


do o Brasil. Quem anda pela Barra da lí-
juca. no Rio de Janeiro, na região próxima
ao Centro de Convenções em Salvador ou
nos arredores do shopping Iguatemi em
Porto Alegre se impressiona com a quan-
tidade de obras. "O setor imobiliário, afi-
nal, decolou", diz o economista Antônio
Delfim Netto. ex-ministro da Fazenda. "E
isso muda tudo na economia de um país."

Não há um indicador nacional de novos
empreendimentos, mas as estatísticas das
principais cidades são inequívocas. Em São
Paulo, epicentro do boom imobiliário, o
número de lançamentos residenciais dis-
parou neste ano — desde janeiro, um no-
vo prédio é lançado por dia. ritmo mais de
duas vezes superior ao do ano passado. Co-
mo resultado, não há mais guindastes dis-
poníveis, fenômeno que se repete em Be-
lo Horizonte. Rio de Janeiro e Curitiba. Pa-
ra se garantirem, empresas que alugam
equipamentos para a construção civil já es-
tão importando guindastes da China. O cui-
dado é compreensível. Entre janeiro e abril,
0 volume de operações de crédito imobi-
liário contratadas pelo Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo (SBPE) atin-
giu a cifra recorde de 4 bilhões, 71 % a mais
do que o do mesmo período de 2006.

O terceiro Feirão Nacional da Casa Pró-
pria, organizado pela Caixa Econômica Fe-
deral, não chegou nem à metade das cida-
des programadas para este ano e o total de
crédito contratado já eqüivale ao da edição
de 2005. Esses dados comprovam que um
número crescente de famílias brasileiras
descobre diariamente que a prestação da
casa própria já cabe no bolso. A demanda
em alta estimula as construtoras a retirar
projetos da gaveta. Como seria previsível,
a expansão imobiliária está gerando milha-
res de empregos. Nos primeiros três me-
ses deste ano, o número de pessoas con-
tratadas pelo setor ultrapassou a marca de
1 milhão. Estima-se que o emprego vá cres-
cer 10% neste ano, contingente que agre-
ga não apenas operários mas também ar-
quitetos, engenheiros e pessoal de marke-
ting, contratados a peso de ouro pelas maio-
res incorporadoras do país. que buscam
ampliar regionalmente suas operações e
garantir fatias maiores de um mercado his-
toricamente pulverizado. Como conseqüên-
cia de tudo isso. as previsões são de que o
setor acrescente quase meio ponto percen-
tual ao PIB deste ano.

O que torna o fenômeno imobiliário par-

ticularmente importante é que. diferente-
mente da maioria dos demais setores, tra-
ta-se de uma área com um poder descomu-
nal de movimentar a economia. Em razão
de suas muitas ramificações, em qualquer
país o setor imobiliário faz o papel de lo-
comotiva —quando anda para a frente, le-
va a reboque vários outros segmentos. No
caso da Espanha, por exemplo, a dispara-
da no volume de construções no final dos
anos 80 foi um dos alicerces do milagre
econômico que em menos de duas déca-
das transformou um país periférico em uma
das principais potências da Europa. Por
aqui. já surgem os primeiros sinais de que
toda a cadeia imobiliária começa a pisar
no acelerador. As empresas de revestimen-
to cerâmico, por exemplo, já sentiram o
novo impulso e, no primeiro trimestre des-
te ano, registraram taxa de crescimento de
9%, digna de país asiático. A catarinense
Portobello, uma das maiores fabricantes
do país, andou ainda mais rápido e viu as
receitas subirem 25%. "Há muito tempo
não tínhamos um crescimento assim", diz
Juarez Leão, diretor da Portobello Shop, o
braço varejista da empresa. As linhas de
produção da Portobello já operam perto da
capacidade máxima. Por isso, para conti-



nuar crescendo, a com-
panhia acaba de impor-
tar mais uma prensa ita-
liana e estuda planos de
repassar parte da nova

demanda para terceiros, no Brasil ou no
exterior. "O melhor é que não se trata de
um pico ocasional. Há sinais de que a cons-
trução entrou num ciclo virtuoso'', diz Leão.
Preocupados com uma possível alta dos
preços de matérias-primas no médio pra-
zo, um grupo de incorporadores e constru-
tores cearenses foi à China no início deste
ano conferir a qualidade dos produtos lo-
cais. "Se for preciso, vamos trazer de lá
porcelanatos, louças e esquadrias", diz Ota-
cílio Valente, um dos donos da Construto-
ra Colméia, de Fortaleza.

Apesar de todos os sinais de negócios
em alta, o que realmente aguça o apetite
de empresários e investidores são as pers-
pectivas para os próximos anos. O que se
espera para o futuro é, sem exagero, uma
revolução. '"A efervescência atual é positi-
va, mas por enquanto atendemos a apenas
20% do mercado potencial do país", diz
Marcos Bicudo, diretor-geral da Amanco,
fabricante de tubos e conexões plásticas,
recentemente adquirida pelo grupo mexi-
cano Mexichem. "Há um contingente imen-
so de brasileiros ainda fora do mercado."
Um estudo feito pela Fundação João Pi-
nheiro com apoio do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento e da Organização
das Nações Unidas mostra que, para as fa-
mílias que ganham até cinco salários mí-
nimos, existe hoje um déficit habitacional
de quase 8 milhões de moradias. Atender
tanta gente é trabalho de décadas e neces-
sariamente passa pelo governo, já que boa
parte desse grupo não tem renda para ban-
car um financiamento privado. No entan-
to, ainda que uma parcela desse total seja
incorporada ao mercado, os efeitos são im-
pressionantes. Segundo estimativas da con-
sultoria FGV Projetos feitas a pedido de
EXAME, o fluxo anual de crédito imobi-
liário irá crescer dos cerca de 16 bilhões
de reais computados em 2006 para 40 bi-
lhões em 2010. Nesse processo, o papel
dos bancos privados será crucial, e uma
parte deles já dá sinais claros de que está
pronta. Nos tempos de Selic na estratosfe-
ra, o caminho natural do dinheiro eram os
títulos do governo. Com a perspectiva de
queda acentuada da taxa básica de juro da
economia, os bancos estão montando equi-



pés, lançando produtos e treinando geren-
tes para ampliar a base do crédito imobi-
liário. "Vemos que todos os nossos princi-
pais concorrentes estão se preparando pa-
ra uma forte expansão, que deve ocorrer
quando a Selic chegar a um dígito, prova-
velmente em 2008. Os financiamentos já
estão crescendo de forma expressiva, mas
há espaço para muito mais. Estamos na li-
nha de largada", diz a espanhola Ana Isa-
bel Pérez, vice-presidente de crédito imo-
biliário do Santander no Brasil.

O raciocínio dos principais bancos do
país é que o dinheiro que movimentará o
setor imobiliário virá do crédito, não da
renda dos trabalhadores. Ou seja, não se-
rá necessário esperar que a população pas-
se a ganhar significativamente mais. Bas-
ta que a economia mantenha-se no ritmo
atual, com estabilidade monetária e juros
em queda, para que mais trabalhadores
possam fazer dívidas de longo prazo nos
bancos. "Quando funciona a contento, o
crédito tem o poder quase milagroso de
permitir que se usem os recursos dos pró-
ximos 20 anos para comprar uma casa ho-
je", diz Aldo Mendes, vice-presidente de
finanças do Banco do Brasil. Nesse sen-
tido, o crédito imobiliário está rapidamen-
te se tornando mais parecido com o finan-
ciamento de automóveis. O que explica a
explosão na venda de carros nos últimos
três anos não é o aumento da massa sala-
rial, mas o alargamento dos prazos dos
empréstimos e a queda das taxas de juro.

Nos empréstimos para a compra da casa
própria, o limite de tempo máximo para
a quitação recentemente passou de 15 pa-
ra 20 anos e já é possível encontrar algu-
mas linhas em bancos comerciais com ju-
ros de 8% mais a taxa referencial (TR) —
em vez dos 12% mais TR cobrados até
2005. A queda é ainda mais expressiva no
caso dos juros fixos (sem variação da TR)
- de 21% em 2005 para 12,5% agora.

De acordo com cálculos do banco HSBC,
a partir do momento em que o país viabi-
lizar empréstimo de 20 anos corn juros fi-
xos de 9%, mais de 1,5 milhão de famí-
lias serão incluídas no sistema. As incor-
poradoras sabem que descer na pirâmide
social brasileira é crucial para o cresci-
mento dos negócios. Por isso, todas in-
tensificaram os investimentos em mora-
dias entre 50 000 e 120 000 reais, o seg-
mento de baixa renda.

É claro que ninguém empresta em pra-
zos tão longos sem garantias — e aí joga
a favor a lição de casa feita pelo governo
brasileiro na última década, A principal
inovação foi a alienação fiduciária, que pos-
sibilitou aos bancos retomar imóveis de
inadimplentes em dez meses, um prazo ir-
risório em comparação com os sete anos
comuns até bem pouco tempo atrás. Cabe
agora aos bancos encurtar o prazo para a
concessão do financiamento, que ainda de-
mora três meses. Santander e ABN Amro
Real tomaram nos últimos meses a inicia-
tiva de cortar as certidões negativas da lis-



tá de documentos e reduziram o prazo de
aprovação para um mês.

O novo ciclo de crescimento imobiliá-
rio conta com a vantagem de ser muito mais
sustentável do que o vivido na década de
70 e em parte da de 80, período em que se
chegou a ter mais de 600 000 casas e apar-
tamentos financiados em um ano. até ho-
je um recorde. "No passado, tudo depen-
dia de ações do governo. Agora, a expan-
são é puxada pelo setor privado", diz Ana
Maria Castelo, especialista em crédito imo-
biliário da FGV Projetos. Como as gran-
des instituições financeiras já estão perto
de bater no teto do repasse obrigatório da
caderneta de poupança, o crescimento da-
qui para a frente necessariamente terá de
vir de recursos próprios dos bancos—que
hoje representam apenas 4% do crédito to-
tal. No final de abril, o ABN Amro Real
anunciou que vai captar recursos de inves-
tidores nacionais e estrangeiros para esten-



der suas operações de crédito imobiliário.
É o mesmo expediente que está sendo uti-
lizado por instituições financeiras de mé-
dio porte que não trabalham com poupan-
ça. "Estou nesse mercado há quase 20 anos
e pela primeira vez vejo investidores es-
trangeiros entrarem no Brasil sem fazer
hedge, sinal de que estão confiantes no lon-
go prazo", diz Fábio Nogueira, diretor da
Brazilian Mortgages. companhia hipote-
cária de financiamento que lançou, no fi-
nal de maio, planos para a classe média
baixa com prazos que chegam a 30 anos.

Os investidores estrangeiros que aplica-
ram no setor imobiliário brasileiro mere-
cem o crédito de terem sido os primeiros a
apostar que o país estava prestes a mudar
de patamar. Nos últimos dois anos, empre-
sas e fundos de private equity de fora co-
locaram 3 bilhões de reais apenas no seg-
mento de escritórios. Desde 2005, três quar-
tos do dinheiro aplicado em IPOs (sigla em
inglês para oferta inicial de ações) de com-
panhias imobiliárias saíram do bolso de es-
trangeiros. No total, 19 construtoras, incor-
poradoras, imobiliárias e administradoras
de shoppings levantaram 11 bilhões de reais;
de longe, o setor que mais captou na bol-
sa. "Sempre sonhamos com o dia em que
o Brasil iria ter um mercado normal, e es-
se dia está começando a nascer", diz Wil-
son Amaral, presidente da Gafisa, a incor-
poradora nacional que mais captou dinhei-
ro na Bolsa de Valores de São Paulo—2,1
bilhões de reais. Essa confiança dos que
olham o Brasil de fora tem uma explicação
histórica. Os investidores sabem o que acon-
teceu na Espanha e no México quando a
economia ficou estável, a inflação foi do-
minada e os juros baixaram. Há dez anos,
o número de casas e apartamentos finan-
ciados por ano no México não passava de
150 000. A previsão para este ano é que
chegue a 750 000.0 Brasil, é verdade, sai
de um patamar mais alto — estima-se que
350 000 unidades tenham sido financiadas
em 2006. Mas o espaço para crescer é vas-
to porque o total de empréstimos imobiliá-
rios no Brasil é baixíssimo — não passa de
2% do PIB. No Chile, é 17%.

Na esteira do crescimento esperado, as
apostas são de uma profunda reestrutura-
ção no mercado. Uma das perguntas mais
ouvidas por quem trata diariamente com
os investidores estrangeiros que colocaram
dinheiro nas incorporadoras do Brasil é:
"Quando haverá a consolidação?" Para



muitos investidores com larga experiência
em outro países, o mercado brasileiro não
comporta 19 grandes empresas e, por is-
so, sempre querem saber quem está com
pouco dinheiro em caixa. "Mal se conse-
gue trabalhar entre tantas visitas de gente
dos bancos de investimento com planos
para comprarmos concorrentes'', diz Sér-
gio Segall, presidente da Klabin Segall, in-
corporadora de São Paulo. Depois de qua-
se três anos voando em céu de brigadeiro
com as ofertas inicias de ações, bancos co-
mo o UBS Pactuai e o Credit Suisse que-
rem agora faturar com fusões e aquisições.
''Acredito que veremos uma forte conso-
lidação, mas não será agora", diz Segall.
Por ora, muitos empresários de compa-
nhias médias acham que vale mais lançar
ações na bolsa que vender sua companhia.
Quando são abordados por interessados,
colocam o preço lá em cima. "Foram pi-
cados pela mosca do TPO", resume João
Rossi Cuppoloni, presidente do conselho
da incorporadora Rossi Residencial, uma
das maiores do país. Mas esse quadro de-
ve mudar em urn ou dois anos, apostam os
especialistas. Até lá, um ou outro anúncio
de aquisição será feito, mas a consolida-
ção deve ganhar força mais perto do final
da década. Nos últimos lançamentos, já fi-
cou claro que a receptividade dos investi-
dores para ações de companhias do setor
está diminuindo. "A medida que o merca-
do for amadurecendo, deveremos ter até
ofertas hostis", diz Rossi Cuppoloni.

Para as incorporadoras que estão capi-
talizadas, o modelo das parcerias tem si-
do, por enquanto, a saída preferida. Como
forma de garantir a expansão dos negócios,
as grandes empresas começaram um mo-
vimento de nacionalização — algo inédi-
to no cenário brasileiro. Até 2005, a incor-
poradora Cyrela Brazil Realty atuava ape-
nas em São Paulo e no Rio. Desde então,
expandiu suas parcerias para outros sete
estados. O processo de nacionalização aca-
bou aumentando o assédio a incorporado-
res de outras regiões. "Nunca havíamos si-
do tão procurados", diz Liliane Carneiro
Costa, vice-presidente executiva de negó-
cios da construtora Líder, de Belo Hori-
zonte. Um sinal da crescente movimenta-
ção dos protagonistas do setor—e um pre-
nuncio da febre que pode ajudar a mudar
(para melhor) a economia do país. •
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