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É ASSIM QUE
NÓS FAZEMOS
NEGÓCIOS
Ivanhoé Cambridge, líder global da indústria imobiliária, investe, desenvolve,
constrói e gerencia centenas de shopping centers, edifícios corporativos e
complexos residenciais de alta qualidade nas cidades mais notáveis em todo
o mundo. No núcleo do nosso DNA, reside um valor fundamental: escutar
atentamente as pessoas para que possamos criar espaços de vida inovadores
que atendam às suas necessidades e expectativas.

Ivanhoé Cambridge combinou seus relatórios de Atividades e
de Responsabilidade Social Empresarial em um único relatório
abrangente que abarca os destaques de 2016.
Para mais detalhes, consulte “Sobre este Relatório”.

A ATIVIDADE IMOBILIÁRIA É MUITO MAIS DO QUE PRÉDIOS —
TRATA-SE DA MANEIRA COMO VIVEMOS.
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Presidente e Diretor Executivo
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Qual é o principal ponto forte
da Ivanhoé Cambridge?
Nosso ativo mais valioso é a nossa gente. É o
talento e a paixão que motivam nossas equipes.
Eu vejo isso toda vez que visito um de nossos
equipamentos: nossos colaboradores têm
orgulho das instalações e as tratam como se
fossem sua própria casa. Sem dúvidas, somos
um grupo movido à paixão, o que signi ica que
gostamos de colaborar uns com os outros e
com nossos parceiros!
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O que nossos parceiros de negócios têm
a dizer sobre Ivanhoé Cambridge?
Nossos parceiros confiam em nós. Eles nos
procuram primeiro quando surge uma oportunidade porque sabem que temos o necessário
para reagir rapidamente. Temos os recursos
financeiros e humanos para assumir projetos de
investimento e aplicar nossa expertise, apoiada
por nossa agilidade, nossa visão e pela mentalidade empreendedora de nossas equipes.

Ivanhoé Cambridge tem uma
presença global. Como o senhor
escolhe onde investir?
Nossa paixão é contribuir para dar forma ao
futuro das cidades. Hoje em dia, a escolha de
morar em uma cidade constitui a força motriz
das sociedades modernas e suas economias.
O movimento de urbanização tem um grande
poder de atração para as pessoas e é o que
orienta nossas ações em grandes cidades do
Canadá e em 15 outras grandes cidades ao
redor do mundo onde investimos ao longo
dos últimos anos. A maneira como as pessoas
vivem, trabalham e se divertem está em constante evolução. Por isso, na Ivanhoé Cambridge,
criamos espaços de convivência que estão em
harmonia com as necessidades e aspirações
das pessoas.
Qual é a importância da
responsabilidade social empresarial (RSE)
na Ivanhoé Cambridge?
A RSE está no coração das nossas decisões e
ações. É parte das nossas prioridades e nos
permite ter uma influência positiva e duradoura
no meio ambiente e nas comunidades em que
operamos, além de fortalecer o envolvimento
de nossos colaboradores. Sabemos que a
RSE é um aspecto fundamental para todas
as pessoas que usam nossos equipamentos.
Por essa razão, a incorporamos a tudo que
fazemos e decidimos, usando uma estrutura
bem consolidada de governança e
relatórios. Dentro de uma perspectiva de
aperfeiçoamento contínuo, fazemos todo o
possível para integrar nossas ações de RSE
a todas as nossas estratégias de negócios.

“No núcleo de tudo o que
fazemos, estão nossas
equipes extraordinárias.
Nosso ativo mais valioso
é o nosso pessoal.”
Quais são as prioridades para 2017
e os próximos anos?
Continuaremos a executar a estratégia
desenvolvida nos últimos anos porque as
decisões mais vitais que tomamos geraram
bons frutos. Fortalecemos e diversificamos
nosso portfolio, concentrando nossos esforços
nas áreas em que temos o maior impacto:
investindo nos melhores ativos, nas cidades
mais vibrantes do mundo e com parceiros de
destaque. Agora, estamos posicionados para
competir com as mais importantes empresas
imobiliárias internacionais.

Daniel Fournier supervisiona todas
as atividades da Empresa, incluindo
desenvolvimento de estratégias, alocação
de capital, gestão de portfolio e crescimento,
assim como desenvolvimento de parcerias.
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Como o senhor classificaria o desempenho
da Ivanhoé Cambridge em 2016?
Foi um bom ano. Eu gostaria de parabenizar nossas equipes. Juntos, fizeram u m t
rabalho i ncrível na concretização do nosso
planejamento estratégico. Nossas unidades
de negócios evoluíram e amadureceram, o que
nos permitiu diversificar e consolidar nosso
portfólio. Esse é o resultado dos planejamentos que colocamos em prática ao longo dos
últimos anos.
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Descubra nossa abordagem com

Bill Tresham
Presidente

Construir
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Ivanhoé Cambridge cria os edifícios de amanhã,
que transformarão a paisagem da cidade ao
redor por muitos anos.
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Por que construir?
Novos edifícios às vezes são a melhor opção
para alcançar nossos objetivos de desempenho.
Nossa vasta experiência no setor imobiliário
comercial nos ensinou a assumir riscos cuidadosamente calculados. O sucesso do Eighth
Avenue Place, que construímos para aumentar
a vitalidade de Calgary, nos encorajou a desenvolver o River Point em Chicago e o Tsawwassen
Mills na Grande Vancouver em 2016. E 2017
verá a conclusão do Maison Manuvie em
Montreal, seguida em 2020 pelas torres DUO
em Paris e o Bay Park Centre em Toronto.

Revitalizar
Ivanhoé Cambridge tem como foco a criação
de valor em seus edifícios. Investimos em
nossos bens para mantê-los, aproveitando a
expertise e o know-how como nenhuma outra
empresa no mundo.
Por que modernizar nossos edifícios?
Pode ser difícil atrair e reter grandes inquilinos
que estão constantemente à procura de algo
novo para atrair seus funcionários e clientela.
Reformar as janelas em um edifício corporativo,
como fizemos no 1745 Broadway, em Nova
York, onde renovamos nosso contrato com a
Random House, pode representar um sopro
de ar fresco. Dar uma repaginada na praça
de alimentação de um shopping, como foi o
caso no Oshawa Centre, ajuda a revigorar a
experiência de compra. Motiva o bem-estar, a
ocupação e a criação de valor.

Diversificar
Ivanhoé Cambridge investe em diferentes
categorias de ativos para acompanhar o ritmo
de um mundo em constante mudança. A
empresa possui e gerencia centenas de edifícios corporativos, shopping centers, complexos
residenciais e outros imóveis.

O que implica a diversificação
do portfólio?
Não podemos adotar o mesmo tipo de abordagem em todos os lugares quando investimos
internacionalmente. Em 2016, por exemplo,
vendemos o P3 Logistic Parks, o que acabou
sendo a maior transação do ano na Europa.
Paralelamente, nos concentramos em investimentos e desenvolvimentos relativos a logística
nos mercados emergentes, o que provará ser
benéfico nos próximos anos. Nossas colaborações com parceiros locais cuidadosamente
selecionados costuma traduzir-se em oportunidades promissoras de diversificar nossos ativos.

Gerenciar
Uma compreensão profunda dos bens é
necessária para gerenciá-los eficientemente
e aumentar seu valor. Neste sentido, as habilidades e competências de suas equipes de
linha de frente tornam Ivanhoé Cambridge um
proeminente competidor imobiliário.
O que é necessário para ser um bom
gerente imobiliário?
São necessárias visitas regulares a cada edifício,
um compromisso de ser solícito às necessidades do cliente e a habilidade de ter uma visão
geral no tocante às melhorias potenciais. Essa
combinação de fatores torna possível aumentar
o valor, estender a vida útil de um edifício e
reduzir seu impacto ambiental.

Bill Tresham é responsável pelos investimentos,
operações e atividades de desenvolvimento
de Ivanhoé Cambridge e desempenha um papel
fundamental na expansão global das unidades
de negócios da empresa.
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Como o senhor descreveria a abordagem
geral da Ivanhoé Cambridge?
Tudo se resume em quatro palavras: construir,
revitalizar, gerenciar e diversificar. Nossas
propriedades são desenvolvidas, construídas
e gerenciadas seguindo padrões altíssimos e
sempre visando a garantir o bem-estar de seus
ocupantes. Esta visão centrada na experiência
do usuário é a essência da nossa abordagem.
Além disso, nós investimos com uma perspectiva a longo prazo. Nossas estratégias e
projetos que se consolidaram em 2016 vinham
germinando já há algum tempo.

Também estamos muito orgulhosos de
nossa segunda GRESB (Global Real Estate
Sustainability Benchmark Survey) Green Star,
que, além de aprimorar nossas práticas operacionais, contribui para que elevemos o nível
de exigência para toda a indústria em termos
de sustentabilidade, integridade, transparência
e inovação.
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Ivanhoé Cambridge, líder global da indústria imobiliária, investe em imóveis
e empresas de alta qualidade nas cidades mais notáveis em todo o mundo.
A empresa é uma subsidiária da Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ), uma das principais administradoras de fundos institucionais do Canadá.

C$56 bi
em ativos imobiliários

Cerca de

800 imóveis

Mais de

1.400 colaboradores
5˚

+C$2,6 mi 4˚
em contribuições à comunidade
(doações da Ivanhoé Cambridge
e seus imóveis administrados)
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Mais de

6

4.500 h
de trabalho voluntário
dos funcionários
em suas comunidades

ano consecutivo em que
igura entre os 100 melhores
empregadores do Canadá
(Mediacorp)

ano consecutivo em que igura
entre os Future 40 Responsible
Corporate Leaders no Canadá
(Corporate Knights)

8,2%

de redução nas emissões de gases
de efeito estufa no ano passado

77%

dos imóveis administrados são
certificados BOMA BEST®

100%

dos imóveis administrados são
atendidos por transporte público

Ivanhoé Cambridge tem sua sede
principal em Montreal, com escritórios
em Toronto, Calgary, Vancouver,
Paris, Londres, Luxemburgo, Xangai,
Singapura e Hong Kong.

Para saber mais, consulte o Resumo de Desempenho nos apêndices.

Saiba mais sobre nossos destaques de 2016 com

Nathalie Palladitcheff
Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira

Qual é o principal ponto forte
da Ivanhoé Cambridge?
Nossa capacidade de perceber e adaptar-nos
às mudanças no ambiente. Temos recursos
sólidos e bem estruturados à mão para manter
nossa organização eficiente e ágil.
Em 2016, mantivemos uma abordagem disciplinada e permanecemos focados em nossa visão.
Executamos cuidadosamente nossa estratégia
em relação aos nossos ativos, nossas equipes
e nossos parceiros.

Como as nossas atividades
estão distribuídas?
Nossa estratégia geral assegura a consistência, embora as especificidades variem dentro
de cada unidade de negócios. Cada uma de
nossas equipes contribui para essa diversidade— em termos de gente, receitas, parceiros,
geografia e classificação de ativos — tornando-nos, assim, mais fortes e ágeis. Tudo isso está
enraizado em uma visão clara e uma rota para
o futuro.

Nos últimos anos, desenvolvemos diversas
unidades de negócios que operam de acordo
com sua respectiva expertise geo setorial,
assegurando, ao mesmo tempo, que nossas
decisões de negócios sejam consistentes
com o planejamento geral. Juntos, formamos
uma única e grande organização com uma
visão, planejamento estratégico e prioridades
claramente definidas. Estamos prontos para
aproveitar as oportunidades.
Qual é o nosso papel como investidor?
Nós não somos investidores típicos! Os
quebequenses confiam seu dinheiro e sua
segurança financeira a CDPQ. Como uma
das subsidiárias imobiliárias da CDPQ, temos
uma importante responsabilidade para com
nossos depositantes e todos os nossos stakeholders. Nossa expertise, nossas decisões e
nossa reputação contribuem para a riqueza da
província e de muitas grandes cidades em todo
o mundo — tanto em valor monetário quanto
em termos de sua vitalidade e seu patrimônio
arquitetônico. O impacto que temos nas comunidades onde operamos é central para nossa
missão corporativa.
Nathalie Palladitcheff uniu-se à equipe em 2015.
Ela supervisiona todas as operações financeiras
da empresa. Ela também lidera as equipes de
Tecnologias da Informação e Recursos Humanos.

2 016 R E L AT Ó R I O D E AT I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

2016 EM UM RELANCE
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Destaques financeiros

Análise por região

Para o ano encerrado em 31 de dezembro (em bilhões de dólares)

Em 31 de dezembro de 2016 (conforme o valor justo)

2016

2015*

Rendimento imobiliário

3,1

2,9

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida)

1,4

1,2

Fluxo de caixa operacional líquido

0,7

0,6

Aquisições e contribuições

4,3

10,9

Projetos de desenvolvimento / Ativos permanentes

1,5

1,5

Disposições e distribuições

5,8

5,8

Ativos imobiliários

45,6

45,4

Investimentos imobiliários

10,1

9,1

Dívida de terceiros

21,4

24,1

Patrimônio líquido

34,0

28,9

Estados Unidos 43%

Europa 13%

Canadá 36%

Mercados em crescimento e outros mercados 8%

VALOR JUSTO

Análise por setor
Em 31 de dezembro de 2016 (conforme o valor justo)

Shopping centers 31%

Centros Empresariais 29%

Residencial 17%

PROPORÇÃO

45%

Taxa de endividamento

53%**

* Retomado para ter uma base comparável.
** 50% após o impacto da injeção de C$1,8 bilhão em capital em janeiro de 2016.

Fundos de investimento 9%

Retornos

Ações e financiamentos 9%
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Logística 1%

2012

2013

2014

2015

2016

CAGR*
(2012-2016)

12,7%

15,2%

10,0%

13,1%

10,3%

12,3%

* Taxa composta anual de crescimento

“Cada dólar investido deve criar o melhor resultado possível.
Em um mundo ultracompetitivo como este em que estamos
operando atualmente, onde os fatores geopolíticos são imprevisíveis
e os mercados continuam a ser voláteis, o impacto de cada
investimento será ampli icado consideravelmente. Ao mesmo
tempo em que permanecemos vigilantes, porém ágeis, devemos
fazer a melhor escolha possível de investimentos alinhados a nossa
estratégia e objetivos para retornos ajustados ao risco.”
Mario D. Morroni, Vice-Presidente Executivo, Estratégia e Alocação de Capital

Hotéis e outros 4%
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Em 31 de dezembro
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SHOPPING CENTERS
Em um mundo de tendências que mudam constantemente, os consumidores
desejam novidades e exclusividade. Ivanhoé Cambridge oferece destinos
para compras onde os espaços de varejo ganham vida e as pessoas podem
desfrutar experiências memoráveis e imersivas. Nas cidades mais dinâmicas
do Canadá, a Empresa está administrando shopping centers, buscando
o desenvolvimento de novos equipamentos Mills e Outlet Collection
e avançando com diversos projetos de desenvolvimento de larga escala.
Como líder no setor de varejo com um histórico de mais de 60 anos de
atuação, Ivanhoé Cambridge entende que os shopping centers oferecem
muito mais do que uma simples experiência de compra. Trata-se de reunir
comércio, cultura e comunidade.

29

24,1 mi ft2

Shoppings centers no Canadá
(22 administrados)

68%

Mais de

280 mi

dos shoppings administrados
contam com a certificação
BOMA BEST®

de visitantes em todos
os shoppings canadenses

12

Cerca de

Vagas de estacionamento
reservadas para famílias
(em média, nos imóveis administrados)

18

Projetos de
desenvolvimento/
redesenvolvimento
em 31 de dezembro de 2016

C$950.000
em doações (dinheiro, vales-presente,
itens promocionais)

112

Estações de carga para carros
elétricos disponíveis nos
shoppings administrados
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ESTE É MEU
SHOPPING CENTER

(2,2 mi m2) de área bruta locável
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Claude Sirois
Presidente,
Shopping Centers

Como o senhor descreveria 2016
em uma única palavra?
Eu diria “resiliência”. O ecossistema do varejo
vem passando por grandes mudanças nos últimos tempos. Em 2016, aproveitamos diversas
oportunidades que surgiram nesse contexto,
demonstrando que podemos evoluir alinhados com os desenvolvimentos do mercado e
manter nossa posição de liderança.

2 016 R E L AT Ó R I O D E AT I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

Aumentamos o valor de nossas propriedades
para atrair ainda mais consumidores e varejistas.
Aproveitamos a novas tecnologias para enriquecer a experiência de compra e fortalecemos
nossos relacionamentos com nossos lojistas. O
fluxo de pessoas nos corredores de nossos shoppings permanece estável e as vendas estão
crescendo. Isso só mostra que nosso portfolio
de alta qualidade tem o necessário para resistir
às flutuações nos ciclos econômicos.
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Quais realizações deram mais orgulho
ao senhor e sua equipe neste ano?
Os shoppings devem atender às necessidades
de uma nova geração para a qual comprar é
uma atividade social e uma forma de entretenimento. É por isso que continuamos a investir
fortemente em renovar as propriedades de
nosso portfolio e desenvolver nossas bandeiras
de Mills e Outlet Collection.

Claude Sirois uniu-se a Ivanhoé Cambridge
em 2005. É responsável por todas as
atividades da unidade de negócios de
Shopping Centers.

Estamos especialmente orgulhosos de
Tsawwassen Mills, que abriu suas portas em
5 de outubro de 2016, e a expansão e desenvolvimento do Oshawa Centre. Esses projetos
de larga escala mobilizaram um grande número
de pessoas em toda a organização. Mais do
que os tijolos e a argamassa, nossa gente é
o que dá vida aos nossos projetos com sua
paixão pelo sucesso e seu entusiasmo para
seguir a diante.

Que tipo de influência a tecnologia tem
em sua abordagem?
A tecnologia é um verdadeiro divisor de águas
em nosso setor. O paradoxo disso? Uma nova
geração de varejistas que começaram seus
negócios online e agora buscam nossos shoppings centers. Eles entendem que a presença
em uma loja física é necessária para completar
seu modelo de negócios. Um exemplo disso:
os contratos que assinamos com Amazon,
Frank + Oak e Indochino em 2016.
Nós vemos a tecnologia como uma forma
poderosa de nos conectarmos com nossos
clientes e expandir sua experiência com novos
serviços e ofertas personalizadas para eles.
Em 2016, trabalhamos com nossos varejistas
em diversas iniciativas de marketing digital.
Quais são as suas prioridades para 2017?
A inovação é a força motriz por trás das nossas
iniciativas futuras. Fizemos muitos investimentos em tecnologia nos últimos anos e estamos
prontos para transferir esses benefícios aos
nossos varejistas.
Conectar-nos com a comunidade também
vital. Nós nos esforçamos constantemente para
desenvolver shoppings com laços sólidos com
suas comunidades locais. Um exemplo disso é
o Tsawwassen Mills, onde nos orgulhamos de
colaborar com a Primeira Nação Tsawwassen
Mills para honrar seu rico patrimônio cultural
e tradições.
Continuaremos, a curto, médio e longo prazo,
a aumentar o valor dos nossos shoppings, a
oferecer inovações aos nossos clientes, a apoiar
nossos lojistas em seu crescimento e a capitalizar em oportunidades de desenvolvimento que
ajude no crescimento orgânico.
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Entrevista com

“Para ser um líder no atual setor de shopping centers, não podemos apenas
reagir a situações conforme elas ocorrem – devemos ser proativos com nossas
ideias, assumir riscos e testar novas abordagens com nossos varejistas.
Tudo isso é parte da nossa cultura empreendedora na Ivanhoé Cambridge.”
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SHOPPING CENTERS

REDEFININDO E EXPANDINDO
A EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Em 2016, Ivanhoé Cambridge investiu consideravelmente em renovar a experiência em seus
shoppings canadenses. Além de ampliar o mix de varejistas consagrados, essas iniciativas de
expansão e redesenvolvimento ajudaram a criar uma atmosfera mais convidativa com foco em
restaurantes e entretenimento.

Investimentos futuros

A renovação e expansão abrangente do Oshawa
Centre foi uma das grandes conquistas deste ano.
O dia 29 de setembro marcou a grande reinauguração do novo espaço com certificação LEED®.

Não faltam iniciativas nos shoppings da Ivanhoé
Cambridge, especialmente quando se trata de projetos pensados para renovar a experiência do visitante
e agregar valor ao portfolio de equipamentos.

A experiência de compra melhorada ostenta uma
seleção de lojas e restaurantes ainda mais atraente,
incluindo 60 novas marcas para o shopping.

Em 2016, a Empresa anunciou três novos projetos
de redesenvolvimento. Johanne Marcotte, VicePresidente de Operações e Shopping Centers da
Ivanhoé Cambridge, afirma: “De melhores estacionamentos a um mix de lojas expandido, esses
investimentos estão proporcionando uma experiência de compra mais completa e rica a nossos
visitantes.”

Agora, mais do que nunca, os restaurantes são uma
parte fundamental da experiência em um shopping.
É por isso que Ivanhoé Cambridge reprojetou as
praças de alimentação no Oshawa Centre e CrossIron
Mills para torná-las mais espaçosas e acolhedoras.

PROJETOS FINALIZADOS
EM 2016
Oshawa Centre
Investimento de C$230 mi
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TIPO
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Grande reinauguração no Oshawa Centre,
Oshawa, Canadá

Redesenvolvimento
e expansão
REINAUGURAÇÃO

Setembro 2016
CERTIFICAÇÃO

LEED® CS

CrossIron Mills
Mais de C$60 mi
em investimento
TIPO

Redesenvolvimento
REINAUGURAÇÃO

Julho 2016 (Fase 1)
Primavera 2017 (Fase 2)
CERTIFICAÇÃO

LEED® CS (target)
BOMA BEST® Gold

Nova praça de alimentação no CrossIron Mills,
Rocky View, Canadá

O reposicionamento da praça de alimentação do
CrossIron Mills foi o condutor da Fase 2 do projeto,
durante a qual mais espaço de varejo será adicionado
à área mais movimentada do shopping para acomodar novas lojas outlet de nível mundial.
Em consonância com seu compromisso de desenvolvimento sustentável, Ivanhoé Cambridge aprimorou
as instalações de reciclagem nas duas praças de
alimentação, além de construir um espaço verde
no CrossIron Mills. No Oshawa Centre, um telhado
branco com revestimento refletor de luz solar foi
instalado sobre a nova ala do shopping, e estações
de carga para carros elétricos foram disponibilizadas.
A aparência e a atmosfera das áreas comuns também
foram aprimoradas em ambos os shoppings para
melhorar ainda mais a experiência de compra. As
renovações no CrossIron Mills incluem espaço família
e um fraldário mais espaçosos para citar somente
alguns exemplos.
O redesenvolvimento do Oshawa Centre levou à
criação de 1.000 empregos na comunidade. O aplicativo WIRKN, que permite que as pessoas procurem
emprego e se candidatem a vagas diretamente pelo
celular, foi usado para facilitar todo esse processo.

O Place Ste-Foy, na cidade de Quebec, aumentará
sua capacidade de vagas com a construção de
dois estacionamentos de múltiplos níveis, um com
682 vagas e outro com 832.
Para muitos visitantes, o primeiro contato com o shopping é através do estacionamento. Quanto mais
conveniente, melhor será sua experiência global. Os
planos também incluem melhorias no paisagismo,
além de dobrar o número de vagas reservadas para
carros elétricos e triplicar a capacidade dos bicicletários (de 93 para 290).
O Carrefour de l’Estrie, em Sherbrooke (Quebec),
passará por dois anos de reformulação. Parte do
projeto envolverá o redesenvolvimento do espaço de
varejo para abrir caminho para novas lojas e restaurantes. As melhorias do revestimento exterior e dos
acabamentos no interior, a nova vitrine frontal e uma
parede de vidro resultarão em um ambiente mais
luminoso e contemporâneo. Paredes de vegetação e
árvores ao redor do perímetro do equipamento vão
ajudar a combater o efeito ilha de calor.
O Mayfair Shopping Centre, em Victoria (British
Columbia), será expandido para receber duas
novas lojas âncoras. Outros varejistas se unirão para
diversificar ainda mais o mix do shopping. Isso será
complementado por uma renovação interior abrangente e dois novos pisos que serão incorporados ao
estacionamento no terraço.

Renderização em 3D do novo estacionamento
no Place Ste-Foy (2017), Quebec, Canadá

Em linhas similares, a expansão e renovação do
Guildford Town Centre em Surrey (British Columbia)
rendeu à propriedade sua certificação LEED® CS
Gold. As melhorias ajudarão a cortar os gastos com
eletricidade pela metade e reduzir o consumo de
água. O shopping conta com 40 estações de carga
de carros elétricos. Mesmo após 50 anos, o Guildford
Town Centre continua a ser motivo de orgulho para a
comunidade de Surrey.

PROJETOS FINALIZADOS
EM 2016
Place Ste-Foy
Investimento de C$60 mi
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO

Primavera 2017 (Fase 1)
CERTIFICAÇÃO

BOMA BEST® Gold
Carrefour de l’Estrie
Investimento de C$44 mi
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO

Outono 2018

Mayfair Shopping Centre
Investimento de C$72 mi
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO

Outono 2018
CERTIFICAÇÃO

LEED® CS (target)
BOMA BEST® Gold
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Dois espaços renovados
O Oshawa Centre (Ontario) e CrossIron Mills (Rock
View, Alberta) mostraram ao público com orgulho
suas instalações recém-reformadas em 2016.
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CRESCENDO NO CORAÇÃO DE
COMUNIDADES DINÂMICAS
A abertura de um novo shopping center representa o auge do trabalho árduo de diferentes
equipes que desenharam, construíram e desenvolveram a propriedade e se asseguraram de
que o projeto harmonizasse perfeitamente com a comunidade vizinha. Em 2016, a construção
estava em andamento em três projetos, e um deles foi finalizado no outono.

Membros da equipe GO antes da inauguração do Tsawwassen Mills

Este shopping abriga 180 marcas, das quais 18 são
pioneiras de mercado. Oferece uma praça de alimentação com 1.100 assentos e 4 restaurantes, um espaço
para crianças, espaço esportivo e várias opções de
entretenimento cobertas, como pista de skate e um
boliche temático.
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Grande inauguração em 2016
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Finalizado em outubro de 2016, Tsawwassen Mills
foi desenvolvido em colaboração com a Primeira
Nação Tsawwassen, cujas terras estão localizadas no
sul de Vancouver (British Columbia). Este é o terceiro
projeto Mills que foi desenhado e construído pela
Ivanhoé Cambridge.
Considerado o maior shopping center construído no Canadá desde 2009, com investimento de
600 milhões de dólares canadenses, Tsawwassen Mills
possui 5 pólos comerciais vizinhos, cada um com seus
próprios elementos de arte inspirados nas tradições
das Primeiras Nações da Costa Salish.
Na inauguração, o chefe da Primeria Nação
Tsawwassen, Bryce Williams, declarou: “A abertura do
Tsawwassen Mills representa o fim de uma jornada
e o começo de outra para o povo de Tsawwassen.

Nós convidamos todos de Tsawwassen Lands a
conhecer este incrível local e descobrir o que Ivanhoé
Cambridge vem construindo junto à nossa comunidade. Ao visitar este incrível projeto, você verá que
estamos construindo comunidade, construindo cultura, e construindo o orgulho da Nação através desta
parceria. Isto é a reconciliação, e nós convidamos
todos a vir e participar.”

Tsawwassen Mills é o maior
shopping center construído
no Canadá desde 2009.
O investimento de 600 milhões
de dólares canadenses
possui 5 diferentes pólos
comerciais vizinhos.

Localizado a apenas 30 minutos da fronteira com o
estado de Washington, com fácil acesso de Vancouver
e das comunidades vizinhas, o Tsawwassen Mills está
pronto para se tornar o destino de compras preferido
de grande parte da população.

Grande cerimônia de abertura no Tsawwassen Mills — da esquerda
para a direita: O Excelentíssimo John Rustad, Ministro de Relações
Aborígenes e Reconciliação de British Columbia; Paul Gleeson,
ex-Vice-Presidente Executivo e Diretor de Desenvolvimento em
Shopping Centers, Ivanhoé Cambridge; Daniel Fournier, Presidente
do Conselho Diretivo e CEO, Ivanhoé Cambridge; e o Chefe da
Primeira Nação Tsawwassen, Bryce Williams.

TSAWWASSEN MILLS
EM NÚMEROS
ABL

1,1 mi ft2 (102.000 m2)
EMPREGOS GERADOS
(PERÍODO COMPLETO E MEIO PERÍODO)

3.500

ESTAÇÕES DE CARGA
DE CARROS ELÉTRICOS
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ÁRVORES PLANTADAS NA PROPRIEDADE

2.000

MATERIAIS COM CONTEÚDO RECICLADO
USADOS NA CONSTRUÇÃO

20%
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Tsawwassen Mills, Tsawwassen, Canadá

Poucas semanas antes de o Tsawwassen Mills ser
lançado ao público, Ivanhoé Cambridge enviou
28 funcionários ao local para que eles ajudassem
os varejistas na organização e preparação das lojas.
Jenny Radu, contadora tributária sênior no escritório
de Montreal, disse: “Eu tive uma experiência incrível
ao fazer parte da equipe GO. Foi muito emocionante
andar pelo shopping pela manhã antes da abertura,
antes do público, e ver as lojas organizadas e prontas,
algumas das quais nós ajudamos a preparar. Eu me
senti orgulhosa quando cheguei e uma mulher me
abordou e disse ‘tudo que eu posso dizer é NOSSA!’.
Ela não tinha nem entrado no shopping ainda.”
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Construção em andamento no
Outlet Collection Winnipeg (2017), Canadá

Novas adições à família
The Outlet Collection
Seguindo o sucesso do The Outlet Colletcion em
Niagara, 2017 verá a inauguração antecipada de uma
nova propriedade da mesma marca. Esse conceito
da Ivanhoé Cambridge combina as melhores marcas
com uma encantadora experiência de compras que
reflete o caráter e a cultura local.
O Outlet Collection Winnipeg, uma joint venture
com a Harvard Developments e Froster Projetcs,
será lançado para o público em maio de 2017.
Desenvolvido especialmente para o mercado de
Winnipeg (Manitoba), o shopping terá 100 marcas
populares para agradar a todos os gostos e bolsos
dos consumidores locais.
O terceiro shopping outlet da Empresa será inaugurado em 2018: Premium Outlet Collection Edmonton
International Properties. Está localizado em um ponto
visualizado por 7 milhões de passageiros aterrissando ou decolando do Aeroporto Internacional de

Roman Drohomirecki, Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Operações em Shopping Centers,
Ivanhoé Cambridge, afirma: “Com a abertura desses
dois shoppings em Winnipeg e Edmonton, nosso
portfolio terá uma variedade de marcas e shoppings
incomparável, solidificando nossa posição como
os líderes em desenvolvimento de Mills e Outlet
Collection no Canadá.”
Outlet Collection Winnipeg
Mais de C$200 mi
em investimento
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO

Maio 2017
ABL

411.000 ft2 (38.000 m2)
CERTIFICAÇÃO BUSCADA

LEED® CS

Premium Outlet Collection
Aeroporto Internacional
de Edmonton
Mais de C$200 mi
em investimento
PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO

Maio 2018
ABL

420.000 ft2 (39.000 m2)
CERTIFICAÇÃO BUSCADA

LEED® CS
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Um vale-presente nacional
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Lançado em julho de 2016, o vale-presente nacional da Ivanhoé Cambridge é aceito em mais de
3.000 lojas em 21 shopping centers em todo o
Canadá. Convenientes e ideais para todas as ocasiões, os vales-presente podem ser comprados em
qualquer shopping Ivanhoé Cambridge e usados
em todo o país.
Respaldado por uma grande campanha de lançamento, o programa de vale-presentes foi um sucesso
imediato entre os clientes. Belinda Davidson, Vice-Presidente de Marca e Marketing de Experiência,
Ivanhoé Cambridge, está encantada com os resultados obtidos até agora: “O objetivo era ter um
vale-presente em todos os nossos shoppings, permitindo assim que alcançássemos diversas metas
de uma só vez: criar um laço mais forte entre Ivanhoé Cambridge e nossos equipamentos, gerar mais
oportunidades para vendas B2B e, claro, oferecer um excelente benefício aos nossos clientes. Até agora,
tivemos excelentes resultados. Por exemplo, as vendas de vales-presente de fim de ano subiram em
15,3% em comparação ao ano passado.”
Dados esses resultados positivos e sua crescente popularidade, o programa nacional de vales-presente
agora figura entre os elementos que definem a experiência Ivanhoé Cambridge.

Aproximando marcas e consumidores
Os varejistas e as marcas estão sempre buscando maneiras de
se conectarem com consumidores, cada vez mais experientes
e exigentes. Os shopping centers da Ivanhoé Cambridge são a
plataforma perfeita para que esses relacionamentos floresçam.
Ativações. Mídia. Parcerias e pop-ups. (AMP)
Em 2016, Ivanhoé Cambridge lançou o programa de varejistas
AMP para desenvolver esse relacionamento, despertar o entusiasmo em seus compradores e criar valor para seus lojistas.
Cultivando relacionamentos com marcas de tendência e parceiros
de varejo em ascensão, a equipe está explorando novos caminhos
e trazendo oportunidades de pioneirismo a seus shoppings.
Essas novas oportunidades
vão se conectar aos clientes
de forma divertida e significativa, agregando valor a sua
experiência de compra e incentivando-os a retornar.

Ivanhoé Cambridge
cultiva relacionamentos
com marcas de
tendência para
trazer oportunidades
de pioneirismo
a seus shoppings.

VARIEDADE INCOMPARÁVEL
DE MARCAS
O que leva as grandes marcas a se instalarem nos shopping centers da Ivanhoé Cambridge?
No topo da lista estão instalações de alta qualidade, espaços dinâmicos e uma experiência
excepcional que atrai consumidores.
Os varejistas também sabem que poderão estabelecer relações de negócios fortes e mutuamente
respeitosas com suas equipes do shopping. Além
disso, eles apreciam as iniciativas inovadoras, especialmente aquelas que envolvem marketing digital
e gestão ambiental, que a Empresa desenvolve em
parceria com eles.
Jean Landry, Vice-Presidente de Leasing em Shopping
Centers, Ivanhoé Cambridge, descreve como
a Empresa cuida de seus lojistas: “Como proprietários
do imóvel, nós constantemente otimizamos o que
oferecemos aos nossos varejistas para enriquecer a
experiência de compra e superar suas expectativas.”
Em 2016, muitas das grandes marcas americanas
decidiram que era o momento para dar um salto
e entrar no mercado canadense de varejo. Nesse
contexto, Ivanhoé Cambridge abriu espaço para
a chegada de Nordstrom Rack, a marca de preço

off da Nordstrom, que será inaugurada em breve
no Vaughan Mills (Ontario) e Deerfoot Meadows
(Alberta).
Quatro lojas Saks Fifth Avenue OFF 5TH abriram em
nosso portfolio, como, por exemplo, no Vaughan
Mills e Outlet Collection em Niagara (Ontario),
CrossIron Mills (Alberta) e Tsawwassen Mills (British
Columbia). Há planos de levar essa marca de designer com desconto a outros quatro shoppings da
Ivanhoé Cambridge: Place Ste-Foy (Quebec), Outlet
Collection Winnipeg (Manitoba), Galerie d’Anjou
(Quebec) e Montreal Eaton Centre (Quebec).
E dois varejistas internacionais, Uniqlo e Muji, continuarão sua expansão no mercado canadense no
Metropolis, em Metrotown (British Columbia), em
2017. Essas duas marcas populares e de bem qualificadas vão diversificar ainda mais o mix do shopping
e impulsionar o fluxo de clientes.
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Edmonton (Alberta) e é um complemento fundamental no plano principal do aeroporto. Cerca de
100 lojas, muitas delas estreantes no mercado, estarão
presentes no shopping.

19

CENTROS
EMPRESARIAIS
AMÉRICA DO NORTE
Os locais de trabalho, hoje em dia, precisam se diferenciar com arquitetura
excepcional, comodidades modernas e uma ampla gama de opções
de transporte no coração das grandes cidades. Em um esforço para seguir
o ritmo das necessidades dos lojistas, sempre em constante mudança,
Ivanhoé Cambridge desenvolveu projetos urbanos de vanguarda.
Ivanhoé Cambridge entende que seus ambientes de trabalho devem ser
propícios ao bem-estar e à criatividade para atrair talentos de primeira linha.
É por isso que seus imóveis ostentam espaços inovadores onde as pessoas
podem criar, se comunicar e colaborar.

ESTE É MEU
ESCRITÓRIO

edifícios

32,1 mi ft2
(3 mi m2) de área bruta locável

3

56%

100%

50%

projetos de desenvolvimento

dos edifícios corporativos
administrados são certificados
BOMA BEST®

10

vagas no estacionamento reservadas
para carpoolers (em média, nos
imóveis administrados)

Em 31 de dezembro de 2016

dos edifícios corporativos
administrados são certificados LEED®

dos edifícios corporativos
administrados têm acesso a serviços
de compartilhamento de carros

83%

dos edifícios corporativos
administrados têm acesso a serviços
de compartilhamento de bicicletas
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Arthur Lloyd
Presidente,
Centros Empresariais,
América do Norte

“A maneira como nossos lojistas estão usando seu local de trabalho está
mudando, e rápido. Para atender suas necessidades, estamos criando
espaços e escritórios versáteis e de alta qualidade que possam acomodar
maiores densidades e oferecer toda uma nova gama de serviços
e comodidades.”
Como o senhor descreveria 2016
em uma só palavra?
Acho que “execução” resume nosso desempenho em 2016. Nós conseguimos conduzir mais
de C$4 bilhões em transações no ano passado,
em meio a um mercado lento, não exatamente
propício ao fechamento de negócios.
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Quais realizações deram mais orgulho
ao senhor e sua equipe neste ano?
Prosseguimos com sucesso na operação de
reposicionamento iniciada em 2010 para alinhar nosso portfolio de imóveis à estratégia
geral da Empresa.
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Também estamos muito orgulhosos dos três
projetos de desenvolvimento que defendemos
ao longo do ano. O River Point em Chicago foi
entregue em 2016 e já estava 85% locado dois
meses antes da sua inauguração. Sua localização é simplesmente imbatível e nosso parceiro
Hines fez um trabalho impecável com os aluguéis. O Maison Manuvie em Montreal já está 73%
pré-locado nove meses antes de um primeiro
lojista entrar em setembro de 2017. O Bay Park
Centre, que será inaugurado em Toronto em
2020, é um exemplo brilhante do escritório do
futuro, no coração do mercado mais dinâmico
do Canadá. Esse é o mais notável projeto de
desenvolvimento em que já trabalhei em toda
a minha carreira. Um projeto como o Bay Park
Centre acontece uma vez a cada geração.
Do ponto de vista do leasing, renovamos
contratos por mais de 111.500 m2 com a
21st Century Fox e News Corp, dois dos maiores

lojistas em nossa plataforma global. Eles escolheram manter suas sedes na 1211 Avenue
of the Americas, em Midtown Manhattan,
o que diz muito acerca da confiança que têm
em nós e em nossos parceiros na Callahan
Capital Properties.
O que está no cerne da sua estratégia?
Mantemos uma presença nas cidades de
entrada em toda a América do Norte — mercados com uma visão demográfica e e conômica
d inâmica — e nos concentramos em ativos
premium em diversas categorias. Firmamos
laços fortes com parceiros proeminentes que
conhecem muito bem seus respectivos mercados. Estar no lugar certo, na hora certa, com os
parceiros certos. Dessa maneira, estamos prontos para aproveitar oportunidades de agregar
valor ao nosso portfolio.
Quais são as suas prioridades para 2017?
Continuaremos a concentrar-nos nos núcleos
de mercados dos centros das cidades movimentadas e a trabalhar de mãos dadas com
nossos parceiros para aproveitar as melhores oportunidades, conforme elas surjam.
Também vamos impulsionar nossas operações
e contratos de aluguéis para maximizar nossos
benefícios.

Arthur Lloyd uniu-se a Ivanhoé Cambridge
em 2010. É responsável por todas as
atividades da unidade de negócios de
Centros Empresariais — América do Norte.
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Entrevista com
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EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
DE ALTO DESEMPENHO QUE
ATENDEM A NECESSIDADES
ATUAIS E FUTURAS
Os edifícios corporativos da Ivanhoé Cambridge criam valor no coração das principais cidades
da América do Norte. Seu design de ponta atende às necessidades da comunidade empresarial
atual, misturando qualidade arquitetônica, alta taxa de ocupação e serviços aos lojistas.
Eighth Avenue Place, Calgary, Canadá

Projetos emblemáticos no coração
de cidades vibrantes
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O primeiro grande desenvolvimento arquitetônico na
cidade desde 2008, River Point está levando novos
ares ao distrito de West Loop em Chicago. A torre
de 52 pisos é uma das joias da coroa de imóveis da
Ivanhoé Cambridge que estão deixando sua marca
indelével nas principais cidades da América do Norte.
Outros exemplos incluem o Eighth Avenue Place
(Calgary, 2014) e o futuro Bay Park Centre (Toronto,
2020), elegantes torres de vidro cujos interiores são
inundados de luz natural e ostentam uma vista de tirar
o fôlego de suas paisagens urbanas.
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River Point, Chicago, Estados Unidos

River Point, Chicago
FASE

Operacional (2016)
CLASSE

AAA
ABL

1,1 mi ft2 (100.400 m2)
NÚMERO DE PISOS

52

PRÉ-CERTIFICADO

LEED® CS Gold

Também em 2016, o Place Ville Marie converteu
seus andares mais altos para reunir a cultura e a
culinária de Montreal, um projeto no coração do
ambicioso plano de investimento de C$1 bi da
Ivanhoé Cambridge para revitalizar o núcleo do
centro da cidade. Conforme Bernard Poliquin, VicePresidente Sênior de Centros Empresariais, Quebec,
na Ivanhoé Cambridge: “Ivanhoé Cambridge e seus
parceiros inauguraram Au Sommet Place Ville Marie,
onde montrealenses e turistas podem visitar o magnífico deck de observação que oferece vistas de
360 graus do ponto mais alto da cidade. A experiência completa inclui uma exposição sobre a história
da construção do Place Ville Marie, uma visita virtual
aos bairros e pontos de interesse de Montreal e, para
completar, uma refeição gourmet típica de Montreal
no terraço da Brasserie Les Enfants Terribles.”

colaboradores. O design elegante da propriedade,
a conectividade e o layout flexível e de última geração
ofereceram a solução perfeita.

Bay Park Centre (2020), Toronto, Canadá

Onde a produtividade encontra
o bem-estar no trabalho
Os imóveis de escritórios da Ivanhoé Cambridge
estão se adaptando a novas maneiras de fazer
negócios, com espaços colaborativos, as últimas
tecnologias e disposições físicas que podem ser facilmente reconfiguradas à medida que as abordagens
evoluem. Foram projetados especificamente para
atrair operações sofisticadas que desejam espaços
de escritório premium com alta densidade e com
uma linha completa de serviços.
Esses imóveis também estão estrategicamente localizados próximos de transporte público. O River Point,
por exemplo, na verdade foi construído sobre um
acesso ao sistema ferroviário regional. O Bay Park
Centre de Toronto (2020) também oferecerá essa
conexão direta ao trem, além da construção de um
terminal de ônibus de classe mundial. E o Maison
Manuvie (Montreal, 2017) será diretamente conectado a duas linhas de metrô.
Os ocupantes e visitantes poderão desfrutar dos
serviços e comodidades desenvolvidos tendo seu
bem-estar como meta final, tais como bicicletários
com chuveiros e vestiários, academias de ginástica,
espaços verdes, áreas e pátios para relaxar, lojas e
restaurantes para agradar todos os paladares.
Essa variedade de serviços é a razão principal por
que EY escolheu o Maison Manuvie, no centro de
Montreal, como sua futura casa. A cultura corporativa de EY está enraizada em seu compromisso
de construir um mundo melhor para e com seus

Nas palavras de Pierre-François Chapleau, VicePresidente Sênior de Desenvolvimento de Centros
Empresariais, América do Norte: “Cada lojista é único.
Aproveitando da nossa expertise em design, tecnologia e investimento, criamos locais de trabalho
e desenvolvimentos urbanos, seguindo o ritmo de
mudança constante daquilo que é necessário dos
profissionais de hoje. Tudo isso é parte da experiência
Ivanhoé Cambridge.”
Bay Park Centre, Toronto
FASE

Em desenvolvimento (2020/2023)
CLASSE

AAA
ABL

2,9 mi ft2 (270.000 m2)
NÚMERO DE PISOS

Torre 1: 49
Torre 2: 54

CERTIFICAÇÃO BUSCADA

LEED® Platinum
WELL Building Standard™
CERTIFICAÇÃO

WiredScore Platinum
Eighth Avenue Place, Calgary
FASE

Operacional (2014)
CLASSE

AAA
ABL

1,9 mi ft2 (179.800 m2)
NÚMERO DE PISOS

Torre 1: 49
Torre 2: 40

CERTIFICAÇÃO

LEED® CS Platinum
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River Point abriu suas portas em 2016. Combinando
funcionalidade, valor estético e design sustentável,
este arranha-céu de última geração se integra perfeitamente ao distrito ao seu redor, ele próprio em
meio a um vibrante renascimento. O impressionante
lobby de três andares se abre a uma praça pública
de 60.700 m2 à beira do rio e ao Chicago Riverwalk.
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RECONHECENDO EXCELÊNCIA
E INOVAÇÃO
A certificação é a culminância dos esforços de Ivanhoé Cambridge para manter os mais
altos padrões de construção e qualidade de administração de edifícios. Também ressalta
o compromisso da Empresa com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos ocupantes.
Uma lista completa dessas qualificações pode ser encontrada no site da Empresa, na seção
“Responsabilidade Social”.

Modernizando edifícios existentes
Além de seus inovadores projetos de desenvolvimento, Ivanhoé Cambridge investe constantemente
para enriquecer a experiência em seus imóveis a fim
de beneficiar os lojistas e seus colaboradores. Em
2016, a Empresa aprimorou os sistemas de controle
da qualidade do ar, iluminação e temperatura em
vários de seus imóveis.

Novas tendências na administração de escritórios
estão ganhando espaço na indústria, entre elas as
estações de trabalho satelitais e “hotelling”, em que
os trabalhadores reservam seu espaço de trabalho
antes de ir a escritório.
Ivanhoé Cambridge começou a invesir nesses modelos emergentes em conjunto com parceiros que
estão por dentro dessas inovações. Por exemplo,
a Empresa uniu forças com seu lojista WeWork, que
escolheu o Place Ville Marie como sua primeira sede
em Montreal.
Maison Manuvie, Montreal
FASE

Previsão de inauguração
em 2017
CLASSE

AAA
ABL
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certificado como nível prata, reconhecido por sua
enérgica performance como uma das melhores torres
de escritório de Montreal.
BOMA BEST® é um programa canadense que propõe
metas realistas nos termos de eficiência energética
e performance ambiental. Em 2016, sete escritórios
gerenciados pela Ivanhoé Cambridge, fizeram parte
da lista dos BOMA BEST.
BOMA BEST® Gold

NÚMERO DE PISOS

• 455 Saint-Antoine Ouest (Montreal)
• Édifice Price (Quebec)

PRÉ-CERTIFICADO

LEED® CS Gold
CERTIFICAÇÃO BUSCADA

WiredScore
Em particular, 1411 Broadway (Nova Yorkoi) beneficiado pelas grandes melhorias ao seu lobby,
extremamente movimentado, aos espaços ao redor
do edifício e à fachada comercial, graças a mais de
US$60 mi em investimentos desde que foi adquirido em 2012. Ivanhoé Cambridge e seu parceiro
Callahan Capital Properties planejam continuar as
reformas pelos próximos anos para aprimorar os
telhados, janelas e torres de refrigeração classe A dos
prédios, atenuando seu impacto ambiental global.
Juntamente com sua localização privilegiada em
Midtown Manhattan, essas melhorias atraíram um mix
mais diversificado de lojistas, e agora já é o endereço
principal para alguns dos lojistas mais proeminentes
da indústria da moda.

O Le 100 De La Gauchetière (Montreal) se juntou à
família LEED em 2016, quando foi

485.800 ft2 (45.100 m2)
27
Place Ville Marie, edifício emblemático de Montreal,
agora é iluminado toda noite para celebrar o aniversário
de 375 anos da cidade - e mais

Energia e Performance Ambiental
LEED é o padrão norte americano da indústria
imobiliária para certificação ambiental. Atualmente,
56% dos escritórios gerenciados pela companhia
são certificados pela LEED. Em Montreal, 100% das
propriedades da Ivanhoé Cambrige ganharam o
certificado BOMBA BEST e LEED.

Place Ville Marie, Montreal
FASE

Em reforma (2016-2017)
CLASSE

BOMA BEST® Platinum
• 415 Saint-Antoine Ouest (Montreal)
• Édifice Jacques-Parizeau (Montreal — sede
global da Ivanhoé Cambridge and business
offices for CDPQ)
• Le 1000 De La Gauchetière (Montreal)
• Place Ville Marie (Montreal)
• World Trade Centre Montréal

A

ABL

2,6 mi ft2 (239.500 m2)
NÚMERO DE PISOS

Torre 1: 41
Torre 2 & 3: 7
Torre 4: 7
Torre 5: 18
CERTIFICAÇÕES

LEED® Silver
BOMA BEST® Platinum

Durante uma discussão com os stakeholders da
empresa, um lojista do Place Ville Marie contribuiu
com o seguinte comentário: “O engajamento dos
lojistas é importante para Ivanhoé Cambridge. Os
padrões e programas dos edifícios estão muito à
frente da curva do setor. Nossos associados em
outros prédios de escritórios estão apenas começando os processos de reciclagem e compostagem
do chão. Esses tipos de iniciativa são poderosos
incentivos para nossos clientes e empregados.”

Saúde e bem-estar
WELL Building Standard é um programa de certificação internacional que mensura o impacto do projeto
das construções na saúde e no bem-estar individual,
baseado em sete fatores: ar, água, nutrição, luz, saúde,
conforto e mente. Todos os novos projetos de construção da Ivanhoé Cambridge são pré-certificados no
WELL Building Standard.
Conectividade
A certificação Wired é concedida para os ediícios
que possuem conexão à internet rápida e confiável.
A conectividade tem um espaço incontestável na
produtividade, assim como representa uma clara
vantagem para as propriedades Ivanhoé Cambridge.
Todos os novos projetos de construção são pré-certificados pelo programa WiredScore. O próximo Bay
Park Centre (Toronto é o primeiro projeto pré-certificado no Canadá e planeja adicionar os certificados
LEED Platinum e WELL à lista.
Os Recursos mais procurados
Mais e mais lojistas estão conscientes dos benefícios da certificação no termos de agregar valor e
aprimorar o apelo aos olhos dos clientes e colaboradores. A Ivanhoé Cambridge leva em consideração
no processo de desenvolvimento de novos projetos.
Por exemplo, Bay Park Centre foi desenhado para
maximizar a eficiência com pisos abertos e sistema de
construção que permitem aos lojistas reduzir o ruído
com pegadas. Ele estabelecerá um novo padrão
para tecnologia e inovação que supera prédios que
foram desenvolvidos em eras anteriores. De acordo
com Dominic Bettison, diretor da WilkisonEyre, os
arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento do Bay
Park Centre: “Juntos, nós reconhecemos a responsabilidade cívica implícita em cada projeto, para moldar
a cidade em uma forma positiva, criando arquitetura
de alta qualidade, espaços urbanos e amenidades
que contribuem e valorizam as experiências cotidianas dos habitantes da cidade, comunidade local e
inquilinos que vivem e trabalham nos edifícios que
nós projetamos.”
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Maison Manuvie (2017), Montreal, Canadá
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CENTROS EMPRESARIAIS — AMÉRICA DO NORTE

CONSTRUINDO
PROJETOS URBANOS
Maison Manuvie (2017), Montreal, Canadá

Parceiros inestimáveis
A Hines é uma das principais empresas imobiliárias do
mundo. Ivanhoé Cambridge tem um grande respeito
pela visão ambiciosa de desenvolvimento urbano
da Hines, e sua profunda experiência na construção
de torres de escritórios de alta qualidade. Além de
sua impressionante lista de realizações, Hines tem
um entendimento claro do escopo e estratégia de
desenvolvimento da Ivanhoé Cambridge.
Ivanhoé Cambridge e Hines são parceiros desde 2000
em projetos reconhecidos por suas inovações arquitetônicas e tecnológicas. Estes projetos incluem o
arranha-céu T1/B no distrito empresarial La Défense
em Paris (Paris, 2008); ARDEKO, um elegante complexo que ostenta um estilo arquitetônico refinado
(Paris, 2013, e a Eighth Avenue Place, torres gêmeas
de vidro com vistas das Rocky Mountains espetaculares e de tirar o fôlego (Calgary, 2014).
Kevin Shannahan, o CEO da Hines Canada, comenta:
“Nós somos abençoados por nossa parceria com
a Ivanhoé Cambridge e estamos orgulhosos em
afirmar q ue a j unção d e nossos esforços resultou
em conquistas no que diz respeito à construção de
ambiente, desenvolvimento sustentável e desempenho financeiro.”
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Bay Park Centre (2020), Toronto, Canadá
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“É um privilégio trabalhar com parceiros de alto calibre e é muito animador ver como nossos projetos se
moldam às cidades que investimos. Nós sabemos
que podemos contar com suas experiências e visões,
e com suas presenças de mercado. Em retorno, nós
oferecemos a eles uma parceria que vai além do
capital, com uma equipe de profissionais imobiliários
que trazem longa experiência em operações e em
desenvolvimento” afirma Christiane Filgiano, vice-presidente sênior, Estratégia e Operações, Centros
Empresariais, América do Norte, Ivanhoé Cambridge.
A win-win partnership in Toronto
Uma parceria onde ninguém sai perdendo em
Toronto Bay Park Centre, um desenvolvimento icônico com entrega da primeira fase prevista para 2020,
será uma outra oportunidade para uma colaboração
próxima entre a Ivanhoé Cambridge e a empresa
imobiliária internacional Hines, que entrou num
acordo de coparticipação para desenvolver e gerir
as construções. Hines é a administradora de desenvolvimento em nome dos coproprietários. Projetado

pela firma de arquitetura britânica WilkinsonEyre e
pela canadense Adamson Associates, Bay Park Centre
é fundado com excelência arquitetônica e estrutural.
De acordo com Jonathan Pearce, Vice-Presidente
Sênior, Leasing de Centros Empresariais, na Ivanhoé
Cambridge, o sucesso do projeto está enraizado em
sua visão e parceria: “Quando você está desenvolvendo um complexo de escritórios de classe AAA no
maior mercado comercial do país, trabalhar com um
parceiro como a Hines faz toda a diferença. Esta é a
força motora por trás da nossa habilidade de entregar
um conceito arquitetônico único e espaços de trabalho bem projetados que atenderão as expectativas
dos futuros lojistas.”
Em abril de 2017, CIBC anunciou que se tornaria
âncora do Bay Park Center, ocupando até 1,75M
ft2 (163.000 m2) nos dois prédios. O complexo de
classe mundial será sede da CIBC e um campus
para aproximadamente 15.000 colaboradores do
escritório de Toronto.

Em 2016, Ivanhoé Cambridge e Hines tinham 3 projetos no papel: Chicago’s River Point, que agora está
em operação, e Bay Park Centre (Toronto) e DUO
(Paris), ambos com entrega para 2020.
Callahan Capital Properties é uma empresa de
investimento imobiliário que atua no mercado de
escritórios, com foco nos distritos de negócios centrais das principais cidades dos Estados Unidos. A
parceria de Callahan com a Ivanhoé Cambridge foi
refeita em 2012 e levou ao desenvolvimento de uma
das melhores plataformas de escritório dos EUA.
De acordo com Tim Callahan, Diretor executivo da
Callahan Capital Properties: “Ivanhoé Cambridge é
um investidor de classe mundial que procura fortalecer sua posição no mercado de escritórios dos EUA.
Nós estamos orgulhosos da plataforma de escritórios
que construímos juntos e esperamos expandir nossas
operações em nossos mercados-alvo.”
Manulife é um dos principais grupos de serviços
financeiros com operações em todo o mundo.
Ivanhoé Cambridge e Manulie se juntaram a fim de
construir e desenvolver o Montreal’s Maison Manuvie,
com Manulife como coproprietária e lojista principal.

Prevista para inaugurar em 2017, esta nova torre de
escritório tornará a Manulife capaz de oferecer a seus
colaboradores espaços de trabalho excepcionais.
10 & 120 South Riverside Plaza foi reconhecido,
em 2016, como Construção Excecional do ano
(Outstanding Building o the Year pela Building
Owners e e Association of Chicago (BOMA/Chicago).
O prédio, gerenciado por JLL, ganhou um prêmio na
categoria Over 1 Million Square Feet no TOBY Awards,
que reconhece a excelência no mercado imobiliário
de Chicago.

DESTAQUES DE
2016 EM PARCERIA
COM CALLAHAN
CAPITAL PROPERTIES
180 North LaSalle, Chicago
TRANSAÇÃO

Aquisição
ABL

769.000 ft2 (71.400 m2)
PISOS

38

330 Hudson Street, Nova York
TRANSAÇÃO

Aquisição de 51% de participação
ABL

467.900 ft2 (43.500 m2)
PISOS

16

10 & 120 South Riverside Plaza,
Chicago
REALIZAÇÃO

95% de ocupação alcançada
ABL

1,4 mi ft2 (131.100 m2)
PISOS

21

1211 Avenida das Américas,
Nova York
TRANSAÇÃO

Aquisição de 49% de participação
ABL

2 mi ft2 (187.200 m2)
PISOS

44
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Ivanhoé Cambridge expande seu alcance mundial alavancando a expertise complementar de
parceiros confiáveis que possuem um profundo conhecimento de seus mercados locais e têm
conexões e oportunidades promissoras para compartilhar.
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RESIDENCIAL

Ivanhoé Cambridge adquire, revitaliza e desenvolve oásis urbanos
para pessoas que buscam lugares para morar, trabalhar e viver
nas grandes cidades com uma gama completa de serviços e amenidades
nas proximidades.

AMÉRICA DO NORTE
Cerca de

26.000

1.304

Unidades em Montreal e Quebec

unidades alugadas

6

projetos em desenvolvimento/
redesenvolvimento

Cerca de

600

edifícios residenciais
(Em mais de 125 ativos)

Em 31 de dezembro de 2016

Mais de

24.000
unidades nas 5 principais
cidades dos EUA

EUROPA

533

unidades em Londres
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ESTA É MINHA
SALA DE ESTAR

Propriedades residenciais não são apenas endereços. Elas são ambientes
que promovem bem-estar e respondem às necessidades e aspirações
dos moradores. Trabalhando em colaboração próxima com os parceiros
locais, Ivanhoé Cambridge ajuda a transformar e trazer valor para os bairros
mais procurados nas principais cidades do mundo.

31

Sylvain Fortier
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Presidente,
Fundos de investimento Residenciais,
Hoteleiros e Imobiliários
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“Nossa estratégia para os últimos cinco anos já era concentrar-nos nas cidades
grandes mais dinâmicas. A tendência clara rumo à urbanização respalda
a estratégia que estamos implementando. Nossa experiência nos dá uma
vantagem nesses mercados.”
Como o senhor descreveria 2016
em uma só palavra?
Eu acredito que “continuidade” é um bom
exemplo do que nos aconteceu este ano.
Em conjunto com nossos parceiros — como
Blackstone, Residential Land, Stonehenge e
Veritas — nós planejamos focar nas melhores
cidades, apesar da prevalência de um mercado
volátil. Em Londres, mantivemos a busca por
oportunidades e, em San Francisco, criamos
um portfolio de mais de 1.600 unidades em
menos de 2 anos.
Quais realizações deram mais orgulho
ao senhor e sua equipe neste ano?
Adquirimos propriedades que variam desde
seis milhões de dólares canadenses até o alto
valor de cinco bilhões. Em parceria com Shea
Properties e Greystar, entregamos projetos
de construções residenciais de alta qualidade
destinados a pessoas que desejam morar, trabalhar e se divertir em centros urbanos. Essas
propriedades são administradas por parceiros confiáveis a fim de criar ainda mais valor
durante um ano desafiador. No entanto, o que
realmente nos dá orgulho é o nosso desempenho excepcional de maneira geral.

Como o senhor lida com essas
cidades dinâmicas?
Nós buscamos ativos de grande potencial a
fim d e g erar m ais valor. A o m esmo tempo,
trabalhamos intensamente para reunir uma
grande quantidade de ativos potenciais com o
propósito de deixar a nossa marca nas cidades
mais destacadas em nosso panorama.
Quais são as suas prioridades para 2017?
O portfolio de hotéis é parte das responsabilidades da minha equipe. Estamos ansiosos
pela reabertura do hotel Fairmont The Queen
Elizabeth em um ano cheio de celebrações em
Montreal. Nós nos certificamos de estarmos
fazendo tudo corretamente, junto a um grupo
de talentosos parceiros. O resultado promete
ser espetacular!
Em relação a áreas residenciais, continuaremos
em busca de oportunidades para crescer e criar
valor com nossos parceiros.

Sylvain Fortier uniu-se a Ivanhoé Cambridge em
2004. É responsável por todas as atividades das
unidades de negócios Residenciais. Ele também
é responsável por fundos de investimento
imobiliário e hoteleiro. Além disso, é membro
do Conselho Diretivo da Ótera Capital,
empresa-irmã da Ivanhoé Cambridge.
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Entrevista com
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RESIDENCIAL

UMA PRESENÇA CRESCENTE
NO MERCADO RESIDENCIAL

Inauguração dos Ascent Apartments

A estratégia de investimento da Ivanhoé Cambridge está voltada para as cidades grandes
e dinâmicas, à luz da rápida urbanização em escala global. Desde 2011, quando as unidades
de negócios foram criadas, o portfolio residencial cresceu significativamente.

EUA: De costa a costa
Os parceiros de confiança da Empresa são undamentais em seu crescimento contínuo neste
mercado — parceiros como Greystar, com o qual continuou a desenvolver projetos residenciais e comerciais
de uso múltiplo em 2016, como, por exemplo, The
Du-boce (San Francisco, 2017), The Hudson (Grande
Los Angeles, 2017), ORE82 (Washington, D.C., 2016),
Elan Uptown Flats (Seattle, 2017), Access Culver City
(Los Angeles, 2016) e Elan Pasadena 201 (Grande
Los Angeles, 2018). Eles se unirão em um portfolio de mais de 24.000 unidades proprietárias da
Ivanhoé Cambridge e seus parceiros estratégicos
pelos Estados Unidos.

“A Blackstone tem um relacionamento duradouro com
a Ivanhoé Cambridge e adoramos ter a oportunidade de formar uma parceria com eles no Stuyvesant
Town/Peter Cooper Village. Ivanhoé Cambridge não
só compartilha do nosso compromisso de manter a
história do preço acessível nesta grande comunidade,
como também acredita nas práticas sustentáveis de
negócios que beneficiarão e protegerão seus residentes. Nosso objetivo comum é garantir que esse
“oasis verde” em Manhattan, como a propriedade é
carinhosamente conhecida, manterá suas tão queridas comodidades e o sentimento de comunidade a
longo prazo. Estamos felizes de ter encontrado na
Ivanhoé Cambridge um parceiro que está tão focado
na sustentabilidade como nós.”
Em abril, Ivanhoé Cambridge e sua
parceira Shea Properties celebraram a
inauguração do Ascent Apartments, um
complexo residencial de alto luxo com
650 unidades em San José (Califórnia),
no coração do Silicon Valley.

2 016 R E L AT Ó R I O D E AT I V I DA D E S I VA N H O É C A M B R I D G E

ORE82, Washington, D.C., Estados Unidos
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Como Ezio Sicurella, Vice-Presidente Sênior de
Fundos de Investimento Residenciais,Hoteleiros e
Imobiliários da Ivanhoé Cambridge aponta, “quando
adquirimos propriedades residenciais, as desenvolvemos e melhoramos suas instalações e aparência.
Através dessas renovações estéticas e funcionais,
podemos otimizar o espaço para nossos inquilinos e
criar valor para a parceria no curto e no longo prazo.”
A união com a Blackstone na transação histórica
do Stuyvesant Town/Peter Cooper Village permitiu
que Ivanhoé Cambridge adquirisse um bairro inteiro,
compreendendo 56 edifícios na cidade de Nova
York. A parceria criou o StuyTown Property Services
em 2016 para administrar a propriedade. A empresa
de gerenciamento recém-formada também avaliou
possíveis áreas de melhoria, incluindo painéis solares para aumentar a eficiência energética e reduzir
custos operacionais. De acordo com Nadeem
Meghji, Diretor Administrativo Sênior da Blackstone:

Garden House, Londres, Reino Unido

Londres chamando
As propriedades conjuntas com Residential Land,
que juntas representam cerca de 600 unidades, fazem
da Ivanhoé Cambridge líder no mercado imobiliário
residencial da cidade. Em 2016, a parceria adquiriu
os projetos de The Mayfair Collection, Luke House
e Christie.
“É uma história de, onde há incerteza, há oportunidade,
e nossa parceria tem aproveitado plenamente essas
oportunidades em 2016”, comenta Bruce Ritchie,
Fundador e Diretor Executivo do Residential Land.

A Empresa pode contar
com seus parceiros de
confiança para perpetuar
seu crescimento.

A propriedade faz parte de um amplo
plano de reabilitação urbana de trânsito que inclui uma zona comercial
para proporcionar à comunidade de
San José um estilo de vida excepcional.
Esta primeira colaboração é um bom
presságio para o futuro, segundo
Greg Anderson, Vice-Presidente
Sênior da Shea Properties. “Ivanhoé
Cambridge é um parceiro fabuloso. Muito bem capitalizado com profissionais incríveis em sua
organização. Estamos muito felizes de trabalhar com eles. Eles têm sido de grande ajuda ao longo de
todo o projeto. É um alívio e uma maravilha poder trabalhar com parceiros financeiros que entendem
o negócio e o dia a dia. Eles se interessam pelos detalhes e agregam muito valor ao processo.”
Ascent Apartments recebeu a certificação Green Point dentro do sistema de avaliação baseado no
“Built it Green” californiano em reconhecimento ao design ecológico e sustentável da propriedade.
Também recebeu o prêmio Gold na categoria “Development Up to 4 Stories, For Rent” nos Prêmios
Best in American Living™ (BALA) de 2016 da National Association of Home Builders. A BALA reconhece
as notáveis conquistas dos construtores e profissionais do design em todos os setores da indústria da
habitação residencial.
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Ascent Apartments ostenta comidades
de nível resort, incluindo uma piscina
exterior, um luxuoso spa e uma decoração estilizada.
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EUROPA
A atual situação na Europa é complexa, marcada por um clima econômico
exigente e por desafios geopolíticos e cuturais consideráveis. No entanto,
é um mercado com profundidade e uma perspectiva promissora para o futuro.
Com 20 anos de experiência na Europa, Ivanhoé Cambridge está se apoiando
nessa bagagem para aproveitar ao máximo as oportunidades de diversificar
seu portfolio.
Trabalhando diretamente como parceiros especialistas nas cidades mais
buscadas, a Empresa desenvolve e compra prédios corporativos, shoppings,
imóveis de logística e negócios. Aqui é onde os maiores desenvolvimentos
urbanos, como DUO, ganham vida.

(309.900 m2) de área bruta locável

3
4

shopping
centers

edifícios
corporativos

projetos de desenvolvimento/redesenvolvimento

23%
Em 31 de dezembro de 2016

DUO (2020), Paris, France

3

de capital compartilhado em Gecina
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AQUI É ONDE
O FUTURO
ESTÁ SENDO
CONSTRUÍDO

3,3 mi ft2
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E U R O PA

Entrevista com

Vice-Presidente Sênior,
Finanças – Europa

“Vários acontecimentos e ciclos econômicos podem afetar o que fazemos.
Hoje, Ivanhoé Cambridge é uma companhia consolidada, tanto global
quanto localmente, com a capacidade de adaptação para suportar
as dificuldades que venha a enfrentar.”
Como o senhor descreveria 2016
em uma só palavra?
Seria “consolidação”. Hoje, a Ivanhoé
Cambridge é uma empresa consolidada, tanto
global como localmente. Compartilhamos
estratégias de alocação e de negócios, divididas em categorias de ativos, entidades
geográficas e métodos de investimento.
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Quais realizações deram mais orgulho
ao senhor e sua equipe neste ano?
DUO foi nomeado o Best Futura Mega Project
no MIPIM Awards 2016. Esse prêmio no evento
de propriedade internacional é um atestado da
nossa habilidade de exportar nossa expertise
e trazer frutos para os projetos que estão em
vista. O ano passado também viu a abertura nos
nossos escritórios em Londres e a venda da plataforma de logística P3 em notáveis condições.
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Qual é o contexto do mercado na Europa?
A questão geopolítica é proeminente. Nós oficialmente inauguramos nosso escritório em
Londres 15 dias antes da votação da Brexit…
O momento é de sermos estratégicos em
nossas decisões de investimento. As grandes
cidades continuarão a ser o centro das atividades imobiliárias com constantes evolução das
necessidades. Nós investimos em negócios e
ativos de alta qualidade em conjunto com parceiros influentes. O que significa que estamos
bem posicionados para enfrentar qualquer
turbulência.

Quais são as suas prioridades para 2017?
O próximo ano será bem interessante para nós
do mercado europeu. Os jogadores que assumiram alguns riscos estarão deixando certos
setores que atrairão algumas oportunidades
de investimentos atrativos para nós. A empresa
teve um forte começo na Europa em 2017, com
a disposição de Xanadú e as atividades de aluguel da DUO. Esperamos continuar nesse ritmo.
Vamos lançar a construção do DUO e investir
em propriedades que já estão preparadas para
criar valor para nós, nossos parceiros e nossos
inquilinos. Nosso planejamento é fortalecer
nossas parcerias estratégicas e expandir nosso
espaço na Europa.

DUO: Construção para o futuro e a colaboração
Em toda grande cidade ao redor do mundo há
empresas multinacionais buscando uma comunidade vibrante da qual possam operar e garantir seu
sucesso. DUO, a ser construída na famosa margem
esquerda de Paris, será seu novo domicílio.
As duas torres assimétricas contarão com instalações
de última geração e equipamento perfeitamente
alinhado às novas práticas de trabalho. O complexo
de uso misto também promoverá uma qualidade de
vida inigualável e um conjunto de serviços para atender às necessidades dos clientes dos novos negócios.
Projetada pelo renomado arquiteto francês Jean
Nouvel para Ivanhoé Cambridge, DUO é a materialização de um escritório do futuro, oferecendo aos
seus ocupantes e visitantes uma gama completa de
sensações urbanas.
Espaços funcionais e flexíveis
O design aberto e fluido das torres DUO facilitará o vai e vem de pessoas e ideias e aumentará a produtividade. Os espaços e o mobiliário multipropósito podem ser movidos e reconfigurados para atender
a diferentes necessidades e o lobby servirá como um lugar para cumprimentar visitantes, relaxar e, até
mesmo, realizar reuniões informais.
DUO utilizará suas características pioneiras para atrair e reter a nova geração de trabalhadores, entre
eles uma academia com grandes janelas com a vista da cidade, um bar que dá acesso a um espaço ao
ar livre, lojas, restaurantes, um auditório e o único sky bar da cidade.
Displays digitais estrategicamente localizados ao redor da propriedade manterão os ocupantes atualizados com notícias úteis. Um aplicativo de celular também proporcionará informação e funcionará
como uma interface para usar as instalações e serviços do edifício.
Prestígio, conforto e qualidade de vida
Com uma aparência impressionante, DUO redefinirá a paisagem
urbana de Paris e será o novo marco de avanço na capital francesa.
É uma arquitetura única, com toques de transparência, orgânica,
que otimizará a luz natural e os espaços verdes, essenciais para o
bem-estar dos ocupantes.
A saúde e o bem-estar são os valores ao redor dos quais DUO
foi projetado, razão pela qual o complexo é o primeiro na França
a ser registrado conforme a norma WELL Building Standard™,
atualmente a única ferramenta global para avançar com a saúde
e o bem estar no setor imobiliário. Construído para cumprir com
os critérios mais estritos de sustentabilidade e com pré-certificação LEED® CS Platinum, DUO representará uma conquista sem
precedentes no desempenho ambiental na França.

Grégoire Peureux uniu-se a Ivanhoé Cambridge
em 2005. É responsável por todas as
atividades de investimento e gestão de ativos
para as unidades de negócios da Europa.

Transporte e acessibilidade
Convenientemente localizado no 13º arrondissement, entre o
Boulevard Périphérique e as margens do Sena, DUO oferecerá
um acesso inigualável a todas as formas de transporte público.
As duas torres ficarão próximas a ruas, trilhos, bondes e conexões
de metrô, incluindo uma estação de metrô na base do complexo.
Serão disponibilizadas estações de carga de carros elétricos e um
grande bicicletário no local.

FATOS SOBRE DUO
PREVISÃO DE ENTREGA

2020

NÚMERO DE PISOS

DUO 1: 39
DUO 2: 27
LOJISTA

Natixis já assinou a totalidade
de cerca de 90.000 m2
de espaço para escritório
CERTIFICAÇÕES

LEED® CS Platinum
HQE®
WELL™
Effinergie+
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Grégoire Peureux
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E U R O PA

UM ANO CHEIO DE
ATIVIDADES NA EUROPA

Mudanças na Espanha
Em março de 2017, Ivanhoé Cambridge anunciou
a entrada em um acordo com empresas afiliadas a
propriedades para a venda da companhia que
possui o Xanadú shopping center em Madri, assim
como o gerenciamento de empresas associadas com
o center e o SnowZone.
A successful transaction in the logistics sector
Uma operação bem sucedida no setor de logísticas
da Ivanhoé Cambridge e TPG aproveitou as condições excepcionais de mercado para vender sua
plataforma logísticaP3 Logistic Parks ao fundo GIC de
Singapura, no que provou ser um dos maiores negócios imobiliários europeus de 2016. A companhia tem
orgulho de ter contribuído para o crescimento da
plataforma P3 e está muito satisfeita por ter levado
esta transação de larga escala a uma conclusão eficiente e bem sucedida.

Em 2016, Ivanhoé Cambridge
continuou a desenvolver
projetos urbanos que se
moldam aos cenários das
cidades europeias.

DUO (2020), Paris, França

The Minster Building, Londres, Reino Unido
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A empresa tem se comprometido no reposicionamento do The Minister Building, uma propriedade
de escritórios de alta qualidade construída em 1990,
no distrito financeiro e histórico da cidade. O The
Minister Building apresenta uma oportunidade
única para a Ivanhoé Cambridge para revigorar
um marco da cidade de Londres. Com a ajuda da
Greycoat, a companhia está implementando uma
transformação compreensiva para criar ativos de
qualidade que refletem perfeitamente a visão do
edifício amanhã — um espaço dinâmico onde pessoas
possam se encontrar, colaborar e criar.
O novo design será mais aberto e melhor adaptado
para práticas de trabalho contemporâneas, desta
forma permitindo aos inquilinos de criar um ambiente
de trabalho pensado no bem-estar de seus funcionários. Um espetacular prédio de 21 metros garantirá
uma oferta generosa de luz natural para fazer do The
Minister Building um lugar edificante de trabalhar.

Uma crescente influência em Paris
Os escritórios da Ivanhoé Cambridge em Paris
são lançamentos para suas atividades através do
continente europeu, liderados por uma equipe multidisciplinar de 20 profissionais de investimento e
gestão de ativos.
Grecina, na qual Ivanhoé Cambridge é o principal
acionista, mudou seu foco para se concentrar em
propriedades de escritórios, vendendo seus ativos
no setor de saúde. A nomeação de Meka Brunel,
Ex-presidente da Ivanhoé Cambridge, Europa,
para o cargo de Diretora Executiva da Gecina, em
2017, mostra o importante papel que a companhia
e a Sra. Brunel desempenharam neste importante
investimento.
Ivanhoé Cambridge recebeu sinal verde para prosseguir com o projeto DUO (2020) no distrito 13 de
Paris. DUO é o primeiro grande e importante edifício
na França a ser alugado mais de quatro anos antes de
sua entrega. Em março de 2017, Ivanhoé Cambridge
assinou um contrato com a Natixis para o total de
90.000 m2 de espaço de escritórios nas torres DUO.
A assinatura deste contrato antes mesmo da entrega
das torres confirma a grande visão para os escritórios
do futuro e da cidade do amanhã. Uma visão dirigida
por Ivanhoé Cambridge e compartilhada pela cidade
de Paris.

DUO (2020), Paris, França
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Uma presença estratégica em Londres
Em 2016, Ivanhoé Cambridge abriu um escritório em
Londres, onde já possuía uma série de propriedades.
Isso torna possível uma abordagem mais prática para
gerir tamanho portfólio e estar mais perto do sempre
vibrante mercado londrino, onde muitos de seus parceiros estratégicos desfrutam de uma presença ativa.
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MERCADOS
EM CRESCIMENTO
Os ciclos dos mercados em crescimento podem variar de acordo com
o contexto político e econômico específico de cada país. Para um investidor
prudente, astuto e experiente como a Ivanhoé Cambridge, isso pode trazer
atrativas oportunidades de negócio.

AMÉRICA LATINA

ÁSIA-PACÍFICO

7,8 mi ft2

10,3 mi ft2

+20

1

(721.000 m2) de área bruta locável

shopping centers administrados
por Ancar Ivanhoe (Brasil)

2

empresas de administração
(Brasil e México)

2

lotes, na fase de
pré-desenvolvimento (México)

Incluindo propriedades mantidas por
companhias nas quais Ivanhoé Cambridge
possui participações societárias.

Life Hub @ Daning, Xangai, China

Em 31 de dezembro de 2016

(951.200 m2) de área bruta locável

construção de escritórios (Austrália)

1

plataforma de logística
(Ásia-Pacífico)

5

propriedades de
logística (Austrália,
Singapura e China)

2

shopping
centers
(China)

1

plataforma
de uso múltiplo
(China)

4

projetos de
uso múltiplo
(China)
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ESTE É MEU
CENTRO
DA CIDADE

A empresa combina seu próprio conhecimento de mercado imobiliário
com a expertise local dos parceiros para realizar investimentos mais
complexos. Nos mercados em crescimento que se mostram mais promissores,
a companhia se compromete a construir uma gama de ativos de alta
qualidade em sintonia com as tendências imobiliárias.
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Rita-Rose Gagné
Presidente,
Mercados em Crescimento

“Nós nos esforçamos para adaptar nossas estratégias em vários mercados
em crescimento. Todo país e toda região possui um contexto e um
próprio conjunto de desafios, assim como oportunidades de parcerias
e investimentos que requerem uma abordagem personalizada.”
Como a senhora descreveria 2016
em uma só palavra?
Foi um ano de “reforço”. Reforçamos parcerias
e integramos novos recursos, especialmente
na Ásia, além de implantar capital em nossos
mercados.
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Quais realizações deram mais orgulho
à senhora e sua equipe neste ano?
São muitas: a abertura do escritório de Hong
Kong, transações complicadas que fechamos
na Ásia com nossos parceiros Chongbang e
LOGOS, a criação de um novo veículo de investimento do México com MIRA, o investimento
no Brasil com nosso parceiro GTIS e a reestruturação da nossa plataforma Ancar Ivanhoe, onde
celebramos o 10º aniversário da nossa parceria.
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O que a senhora mais procura
em cada mercado?
Uma parceria de qualidade que partilhe dos
nossos valores. Um parceiro que possa nos
guiar e nos ajudar em ampliar nosso conhecimento local, para que possamos chegar aos
lugares certos, onde as tendências demográficas favorecem os investimentos.
Quais são as suas prioridades para 2017?
Nós vamos focar na execução e, uma vez
que essa parte significativa das nossas
atividades esteja orientada para o desenvolvimento, vamos depender desses projetos
para impulsionar os retornos. Nós também
queremos criar mais recursos em nossos mercados, a fim de criar laços ainda mais fortes
com nossos parceiros locais, aumentar nossa
expertise local e continuar com governança
e processos. Paralelamente, vamos continuar aumentando nosso conhecimento no
mercado de trabalho e relações internacionais, um adicional para Ivanhoé Cambridge
como um todo. Nós vamos construir
a expansão de nossas parcerias já existentes
e examinar a possibilidades de fazer novas.

Rita-Rose Gagné uniu-se a Ivanhoé Cambridge
em 2006. É responsável por todas as atividades
das unidades de negócios Residenciais.
Ela também faz parte do Conselho de Diretivo
da Ancar Ivanhoé, subsidiária brasileira
da companhia.
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Entrevista com
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MERCADOS EM CRESCIMENTO

Apesar da instabilidade sociopolítica percebida em alguns mercados em crescimento,
há elementos chave cujas bases são prospectos para o crescimento a longo prazo. Ivanhoé
Cambridge é especialista em aproveitar a expertise de seus parceiros estratégicos para explorar
essas oportunidades, em conformidade com sua estratégia geral.
Nos próximos cinco anos, a Empresa planeja aumentar significativamente a proporção de investimentos
em mercados de crescimento em seu portfólio geral,
com a meta de diversificar suas bases de mercados
e ativos. Rita-Rose Gagné, Presidente, Mercados em
Crescimento, resume esses planos da seguinte forma:
“Estamos buscando as oportunidades certas com os
melhores parceiros nas melhores cidades. Para isso,

examinamos cuidadosamente o histórico da empresa,
os nichos de mercado em que se especializa, seu
modelo de negócios e seu nível de alinhamento com
Ivanhoé Cambridge.”
A ética laboral e práticas de negócios variam muito em
diferentes partes do mundo, razão pela qual Ivanhoé
Cambridge busca unir forças com parceiros que
tenham valores similares.

Uma presença mais forte na Ásia-Pacífico
Ivanhoé Cambridge se orgulha de ter aberto um
escritório em Hong Kong em 2016 e mantém
uma importante presença em Xangai. De acordo
com George Agethen, Vice-Presidente Sênior de
Mercados em Crescimento, Ásia-Pacífico: “Essa
presença permitirá que trabalhemos ainda mais de
perto com nossos parceiros na Ásia e que estejamos
prontos para aproveitar as melhores oportunidades.”
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LOGOS tem um portfólio atraente de ativos existentes
e oportunidades de desenvolvimento, tornando-a
um parceiro ideal para Ivanhoé Cambridge. Por essa
razão, o venture foi formado com a estratégia de
adquirir e desenvolver instalações modernas de logística de alta qualidade nas áreas centrais para os
mercados da Ásia-Pacífico, como Sidney, Melbourne,
Xangai, Singapura e Jakarta.

Em fevereiro de 2017, Piramal Enterprises Limited
(PEL) e Ivanhoé Cambridge anunciaram uma parceria
estratégica para fornecer capital a longo prazo aos
desenvolvedores residenciais blue chip nas cinco
principais cidades metropolitanas da Índia. As fortes
bases demográficas e econômicas do país, combinadas a políticas governamentais de apoio, pareciam
favoráveis a uma estratégia de desenvolvimento
residencial a longo prazo.
“Estamos muito felizes de formar uma parceria com
Ivanhoé Cambridge, um líder institucional global
de excelente reputação com um sistema de valores a longo prazo e uma filosofia de investimento
alinhada com a nossa”, comentou Ajay Piramal,
Presidente da Piramal Enterprises Limited.
Ivanhoé Cambridge alocará inicialmente C$250 M
para esse propósito, enquanto PEL coinvestirá entre
25% e 50% de cada transação.
Conforme afirmado por Claude Lavigne, VicePresidente Sênior de Investimentos, Mercados em
Crescimento: “Ivanhoé Cambrige planejou estabelecer outras parcerias estratégicas que vão nos ajudar a
penetrar no mercado e compartilhar nossa expertise
em vários setores imobiliários.”

Entre os fatores que influenciam positivamente as
atividades da Empresa na Ásia-Pacífico estão sua
rápida urbanização e o crescimento nos rendimentos
discricionários.
LOGOS: Um investimento imobiliário
de logística
LOGOS: Presente em um investimento imobiliário em logística em Sidney desde 2015, Ivanhoé
Cambridge adquiriu uma participação no LOGOS,
uma plataforma integrada de logística imobiliária no
Sudeste da Ásia, com escritórios em Sidney, Xangai e
Singapura. Esse investimento se encaixa nos planos
da Ivanhoé Cambridge de aumentar sua exposição
ao crescimento em consumo doméstico e de comércio eletrônico na região da Ásia-Pacífico.

Novos contatos na Índia.
Após um período de imersão em campo para adquirir
uma compreensão mais sólida acerca dos desafios
e oportunidades correspondentes, o programa de
desenvolvimento da Ivanhoé Cambridge para o mercado indiano está pronto para decolar.

Aumentando o portfólio australiano
Em parceria com Blackstone, Ivanhoé Cambridge
investiu em 2015 em Liberty Space, uma prestigiosa propriedade de escritórios em Sidney.
A Empresa, junto com seus parceiros Blackstone
e LOGOS, está explorando possibilidades de
aumentar sua atividade de investimento na
Austrália. As localizações e demografias de Sidney,
Melbourne e Brisbane em relação aos mercados asiáticos as colocam na frente da corrida.

Life Hub @ Kunshan, Shanghai, China

De acordo com John Marsh, que cofundou e agora
é Diretor de Gestão de LOGOS, o apoio da Ivanhoé
Cambridge e seus parceiros estratégicos representa o próximo passo no crescimento de LOGOS:
“A empresa buscará se expandir ainda mais em
nossa já existente plataforma especializada de
logística imobiliária e capitalizar e nosso duto profundo de novas oportunidades de desenvolvimento
e investimento.”

Xangai com Chongbang
Em 2015, Ivanhoé Cambridge, junto com GIC, o
fundo soberano de Singapura, Edward Wong
Group e APG Asset Management anunciaram que
haviam adquirido uma significativa participação em
Chongbang para ampliar a expansão da Empresa em
Xangai, onde já estão bem estabelecidas. Fundado
em 2003 por um grupo de investidores de Singapura
e Hong Kong, Chongbang é liderado por Henry
Cheng. É conhecido por desenvolver propriedades
de estilo de vida de uso múltiplo sob a marca Life Hub.

Liberty Place, Sidney, Austrália

Junho de 2016 viu o lançamento da Fase 1 do Life
Hub @ Kunshan, um projeto massivo de uso múltiplo
localizado a 20 minutos de Xangai por trem de alta
velocidade. Uma vez concluído, o desenvolvimento
contará com 799.000 m2 de espaço comercial, residencial e corporativo.
Finalmente, o investimento da Ivanhoé Cambridge
em Chongbang cresceu e, 2016 com uma participação adicional em Life Hub @ Jinqiao em Xangai.

Inauguração do
Shanghai Village
Shanghai Village abriu na Shanghai International
Tourism and Resorts Zone em junho de 2016.
Ivanhoé Cambridge tem uma participação
direta de cerca de 25% neste projeto, liderada
por seu parceiro Value Retail China. O Shanghai
Village compreenderá mais de 50.000 m2 de
espaço para varejo e restaurantes servindo
turistas domésticos e internacionais, assim
como visitantes do Shanghai Disney Resort
adjacente e 140 milhões de habitantes da
região vizinha ao delta do Rio Yangtze.
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AUMENTANDO A PRESENÇA NOS
MERCADOS EM CRESCIMENTO
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Promovendo o Espírito Empreendedor
Em honra aos 10 anos de parceria com a Ancar,
Ivanhoé Cambridge teve o orgulho de patrocinar
o evento Hands On a fim de compartilhar sua própria experiência e a experiência da indústria de
shoppings centers com jovens empreendedores.
O shopping Nova América e o shopping center
Iguatemi Porto Alegre receberam 60 estudantes com idade entre 16 e 20 anos. Estes jovens
foram encorajados a trabalharem em equipe para
Participantes do Hands On, Rio de Janeiro, Brasil.
desenvolver soluções criativas para problemas do
mundo. Essa atividade não apenas aproveitou os
talentosos jovens empresários, como também deu a Ancar Ivanhoé a chance de se inspirar no mais
influente, e de longe, o maior segmento da população brasileira.
Para a Ancar Ivanhoé, todo shopping center é um pilar de desenvolvimento da comunidade. A empresa
não para de fornecer financiamento para os empreendimentos sociais — também retribui através de
esforços dos voluntários locais.

Shopping Center Iguatemi Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Conquistas e Resultados para América Latina
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Este ano marca o 10º aniversário da parceria entre
Ivanhoé Cambridge e a família Carvalho. A combinação da energia e conhecimento da Ancar com
a expertise internacional na indústria da Ivanhoé
Cambridge redefiniram a experiência de comprar no
Brasil durante a década passada. Hoje, gerenciando
mais de 20 shopping centers, a Ancar Ivanhoe é
considerada uma das cinco maiores empresas no
mercado imobiliário de varejo do país.
Nas palavras de Marcos Carvalho, Copresidente da
Ancar Ivanhoe: “Os mais importantes fatores para
o sucesso e longevidade da nossa parceria são a
paixão que ambos os investidores têm por desenvolver e gerenciar centros comerciais e a força financeira
que a Ivanhoé Cambridge traz à mesa.”

Em maio de 2016, a Ancar Ivanhoe celebrou a abertura de um shopping em Nova Iguaçu e a expansão
do Shopping Center Iguatemi Porto Alegre. Onde
este último acolheu 65 novas lojas, seis restaurantes
e uma nova praça de alimentação durante o ano. Já o
Shopping Nova Iguaçu, é lar de cerca de 200 marcas,
sete restaurantes, uma praça de alimentação e um
cinema, tornando-se um destino para os consumidores do Estado do Rio de Janeiro.
Portanto, Ancar Ivanhoe é dedicada a otimizar as condições de trabalho do seu pessoal. Em 2016, ficou como
2ª colocada como melhor lugar para se trabalhar no
Rio de Janeiro, pela pesquisa Great Place to Work®.
“Nós trabalhamos juntos à nossas equipes e parceiros locais nos nossos mercados, como no caso da
Ancar Ivanhoe, para encontrar caminhos para criar
valor e otimizar o retorno” ressalta Louis Voizard, Vice
Presidente Senior e Gerente de Ativos dos mercados
em crescimento da Ivanhoé Cambridge.

Nuevo Sur, desenvolvido e gerenciado pela MIRA, Monterney, México

Novo acordo no México
Ivanhoé Cambridge concluiu um acordo de investimento com três fundos de pensão mexicanos
(AFORES) a fim de criar um pioneiro veículo de
investimento no México, conhecido como CERPI.
A CERPI será gerenciada pela MIRA, uma plataforma
imobiliária, para desenvolver um misto de projetos
urbanos. Enquanto isso, MIRA, da qual 50% pertence a Ivanhoé Cambridge em parceria com a Black
Creek Group, teve uma dupla vitória em 2016 no
International Property Awards pelo seu projeto misto
Nuevo Sur em Monterrey.

“A estratégia de veículo de investimento que criamos este ano é a primeira deste tipo neste mercado.
A expertise global da Ivanhoé Cambridge, combinada com o conhecimento local das instituições
mexicanas, promove uma base sólida para promover
o retorno de risco apropriado” afirma Javier Barrios,
Diretor Geral da MIRA.
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10 anos no Brasil
O crescimento exponencial da população nas grandes cidades pelo Brasil contribuiu para surgimento
de uma classe média e um aumento do consumo.
Apesar da recessão, o mercado brasileiro permanece
resiliente e o portfólio da Ivanhoé Cambridge continuou crescendo em um bom ritmo em 2016.
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OUTRAS ATIVIDADES
Como um investidor institucional, a Ivanhoé Cambridge busca diversificar seus
ativos para gerar ótimos retornos a seus depositantes. Tendo isso em mente,
a empresa possui cinco hotéis de alta qualidade e participações em fundos de
investimento do mercado imobiliário, onde todos são geridos pela equipe
de Fundos de Investimento Residential, Hotels and Real State Investment.

Hotéis
Em junho de 2016, o Fairmont The Queen Elizabeth fechou as portas temporariamente, marcando o início
de uma grande transformação que irá restaurar o status do hotel como líder de destino de luxo internacional
para negócios.

ESTE É MEU
PLAYGROUND

O hotel promoverá aos residentes e visitantes de
Montreal acesso a um mercado urbano único para
o centro da cidade, assim como novas experiências
culinárias, luxuosos quartos de hóspedes e acesso à
cidade subterrânea de Montreal.
Este grande projeto de renovação vem dos calcanhares da reforma do Fairmont Le Châteahu Frontenac
na cidade de Quebec. Sylvian Fortier, presidente da
Ivahoé Cambridge, Residential, Hotels and Real State
ressalta: “Os dois hotéis são verdadeiros marcos de
referência e têm um espaço de honra na história de
suas respectivas comunidades. É um desafio transformar propriedades tão icônicas. Na cidade de Quebec,
ficamos muitos satisfeitos com as reações às mudanças que fizemos. E estamos muito otimistas quanto à
reinauguração do hotel The Queen Elizabeth!”

Qualquer coisa que vale a pena
ser feita deve ser feita direito
Em interesse à eficiência e tamanha a complexidade
da operação, Ivanhoé Cambridge e a Farimont
optaram por fechar o Hotel Montreal enquanto as
reformas eram feitas.
De acordo com o compromisso de responsabilidade
social da empresa, mais de 2000 itens de todos os
tipos foram doados às organizações da comunidade.
Peças de mobiliário e objetos selecionados de decoração foram distribuídos para os funcionários do hotel,
instituições de caridade e para o Instituto de Turismo
e Hotelaria de Quebec (ITHQ), nessa ordem.
Marcèle Lamarche, porta voz do Le Chainon, expressa
a gratidão a organização: “Ivanhoé Cambridge é uma
empresa em a responsabilidade social é parte integrante de sua cultura corporativa — e isso é brilhante.
Nós não somos os únicos a receber o seu altruísmo.
O fato de a empresa decidir em devolver aos sem
teto em nossa comunidade é muito impressionante.
Eu espero que toda a comunidade empresarial
dentro da Grande Montreal e cruzando até Quebec
seja tomada por essa sinceridade e generosidade
que a Ivanhoé Cambridge tem.”
Todas as áreas comuns do The Queen Elizabeth e
a grande maioria dos quartos de hóspedes estarão prontas para o verão de 2017, bem a tempo
de celebrar o 375º aniversário de Montreal e o 150º
aniversário da Confederação Canadense. O trabalho
restante está planejado para terminar em dezembro
de 2017.

Fundos de Investimentos
Em 2016, apesar da situação global geopolítica e da volatilidade do mercado, Ivanhoé Cambridge executou
com sucesso um grande número de investimentos. Isso foi conquistado ao alavancar a agilidade da empresa
e a capacidade de lidar com complexas transações.
Fairmont The Queen Elizabeth (2017), Montreal, Canadá

Os fundos de investimento mobiliário representam 9%
da carteira global da companhia.
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A icônica construção incluirá um campo empresarial desenvolvido pelo criativo time da Sid Lee
Architecture. O campus terá um espaço multiuso
aberto ao público, onde os empresários serão capazes de se envolver em experiências inovadoras. Várias
empresas novas já manifestaram interesse nessas
novas facilidades.
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ENGAJAMENTO
DO FUNCIONÁRIOS
Responsabilidade social corporativa é do interesse de todo mundo. Este
é o motivo pelo qual a Ivanhoé Cambridge está empenhada em manter as
melhores práticas na gestão ambiental e no envolvimento da comunidade,
além de instigar uma cultura de engajamento entre seus funcionários.
Mais de

1.400 funcionários
44%

56%

dos profissionais assalariados
é mulher, com representação
de 29,2% na equipe de
gerentes sênior

dos funcionários estão na
companhia há mais de 5 anos
Próximo a

Um dos
100 melhores
Empregadores
do Canadá
pelo quinto
ano consecutivo
(Mediacorp)

77%

dos funcionários faz parte
da geração X ou Y

Idade média dos empregados

41

50

vagas de estágio oferecidas
em 2016 com 14% de efetivação

Dia Internacional de Retribuir de Ivanhoé Cambridge
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É ASSIM QUE
TRABALHAMOS

81% destes são assalariados
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ENGAJAMENTO DO FUNCIONÁRIO

O EFEITO COMPLETO DE UMA
EMPRESA COMPROMETIDA
Todo dia, os funcionários da Ivanhoé Cambridge ao redor do mundo dedicam suas paixões
e talentos para contribuir no desenvolvimento de novas cidades e construir o sucesso da
companhia. Ivanhoé Cambridge fornece aos funcionários um estimulante e agradável ambiente
de trabalho, para que eles trabalhem da melhor maneira e deem o seu melhor.

Em 2016, por 5 anos seguidos, Ivanhoé Cambridge
foi nomeada entre as 100 melhores empregadoras, segundo a Mediacorp Canadá. Esta prestigiada
competição avalia as empresas baseada em 8 critérios: espaço físico de trabalho; ambiente social e de
trabalho; benefícios de saúde, financeiros e familiares; férias e folgas; comunicação entre funcionários;
gerenciamento; treinamento e desenvolvimento de
habilidades e envolvimento na comunidade.
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Ivanhoé Cambridge também está orgulhosa de
aparecer no ranking de The Aon Best Employers in
Canada List (melhores empregadores) em 2015 e de
ser nomeada uma das 10 Most Admired Corporate
Cultures (as 10 empresas com as culturas empresariais mais admiradas) de 2014–2016. Mas a honra mais
importante de todas é a conferida a Ivanhoé por seus
funcionários, como a coordenadora de operações,
Sabrina Kanho, que está na companhia há 10 anos
e descreve a seguir: “meu trabalho me dá muitos
desafios interessantes e oportunidades de superar
meus limites. Além disso, sei que posso sempre
contar com o apoio dos meus colegas de trabalho
e meu chefe.”
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Distribuição geográfica
dos funcionários

Canadá
90,7%

Europa
8,5%

Oportunidades de
crescimento profissional

A Ivanhoé Cambridge reconhece a importância do engajamento de seus funcionários. Por isso apoia
diversas causas e encontra formas de encorajar seus funcionários a fazerem o mesmo. Isso ajuda a
ampliar os seus esforços e assegura que eles tenham um efeito mais durador em suas comunidades.
Com esse espírito, a empresa implementou uma séria de programas para os seus funcionários
que desejam retribuir. Essas atividades não apenas geram uma repercussão positiva para a
comunidade, como promovem um senso de orgulho para os participantes e nutre um espírito
de pertencimento à companhia.

Ivanhoé Cambridge oferece desafios estimulantes
para indivíduos que são motivados a aprender e
crescer. Sua cultura orientada para o desempenho
está enraizada na diligência, na integridade e nos
mais altos padrões de excelência.
Empregados permanentes devem determinar seus
objetivos de desempenho com a colaboração de
seu gestor para assegurar que seu plano de carreira
esteja alinhado com as estratégias da companhia.
Este processo promove um diálogo aberto entre
equipes e gerentes através de avaliações regulares
e ajustes periódicos ao longo do caminho.
Desenvolvimento profissional é uma prioridade para
a Ivanhoé Cambridge assim como a formação da próxima geração de profissionais. Os funcionários têm
acesso a um sistema de autotreinamento que possibilita o aprimoramento de competências-chave que
a empresa tem como alvo, habilidades de liderança e
proficiência logística. A duração que os empregados
permanentes gastam nestes treinamentos, em classe
e online, é em média de 10 horas por ano.
O programa de estágio, estabelecido em 2014, dá
a novos talentos a oportunidade e de provar para si
mesmo suas capacidades, e trazer uma nova energia
para diversas equipes. Os estágios também são uma
oportunidade para a companhia de construir sua
futura força de trabalho, identificando
candidatos de alto potencial em
início de carreira. Em 2016, Ivanhoé
Cambridge contratou 50 estagiários,
dos quais 7 foram posteriormente efetivados na empresa.

Asia
0,9%

Quando uma equipe tem necessidades
específicas e urgentes, um estagiário qualificado pode entregar bons resultados em
poucos meses. Estágios são ótimas oportunidades para jovens colocarem suas
habilidades em prática, explorar
perspectivas de carreira no setor
imobiliário e começar a construir
suas redes de contato.

Dia de Retribuir: Funcionários do Outlet Collection de Niagara
classificando as comidas doadas na organização local

Dia de retribuir
Todo ano, a Ivanhoé Cambridge encoraja seus funcionários a fazer parte de um grupo de voluntários,
que participam de um evento chamado de: O dia de
retribuir. No dia 30 de setembro de 2016, cerca de
400 funcionários dentre os escritórios da empresa e
propriedades por ela gerenciadas, se juntaram para
ajudar cerca de 30 organizações comunitárias, contribuindo com cerca de 2700 horas de trabalho voluntário
em um único dia para um série de esforços dignos.
Loreen McMilan, assistente administrativa no escritório da Calgary, enrolou as mangas num canteiro
de obras em Pineridge, para fazer sua parte com o
Habitat for Humanity, cujo objetivo é promover casas
à preços acessíveis às famílias locais. “A organização
estava muito grata a todos que tiraram um pouco do
seu tempo para contribuir para o sucesso do projeto de construção do Pineridge. Quando completo,
24 famílias terão um lugar para chamar de casa! Nós
tivemos um ótimo dia juntos e espero que todos que
não puderam se juntar a nós este ano, possam bater
o martelo ou cavar o isolamento no próximo ano para
o Dia de retribuir de 2017.”

Cerca de

400 participantes

Em 2016, a Ivanhoé Cambridge optou por dar
suporte a Habitat dor Humanity Canada, dando aos
seus funcionários a chance de ajudar no projeto
de construção de casas, assim como Pineridge, ou
trabalhar em uma das reformas da organização. Essa
decisão fala da afinidade natural entre a missão da
Habitat for Humanity’s de promover o “sentimento
de ter uma casa” com o objetivo de quebrar o ciclo
da pobreza e a razão de ser da companhia.

A Ivanhoé Cambridge acredita que é
muito importante retribuir às comunidades
nas quais ela opera. O engajamento
da comunidade tem sido parte dos valores
da empresa desde seu início.
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Um dos empregadores preferidos

CONVOCANDO AS TROPAS
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ENGAJAMENTO DO FUNCIONÁRIO

PRÊMIOS E DIFERENCIAIS

Mark Rodgers, presidente e CEO da Habitat for
Humanity Canada, saudou os funcionários da companhia que se voluntariaram em Montreal, Toronto,
Calgary e Vancouver. Sua gratidão é evidente em suas
observações: “Nosso trabalho não teria sido possível
sem o generoso apoio de empresas como Ivanhoé
Cambridge, que entende a importância de trabalhar
para e na comunidade.”

Para atrair e reter os melhores talentos, Ivanhoé Cambridge pode sempre aproveitar os maiores
ativos da empresa: sua cultura corporativa, seu excelente ambiente de trabalho, suas ótimas
práticas e numerosas iniciativas fortalecem o comprometimento e entrega dos funcionários.
EMPREGADOR

Programa Dar e Receber
Este programa encoraja os funcionários a se voluntariarem
em organizações que são importantes para eles, oferecendo um
dia de pagamento por ano para
estes serviços.

258
participantes

Programa de presentes combinados
O Dia de Retribuir: funcionários da Ivanhoé Cambridge
construindo uma casa com a Habitat for Humanity

Feito para o bem!
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Ivanhoé Cambridge assume o valor das taxas de
inscrição dos funcionários que participam de atividades esportivas e de preparação física destinadas a
levantar fundos para alguma organização de caridade.
Assim, a companhia incentiva a atividade física e
envolvimento da comunidade entre seus funcionários.
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Ivanhoé Cambridge compromete-se a coincidir as
doações pessoais dos funcionários com as instituições de caridades reconhecidas de suas escolhas.

$41.400

100 melhores
empregadores do Canadá
pelo 5º ano consecutivo

Listado em 35º entre as
50 maiores empresas
privadas do Canadá

Listado em 12º entre os
30 maiores investidores
institucionais globais

Mediacorp

The Globe and Mail

PERE Magazine

As 10 culturas
corporativas mais
admiradas no Canadá

Listado em 28ºentre os
40 Líderes Corporativos
responsáveis do
futuro no Canadá

Listado em 3º entre os
100 maiores investidores
institucionais globais

Waterstone
Human Capital

Muitos funcionários, incluindo um número de executivos sênior, apoiam os esforços da comunidade
oferecendo seus tempos, doando ou servindo em
um comitê ou conselho diretivo. Como diz a Diretora
de Responsabilidade Social Corporativa, Christine
Babkine: “Na Ivanhoé Cambridge, nós sentimos
que é importante retribuir às nossas comunidades.
Comprometimento tem sido um dos nossos principais valores desde o primeiro dia.”
Esses valores refletem um profundo sentimento
de orgulho e comprometimento, como Warren
Barker, sócio de Recursos Humanos no escritório
da Ivanhoé Cambridge em Vancouver aponta:
“Nós somos privilegiados por trabalhar na Ivanhoé
e por desenvolver um papel importante em nossa
comunidade. Como um voluntário assíduo, é importante trabalhar em lugares que compartilham dos
mesmos valores. O jeito que retribuímos à nossa
comunidade através de programas corporativos é
outra parte do que faz Ivanhoé Cambridge um lugar
especial para se trabalhar.”

Corporate Knights

Melhores empregadores
de Montreal

Green Star pelo
2º ano consecutivo

Mediacorp

Global Real Estate
Sustainability Benchmark
(GRESB)

doações coincididas

O poder do comprometimento

INVESTIDOR

IPE Real Estate Magazine

Melhor investidor
imobiliário global
IPE Real Estate
Global Awards

OPERADOR
15 prêmios do
International Council
of Shopping Centers
em 2016
ICSC

Best Futura Mega Project
– DUO
2016 MIPIM Awards

Green Lease Leaders
Awards
Institute for Market
Transformation
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O Dia de Retribuir: funcionário da Ivanhoé Cambridge
plantando árvores e arbustos

EMPRESA
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GOVERNANÇA

A boa governança é uma questão de tomar decisões bem-informadas para trabalhar em direção
a metas e ao mesmo tempo gerenciar riscos. A ivanhoé cambridge implementou um conjunto
consistente de diretrizes de tomada de decisão e estruturas de supervisão eficientes dentro
da organização para atender às expectativas das partes interessadas (stakeholders) em termos
de governança e desempenho.
Conselho Diretivo e Comitês
O papel do Conselho é supervisionar a administração e as operações da Companhia e aprovar o
planejamento estratégico. O Presidente, Daniel
Fournier, é também CEO da Empresa. Uma lista
completa de membros do Conselho, a maioria
dos quais independentes, pode ser encontrada na
página 80 deste relatório. As competências específicas são delegadas em três comissões constituídas
pelo Conselho de Administração, nomeadamente
o Comitê de Investimento, o Comitê de Recursos
Humanos e Remunerações e o Comitê de Auditoria.
Cada um dos comitês é presidido por um conselheiro
independente.
O Comitê de Investimentos aprova, ou recomenda
que o Conselho aprove, propostas de investimento,
incluindo aquisições, alienações, projetos de desenvolvimento, financiamento relacionado e despesas
de capital.
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O Comitê de Recursos Humanos e Remuneração
estuda questões envolvendo a remuneração e
nomeação de executivos que aprova ou recomenda
ao Conselho. O Comitê também é responsável
por sancionar as políticas, procedimentos, práticas,
programas e sistemas relacionados a RH e para assessorar a Diretoria em assuntos de governança.
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O Comitê de Auditoria supervisiona os relatórios
financeiros, as informações de salvaguardas e a
integridade dos sistemas e garante que o risco significativo seja gerenciado e monitorado de forma eficaz.
Gestão integrada de riscos
A equipe de Gerenciamento Integrado de Riscos
da Ivanhoé Cambridge foi criada em 2012 para
monitorar e controlar todos os riscos associados às
operações da Companhia e para assegurar consistência com as práticas mantidas pela principal acionista
da Companhia, a Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ).
Auditoria interna
A equipe de Auditoria Interna fornece uma avaliação imparcial e independente dos processos de
gerenciamento de riscos, controle e governança
da Companhia de acordo com um plano de auditoria
anual e apresenta propostas para fortalecer ainda
mais os esforços existentes. A equipe reporta ao
Comitê de Auditoria do Conselho.

Édifice Jacques-Parizeau (sede global da Ivanhoé Cambridge), Montreal, Canadá

Conformidade e ética
Uma reputação de excelência e os mais altos
padrões de integridade e profissionalismo são as
características dos negócios da Ivanhoé Cambridge.
Consequentemente, foram adotadas várias políticas
e procedimentos para assegurar um quadro claro de
orientações para os trabalhadores.
Código de Conduta Empresarial
O Código de Conduta Empresarial é a política de
ética geral da Ivanhoé Cambridge, que estabelece
diretrizes para os negócios e operações da Empresa,
incluindo relacionamentos interpessoais. Aborda
questões como conflitos de interesse e proteção dos
direitos dos funcionários e dos ativos da Companhia.
O Código é atualizado anualmente, e todos os funcionários devem apresentar uma declaração de
conformidade a cada ano. Uma cópia do Código
é publicada no site da Companhia. Várias outras
políticas sobre temas específicos, incluindo a política
anticorrupção, bem como transações restritas e despesas de entretenimento/viagens, servem como um
complemento ao Código de Conduta Empresarial.

Governança da RSE
Aresponsabilidade pelas questões de responsabilidade social remete-se a quatro outros comitês
(incluindo um comitê de direção criado em
2014), nos quais vários dos principais executivos
da Companhia estão. Os cerca de 20 membros
do Comitê Executivo de RSE e Sustentabilidade
asseguram que as estratégias de negócios da
Companhia incorporem objetivos relacionados
à RSE e que sua visão de RSE seja veiculada de
forma efetiva às partes interessadas. O Comitê
de Responsabilidade Social Empresarial é uma
equipe multidisciplinar de gerentes e profissionais da Empresa encarregados de desenvolver
um quadro de RSE e relatórios de desempenho
para uso em toda a organização. A Comissão do
Meio Ambiente supervisiona a implementação
do sistema de gestão ambiental da Companhia
e apresenta um relatório anual de conformidade
ao Comitê de Auditoria. O Comitê de Doações
e Patrocínio responde aos pedidos de assistência recebidos da comunidade e recomenda
que organizações sem fins lucrativos sejam os
destinatários das contribuições de caridade da
Companhia, conforme estipulado na política
corporativa sobre doações e patrocínios.

Anticorrupção
A Ivanhoé Cambridge promulgou uma política de
combate à corrupção, que define a postura de tolerância zero da Companhia em relação ao suborno e
qualquer outra forma de comportamento corrupto
por parte de seus funcionários, diretores ou terceiros com quem tenha relações. Também confirma
o empenho da Ivanhoé Cambridge em manter um
programa anticorrupção que visa assegurar que as
partes interessadas se conduzam com integridade em
todas as suas atividades. Todos os funcionários são
obrigados a relatar de boa fé qualquer atividade que
pareça violar esta política. No caso de uma violação,
as investigações são conduzidas e todas as ações
disciplinares necessárias são tomadas.
Hotline de Ética
As violações do Código de Conduta Empresarial da
Companhia ou de qualquer outra política ou lei aplicável podem ser comunicadas confidencialmente através
da linha direta de ética, por telefone ou por e-mail,
que pode ser acessada através do site da Ivanhoé
Cambridge. A própria linha é administrada por uma
empresa terceirizada para proteger a privacidade
individual e o anonimato durante todo o processo.

Princípios do desenvolvimento sustentável
O principal acionista da Ivanhoé Cambridge,
CDPQ, está sujeito à Lei de Desenvolvimento
Sustentável do governo do Québec e assinou
os Princípios para o Investimento Responsável
(PRI). Como subsidiária imobiliária da CDPQ,
a Ivanhoé Cambridge contribui para o seu
plano de ação de sustentabilidade, atendendo
à estratégia de desenvolvimento sustentável do
governo e às suas actividades de elaboração de
relatórios do PRI.
Diligência devida ambiental
A Ivanhoé Cambridge aplica a diligência devida
ambiental a todos os processos de aquisição,
desenvolvimento e gestão operacional em todas
as regiões. Os processos da Companhia são sustentados por um programa de gestão ambiental,
que possui uma variedade de mecanismos de
detecção de conformidade, incluindo 12 programas ambientais. O desempenho ambiental é
acompanhado de perto a nível corporativo, com
resultados apresentados anualmente ao Comitê
de Auditoria do Conselho de Administração.
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GOVERNANÇA
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APÊNDICE

SOBRE ESTE RELATÓRIO
Este relatório de 2016 é o primeiro em que Ivanhoé Cambridge apresenta os destaques do
ano, assim como os desempenhos financeiro e de responsabilidade social empresarial (RSE),
demonstrando a incorporação da RSE por parte da Empresa à aplicação de suas estratégias de
negócios. De 2012 a 2015, Ivanhoé Cambridge produziu dois relatórios anuais por separado:
um relatório de atividades e um relatório de RSE.
Este relatório cumpre as Normas de Relatório de
Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI)
no que diz respeito à sustentabilidade e à avaliação
de sua importância relativa, realizada em cooperação
com as partes interessadas da Empresa, com a finalidade de determinar seu conteúdo. Este relatório foi
preparado em conformidade com as Normas GRI:
opção Core. Este relatório não foi objeto de auditoria
externa por um terceiro independente. O relatório
de RSE de 2015 foi o último relatório publicado de
acordo com as Diretrizes GRI G4–Opção Core. Para
consultar o Índice de Conteúdo GRI deste ano, consulte as versões em inglês ou francês do Relatório de
Atividades de 2016.
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Os números de RSE referentes às propriedades
gerenciadas são fornecidos em forma agregada e
não de acordo com a porcentagem da participação
da Ivanhoé Cambridge na propriedade. As informações relativas às propriedades abrangem todo o ano
civil. Não estão incluídos os dados relacionados à RSE
sobre as propriedades adquiridas ou vendidas pela
Ivanhoé Cambridge durante o ano, nem o desempenho da RSE de imóveis administrados por terceiros
ou de fundos de investimento nos quais a Ivanhoé
Cambridge detém participação.
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Quando os dados de RSE relevantes estão disponíveis, o relatório os compara com o desempenho de
2015. Logo, ele não reflete todas as conquistas da
Companhia em anos anteriores. Todos os valores se
aplicam ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro
de 2016, com exceção dos valores de consumo de
energia e recursos naturais e redução de resíduos,
que cobrem o período de 1º de julho de 2015 a 30 de
junho de 2016. Os dados comparativos dos anos
anteriores foram ajustados em conformidade. Todos
os dados cobrem um período de 12 meses.

Todos os dados financeiros estão expressos em
dólares canadenses, salvo indicação em contrário.
Todos os valores numéricos foram arredondados;
Como resultado, alguns totais podem não ser exatos.
Os dados financeiros e de empregados se aplicam
a toda a organização. Salvo indicação em contrário,
os dados dos empregados não incluem contratantes
independentes.

60

61

RESUMO DE DESEMPENHO EM RSE

UNIDADES

GESTÃO AMBIENTAL
Consumo de Gás Natural
Absoluto
Shopping Centers
Escritório
Intensidade
Shopping Centers
Escritório
Metros quadrados
Shopping Centers
Escritório
Consumo de Energia
Absoluto
Shopping Centers
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Escritório
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Intensidade
Shopping Centers
Escritório
Metros quadrados
Shopping Centers
Escritório
Consumo de água
Absoluto
Shopping Centers
Escritório
Intensidade
Shopping Centers
Escritório
Metros quadrados
Shopping Centers
Escritório
Emissão de gases de efeito estufa*
Absoluto
Escopo 1 (direto)
Escopo 2 (Energia Indireta)
Escopo 3 (Outros Indiretor)
Total
Intensidade
Escopo 1 (direto)
Escopo 2 (Energia Indireta)
Total

2013-2016
TENDÊNCIA

2013

2014

2015

2016

246.454
84.550

242.830
116.227

235.901
108.509

223.560
112.430

Ô
Ó

9,3%
33,0%

0,023
0,014

0,028
0,021

0,025
0,018

0,025
0,019

Ó
Ó

8,7%
35,7%

10.532.849
5.864.177

8.651.373
5.551.851

9.119.008
6.012.122

8.864.032
5.960.142

Milhões de quilowatts-hora
million gigajoules
Milhões de quilowatts-hora
Mil gigajoules

466
0,25
184
84,55

401
0,24
195
116,23

408
0,24
203
108,51

388
0,22
188
112,43

Ô
Ô
Ó
Ó

16,7%
9,3%
2,2%
33,0%

quilowatts-hora/ft2
quilowatts-hora/ft2

23,99
16,12

22,94
16,04

23,30
16,06

22,73
15,26

Ô
Ô

5,3%
5,3%

18.898.849
11.447.645

17.116.268
12.210.559

17.195.895
12.670.830

16.940.919
12.335.565

gigajoules
gigajoules
gigajoules/ft2
gigajoules/ft2
ft2
ft2

ft2
ft2

m3
m3

2.522.827
444.075

1.965.129
494.372

1.999.991
644.996

1.896.647
672.805

0,10
0,07

0,10
0,06

0,10
0,05

0,10
0,06

21.390.157
6.536.709

19.165.670
7.811.573

19.374.081
12.374.446

17.727.823
11.554.644

CO2e (t/ano)
CO2e (t/ano)
CO2e (t/ano)
CO2e (t/ano)

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

21.626
55.726
535
77.886

21.164
49.779
535
71.478

Toneladas CO2e/1.000 ft2
Toneladas CO2e/1.000 ft2
Toneladas CO2e/1.000 ft2

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

1,10
1,93
2,44

1,07
1,72
2,22

m3/ft2
m3/ft2
ft2
ft2

Ô
Ó

24,8%
51,5%

   0,0%
Ô
14,3%

2,1%**
10,7%**
   0,0%**
Ô
8,2%**
Ô
Ô

Ô
Ô
Ô

2,7%**
10,9%**
9,0%**

Desperdício
Desperdício desviados
Toneladas
Taxa de desvio
%
Edifícios com certificação
#
BOMA BEST®
Compradores chegando a aos
shoppings de Ivanhoé Cambridge
%
de outra maneira que não
emautomóveis
COMUNIDADES
Impacto econômico
Fornecedores (bens e serviços
$ Milhões
adquiridos) no Canadá
Governos (impostos sobre
$ Milhões
a propriedade e taxas)
Empregados (salários e benefícios)
$ Milhões
Empregos Indiretos
#
Doações de Ivanhoé Cambridge
Várias organizações
$
Centraide/United Way
$
Programas de funcionários
$
Total
$
Assistência comunitária de
propriedades
Doações financeiras
$
Valor de cartões-presente e doações
$
de itens promocionais
ENVOLVIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Funcionários
(Tempo integral, tempo
#
parcial, casual)
Taxa de rotatividade combinada
Total (tempo integral permanente)
%
Total (tempo parcial permanente)
%
Voluntário (tempo integral permanente) %
Voluntário (tempo parcial permanente) %
Mulheres na força de trabalho
No geral
%
Gestão Senior
%
Gestão Pleno
%
Suporte Técnico, Especialista
%
Pesquisa Melhores Empregadores
no Canadá
taxa de engajamento
%
taxa de participação
%
Treinamento de Funcionário
Horas/ano
Mortes relacionadas com o trabalho #

2013-2016
TENDÊNCIA

2013

2014

2015

2016

21.423
50

18.684
54

19.299
58

17.302
57

Ô

19,2%
+ 7 pontos

35

37

35

36

Ó

1

27

26

35

35

596

695

705

774

Ó

227

245

215

220

Ô

3,1%

146
104.500

147
97.000

200
93.000

207
81.400

Ó
Ô

41,8%
22,1%

1.089.762
183.998
49.506
1.323.266

1.456.454
123.034
33.295
1.612.783

1.164.154
146.254
24.693
1.335.101

1.373.581
203.377
76.931
1.653.889

Ó
Ó
Ó
Ó

26,0%
10,5%
55,4%
25,0%

389.000

670.136

379.718

317.068

Ô

18,5%

213.115

124.125

140.669

78.312

Ô

63,3%

1.834

1.672

1.699

1.583

Ô

13,7%

13,1
51,8
5,0
37,8

22,5
58,8
6,4
34,2

14,1
40,8
5,1
34,4

22,5
41,7
7,3
35

+ 9 pontos
− 10 pontos
+ 2 pontos
− 3 pontos

57
22
53
67

55
22
52
64

56
24
53
67

56
29
53
68

− 1 pontos
+ 7 pontos
−
+ 1 pontos

68
82
9,3
0

72
84
8,1
0

n/a
n/a
9,7
0

67
81
10,4
0

− 1 pontos
− 1 pontos
Ó
11,8%
    0,0%

+ 8 pontos

29,9%

* Dados coletados de 2012 a 2014 apenas para fins internos.
** Tendência 2015-2016
Os dados reportados para 2016 em relação à energia, emissões de GHG e gestão de resíduos seguem um ciclo de 12 meses e refletem os dados De 1º de julho
de 2015 a 30 de junho de 2016, a fim de incluir os dados contidos neste relatório de atividades, que combina os dados financeiros da Companhia e os dados
relacionados à RSE. Para a realização de comparações precisas, os dados de 2016 foram ajustados para este ciclo (com exceção dos dados de resíduos).
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RESUMO DE
DESEMPENHO EM RSE

UNIDADES

63

A V A L I A Ç Ã O D E M AT E R I A L I D A D E

O objetivo desta avaliação foi identificar questões
tidas como as mais relevantes para esses stakeholders,
incluindo aqueles que trabalham para o governo,
conforme exigido pelos princípios que determinam
o conteúdo dos relatórios GRI. O foco é o mesmo dos
relatórios anteriores: ativos imobiliários sob projetos
de administração e desenvolvimento identificados.
Uma lista de 24 questões relevantes relacionadas
a RSE foi elaborada com base nas operações da
Empresa e seu impacto. Ivanhoé Cambridge também
atualizou sua lista de proximidade, influência, dependência e impacto.
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Uma pesquisa eletrônica foi conduzida com todos
as suas metas de sucesso. O ponto de vista do stakeholder interno foi derivado de uma pesquisa de
funcionários e gerência sênior. Todos os demais
stakeholders foram agrupados juntos. Os resultados
da pesquisa para o relatório de atividades de 2016
foram apresentados no gráfico na página de frente.
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Após a pesquisa, workshops mistos foram realizados em Vancouver, Toronto e Montreal para reunir
feedback sobre os resultados da pesquisa e o relatório RSE anterior. Essas discussões permitiram que
a Empresa melhorasse seu entendimento acerca das
expectativas dos stakeholders, para abordar melhor
suas prioridades estratégicas e para fazer melhorias
contínuas aos seus relatórios.
As pessoas consultadas disseram que apreciam o
formato do relatório e a maneira como a informação
é apresentada. Eles gostam da ideia de um relatório
simples combinado. Também desejam que Ivanhoé
Cambridge seja ainda mais ousada em explicar
sua visão do futuro, para manter seus esforços de
comunicação e compartilhar suas metas de sucesso.
Esta análise ajudou Ivanhoé Cambridge a identificar
uma porção do conteúdo a ser incluído neste relatório de atividade.
Categorias
• Fornecedores
• Parceiros de Negócios
• Acionistas
• Parceiros da comunidade
• Clientes
• Afiliações
• Gerentes de propriedades
• Funcionários
• Inquilinos
• Gerência Sênior

5
1
13

4

14

11

10

2

3

5

8
19

12
24

15
9

21

23

16
17

4

18
20

6

22

7

3
3

4

5

Aspectos mais importantes de acordo com os stakeholders externos

Aspectos sociais

Aspectos ambientais

Aspectos econômicos

Outros aspectos

Aspectos
1.

Emprego e condições de trabalho

13.

Desempenho e resultados econômicos

2.

Equidade, diversidade e igualdade
de oportunidades de emprego

14.

Desenvolvimento e inovação de serviços

15.

Manutenção e investimentos realizados
no inventário e equipamento do edifício

3.

Saúde e segurança dos trabalhadores

4.

Treinamento e desenvolvimento de competências

16.

Investimento responsável

5.

Mobilização e retenção de funcionários

17.

Compras responsáveis

6.

Compromisso social e comunitário

18.

Gestão de emissões de gases do efeito estufa

7.

Preservação e modernização
do patrimônio construído

19.

Gestão de energia

8.

Saúde e segurança dos clientes

20.

Gestão de matérias-primas

9.

Governança

21.

Gestão de materiais residuais

10.

Conformidade

22.

Conservação da biodiversidade urbana

11.

Ética de negócios

23.

Gestão da água

12.

Compromisso de parceiros de negócios

24.

Certificação de edifícios sustentáveis

Os aspectos em negrito são abordados neste relatório ou no site da empresa.
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Uma avaliação de materialidade para as operações
canadenses da Ivanhoé Cambridge foi conduzida em 2016 pela equipe de Responsabilidade
Social Empresarial para o relatório de atividades da
Empresa. Ivanhoé Cambridge optou por consultar
os stakeholders a cada dois anos para poder agir
em relação a qualquer ajustes que eles proponham.

Aspectos mais importantes de acordo com os stakeholders internos

AVALIAÇÃO DE
MATERIALIDADE

65
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LISTA DE PROPRIEDADES

Residencial
PROPRIEDADE

Em 31 de dezembro de 2016

LOCALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)
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Quebec
Rockhill
Quartier QB

100,0
50,0

1.004
300

Nova York (Nova York)
Estados Unidos
San Francisco (Califórnia)
San José (Califórnia)
San José (Califórnia)
Seattle (Washington)
Nova York (Nova York)
Estados Unidos
Nova York (Nova York)
Washington (Distrito de Columbia)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)

48,0
35,3
90,0
34,0
85,0
47,0
60,0
47,5
47,5
95,0
49,0
47,5
47,5
70,0
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
47,5
50,0
47,5
47,5

11.241
5.423
1.648
1.640
650
496
479
429
418
308
166
163
158
148
120
115
112
99
93
64
55
55
9

Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres
Londres

89,5
89,5
89,5
82,8
89,5
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8
82,8
82,8
89,5
82,8

122
60
60
56
45
37
30
19
17
17
16
14
13
11
9
7

Montreal
Cidade de Quebec

ESTADOS UNIDOS

Nova Scotia
Mic Mac Mall

Dartmouth

100,0

715.400

66.500

Quebec
Galeries d’Anjou
Laurier Québec
Carrefour de l’Estrie
Fairview Pointe-Claire
Place Ste-Foy
Montreal Eaton Centre
Place Montréal Trust
Complexe Les Ailes

Montreal
Cidade de Quebec
Sherbrooke
Pointe-Claire
Cidade de Quebec
Montreal
Montreal
Montreal

50,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1.334.300
1.260.500
1.158.000
1.134.700
597.200
286.200
270.500
200.700

124.000
117.100
107.600
105.400
55.500
26.600
25.100
18.600

Ontario
Vaughan Mills
Oshawa Centre
Bayshore Shopping Centre
Fairview Mall
Conestoga Mall
Mapleview Shopping Centre
Outlet Collection at Niagara

Vaughan
Oshawa
Ottawa
Toronto
Waterloo
Burlington
Niagara-on-the-Lake

100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
50,0
100,0

1.270.200
1.196.600
881.900
861.400
681.300
635.400
561.800

118.000
111.200
81.900
80.000
63.300
59.000
52.200

Alberta
CrossIron Mills
Market Mall
Southgate Centre
The CORE
Deerfoot Meadows

Rocky View (Calgary)
Calgary
Edmonton
Calgary
Calgary

100,0
50,0
50,0
50,0
100,0

1.125.300
1.082.100
941.100
635.500
321.200

104.500
100.500
87.400
59.000
29.800

British Columbia
Metropolis at Metrotown
Guildford Town Centre
Tsawwassen Mills
Richmond Centre
Woodgrove Centre
Oakridge Centre*
Mayfair Shopping Centre

Burnaby
Surrey
Tsawwassen
Richmond
Nanaimo
Vancouver
Victoria

100,0
100,0
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0

1.794.400
1.203.700
1.097.900
785.200
749.900
693.000
454.200

166.700
111.800
102.000
72.900
69.700
64.400
42.200

ESTADOS UNIDOS

Miami (Flórida)

TOTAL
* Vendido em Q1 2017
Em negrito: Propriedades administradas por Ivanhoé Cambridge.

42,7

196.000

18.200

24.125.600

2.241.100

Stuyvesant Town/Peter Cooper Village
Portfólio GSG Residential
Portfólio Veritas
Portfólio GSG Silicon Valley
Ascent Apartments
Avana at Forbes Creek
The Ritz Plaza
Portfólio GDCV
Stonehenge Village
Aventine Fort Totten
210 West 70th Street
555 6th Avenue
360 East 65th Street
210 West 89th Street
141 East 33rd Street
10 Downing Street
41 Park Avenue
20 Park Avenue
1143 2nd Avenue
364 West 18th Street
108 West 15th Street
8 Gramercy Park
167 East 82nd Street
EUROPA
REINO UNIDO

Hamlet Gardens
39 Hill Street
4B Merchant Square
Thurloe Estate
Circus Apartments
Garden House
Luke House
Peony Court
Strathmore Court
Cedar House
65 Duke Street
Somerset Court
Prince of Wales Terrace
Imperial House
62 Green Street
Lexham Gardens
TOTAL

25.926
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AMÉRICA DO NORTE
CANADÁ

Mary Brickell Village

NÚMERO DE
UNIDADES

AMÉRICA DO NORTE
CANADÁ

Shopping Centers
PROPRIEDADE

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

LOCALIZAÇÃO
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Centros Empresariais América do Norte
PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2.578.500
917.100
568.000
568.000
527.600
81.700
57.200
51.200

239.500
85.200
52.800
52.800
49.000
7.600
5.300
4.800

AMÉRICA DO NORTE
CANADÁ

Quebec
Place Ville Marie
Le 1000 De La Gauchetière
World Trade Centre Montréal
Édifice Jacques-Parizeau
Le 1500
455 Saint-Antoine Ouest
Édifice Price
415 Saint-Antoine Ouest

Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Cidade de Quebec
Montreal

Alberta
Eighth Avenue Place
TD Square Office (Home & Dome)
TD Canada Trust Tower

Calgary
Calgary
Calgary

33,3
50,0
50,0

1.935.500
791.400
617.300

179.800
73.500
57.300

British Columbia
Metrotower Office Complex

Burnaby

100,0

611.200

56.800

PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

ESTADOS UNIDOS
MWest Properties
1211 Avenue of the Americas
10 & 120 South Riverside Plaza
1411 Broadway
Three Bryant Park
River Point
Newport Corporate Center
999 Third Avenue
US Bank Center
One Boston Place
180 North Lasalle
Tabor Center
1745 Broadway
515 North State
1111 Third Avenue
US Bank Tower
330 Hudson Street
PacMutual
410 17th Street
Second & Spring

Silicon Valley (Califórnia)
Nova York (Nova York)
Chicago (Illinois)
Nova York (Nova York)
Nova York (Nova York)
Chicago (Illinois)
Bellevue (Washington)
Seattle (Washington)
Seattle (Washington)
Boston (Massachusetts)
Chicago (Illinois)
Denver (Colorado)
Nova York (Nova York)
Chicago (Illinois)
Seattle (Washington)
Denver (Colorado)
Nova York (Nova York)
Los Angeles (Califórnia)
Denver (Colorado)
Seattle (Washington)

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)

47,7
100,0
100,0
49,9
51,0
85,0
100,0
100,0
50,0
49,8
100,0
49,1
43,1
40,0
100,0
49,1
100,0
100,0
98,1
100,0

4.331.700
2.015.000
1.411.000
1.225.400
1.181.800
1.080.700
996.500
985.000
943.600
804.400
769.000
734.900
684.900
655.200
574.100
531.600
467.900
464.200
436.500
139.200

402.400
187.200
131.100
113.900
109.800
100.400
92.600
91.500
87.700
74.700
71.400
68.300
63.600
60.900
53.300
49.400
43.500
43.100
40.500
12.900

29.737.300

2.762.600

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)

50,0
100,0

2.172.000
150.800

201.800
14.000

2.322.800

215.800

TOTAL CENTROS EMPRESARIAIS

PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

VersaCold
65 Skyway*

Canadá
Mississauga (Ontario)
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TOTAL LOGÍSTICA

68

* Vendido em Q1 2017
Em negrito: Propriedades administradas por Ivanhoé Cambridge.
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LOGÍSTICA
CANADÁ
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Europa
PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)

SHOPPING CENTERS
ALEMANHA

Paunsdorf Center
Wilmersdorfer Arcaden

Leipzig
Berlim

50,0
92,5

1.161.900
407.100

107.900
37.800

Madri

100,0

1.226.500

113.900

CENTROS EMPRESARIAIS
REINO UNIDO

The Minster Building
Stonecutter Court
21 Lombard Street

PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(ft2)

ÁREA BRUTA
LOCÁVEL
(m2)

SHOPPING CENTERS
BRASIL

ESPANHA

Madrid Xanadú*

Mercados em crescimento

Londres
Londres
Londres

TOTAL
* Vendido em Q1 2017
Em negrito: Propriedades administradas por Ivanhoé Cambridge.

100,0
100,0
100,0

275.300
149.100
116.000
3.335.900

25.600
13.900
10.800
309.900

Ceará
North Shopping Fortaleza
North Shopping Jóquei
Via Sul Shopping
North Shopping Maracanaú

Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
Maracanaú

86,8
86,8
65,1
86,8

497.300
381.000
279.900
218.500

46.200
35.400
26.000
20.300

Distrito Federal
Conjunto Nacional

Brasília

49,8

401.500

37.300

Mato Grosso
Pantanal Shopping

Cuiabá

17,4

498.400

46.300

Rio de Janeiro
Shopping Nova América
Boulevard Rio Shopping
Shopping Nova Iguaçu
Shopping Downtown
Botafogo Praia Shopping

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

24,3
80,1
38,2
86,8
65,9

906.300
308.900
484.400
192.700
166.800

84.200
28.700
45.000
17.900
15.500

Rio Grande do Norte
Natal Shopping

Natal

43,4

294.900

27.400

Rio Grande do Sul
Shopping Center Iguatemi
Porto Alegre

Porto Alegre

31,3

716.900

66.600

Rondônia
Porto Velho Shopping

Porto Velho

86,8

469.300

43.600

São Paulo
Shopping Interlagos
CenterVale Shopping
Parque das Bandeiras Shopping
Golden Square Shopping

São Paulo
São José dos Campos
Campinas
São Paulo

43,4
43,7
86,8
86,8

644.700
527.400
454.200
317.500

59.900
49.000
42.200
29.500

Changsha

60,0

477.900

44.400

Sydney

24,3

648.000

60.200

Melbourne

40,0

1.327.200

123.300

Singapura
Singapura

19,0
19,0

1.077.500
329.400

100.100
30.600

Taicang
Taicang

47,5
47,5

650.100
324.000

60.400
30.100

12.594.700

1.170.100
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La Nova
CENTROS EMPRESARIAIS
AUSTRÁLIA

Liberty Place
LOGÍSTICA
AUSTRÁLIA

Oxford Cold Storage
SINGAPURA
8 Jurong Pier Road
71 Tuas South Avenue
CHINA
Ever Gain Teda
FM Taicang (Phase 1)
TOTAL
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CHINA
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Hotéis
PROPRIEDADE

LOCALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

NÚMERO DE
UNIDADES

AMÉRICA DO NORTE
CANADÁ

LOCALIZAÇÃO

Quebec
Fairmont The Queen Elizabeth
Fairmont Le Château Frontenac
W Montréal

Montreal
Cidade de Quebec
Montreal

Ontario
Fairmont Royal York

100,0
100,0
100,0

950
611
152

Toronto

20,0

1.363

Seattle (Washington)

66,7

450

ESTADOS UNIDOS

Fairmont Olympic Hotel
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TOTAL
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Participação em empresas de capital
aberto ou empresas de capital fechado
e fundos de investimento imobiliário

3.526

PARTICIPAÇÃO EM
COMPANHIAS ABERTAS
FPI COMINAR
GECINA
MARKET SECURITIES

Canadá
França
Global

PARTICIPAÇÃO EM
COMPANHIAS FECHADAS
Ancar Administradora de
Shopping Centers Ltda
Au Sommet Place Ville Marie, S.E.C.
Chongbang Holdings (International) Ltd
Claridge IC Properties Limited Partnership
HBS Global Properties LLC
MIRA Group LP
LOGOS Management Companies
VersaCold Logistics Services LP

Brasil
Canadá
China
Canadá
Alemanha e Estados Unidos
México
Ásia-Pacífico
Canadá

FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Apollo
Beacon Capital Strategic Partners
Blackstone
Cerberus
CIM
Colyzeo Investors
Greystar Equity Partners
ICAMAP
India Property Fund
KingSett
Lone Star
Praedium
Rockpoint
TPG
VR China LP
Warburg Pincus
GTIS Brasil*

Estados Unidos
Estados Unidos
Global
Europa
Estados Unidos
Western Europe e França
Estados Unidos
Europa
Índia
Canadá
Global
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos e Europa
China
China
Brasil

* Investimento concluído em janeiro de 2017

QUANTIA
(em milhões $)

PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
(%)

125
2.699
420

4,7
23,0
n/a
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ALTA ADMINISTRAÇÃO
Em 31 de março de 2017

Daniel Fournier

Presidente e Diretor Executivo

William R. C. Tresham

Presidente

Nathalie Palladitcheff

Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira

LÍDERES DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS

Sylvain Fortier

Presidente, Fundos de Investimentos Residenciais,
Hoteleiros e Imobiliários

Rita-Rose Gagné

Presidente, Mercados em Crescimento

Arthur Lloyd

Presidente, Centros Empresariais, América do Norte

Claude Sirois

Presidente, Shopping Centers

William R. C. Tresham

Presidente Interino, Europa

SERVIÇOS CORPORATIVOS

Denis Couture

Vice-Presidente Executivo, Assuntos Públicos e Internacionais

Claude Gendron

Vice-Presidente Executivo, Assuntos Jurídicos e Conselho Geral

Mario D. Morroni

Vice-Presidente Executivo, Estratégia e Alocação de Capital

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
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Daniel Fournier

Presidente do Conselho Diretivo e CEO, Ivanhoé Cambridge

Réal Brunet

Diretor Corporativo

Jamie Forster

Gerente Sênior de Investimento de Previdência, América do Norte,
Rio Tinto Canada Management Inc.

Sylvain Gareau

Vice-Presidente, Régime des rentes du Mouvement Desjardins

André Gauthier

Presidente, André Gauthier Holdings inc.

Gilles Horrobin

Diretor de Investimentos, Fiducie globale des régimes
de retraite de la Société de transport de Montréal

Maarika Paul

Vice-Presidente Executiva e Diretora Financeira,
Caisse de dépôt et placement du Québec

Ivanhoé Cambridge
1001, rue du Square-Victoria, Suite C - 500
Montreal, Quebec H2Z 2B5
Telefone
Fax

+1 514 841-7600
+1 514 841-7762

Para perguntas ou comentários:
media@ivanhoecambridge.com

O Relatório de Atividades é publicado pelo Departamento
de Assuntos Públicos e Comunicações de Ivanhoé Cambridge.
Este relatório também está disponível online em
ivanhoecambridge.com
Ce rapport est aussi disponible en français sur demande
et sur le site web de la Société
ivanhoecambridge.com

The Hon. David R. Peterson, P.C., Q.C. Presidente do Conselho Diretivo, Cassels Brock & Blackwell LLP
Departamento de Assuntos Públicos
e Comunicações e Sylvie Cloutier

Line Rivard

Diretor Corporativo

REDATORES

Martin Roy

Presidente e Gerente Geral, Association de bienfaisance
et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal

TRADUÇÃO PARA
O PORTUGUÊS :

Camila Teicher

Pierre Seccareccia

Diretor Corporativo
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William R. C. Tresham

Presidente Ivanhoé Cambridge
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