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MERCADO GIGANTE
Depois de anos de letargia, o setor imobiliário se transforma
em locomotiva da economia e no grande investidor do país

Pela primeira vez, o mercado imobiliário está
prestes a chegar à esperada condição de uma das
locomotivas do crescimento econômico, em razão

da reconhecida capacidade de criação de empregos.
Nunca se construiu tanto nos últimos tempos e por vá-
rias razões, ineditamente convergentes. Entre elas estão
a estabilidade econômica, com inflação controlada,
novos marcos legais - com garantias antes inexistentes
para compradores, vendedores e financiadores -, crédito
cada vez mais farto, aumento da renda da população
e o compromisso do governo federal de desenvolver
programas habitacionais.

Para dar uma dimensão da consistência desse mo-
vimento, levantamento recente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) coloca a
construção residencial como grande investidor do país
entre 2008 e 2011. Serão empregados R$ 535 bilhões. Isso
representa 44,1% do total de R$ 1,2 trilhão que todos os
setores em conjunto vão aplicar na expansão das ativida-
des. No estudo ficaram de fora nichos também cada vez
mais robustos, como os de prédios corporativos, imóveis
comerciais e galpões industriais.

Está em marcha, do lado do grande mercado - o de
moradias - um ciclo estrutural de recuperação, cujo ho-
rizonte é o tamanho da demanda reprimida acumulada
ao longo das duas últimas décadas, à qual se agrega o
aumento vegetativo da população.

Por mais de 20 anos, a partir de 1983 a falta de finan-
ciamentos de longo prazo impediu que fosse realizado
o sonho da casa própria entre as famílias brasileiras com
renda mensal na faixa de R$ 1,5 mil (a preços atuais).
Hoje, no entanto, a situação é bem outra: os agentes
financeiros estão mobilizados para atender todo tipo
de público que possa comprometer 20% ou mais de sua
renda nas parcelas mensais de um imóvel. O mercado
imobiliário ferve e se encorpa não apenas no eixo São
Paulo-Rio, mas em todos os quadrantes do país.

Em meio a expectativas que finalmente voltaram a ser
muito positivas, as empresas, de seu lado, encontraram
uma fonte antes inexistente de recursos: a abertura de ca-
pital com lançamento de ações na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). O movimento atingiu o clímax em 2007,
quando 19 incorporadoras e construtoras brasileiras fize-
ram ofertas públicas iniciais de ações. Na seqüência, essas
empresas aproveitaram os R$ 11,2 bilhões captados nesse





TENDÊNCIAS

ano para colocar, juntas, perto de
R$ 26,5 bilhões em imóveis no merca-
do formal da construção civil voltado
para o segmento residencial.

Pelos dados do sindicato da habita-
ção Secovi-SP, apenas na cidade de São
Paulo foram vendidas 36.615 unidades
residenciais em 2007, contra 28.324
em 2006 (crescimento de 29,3%). Os
lançamentos, por sua vez, totalizaram
415 em 2007, número 21% superior
aos 343 de 2006 - o que, traduzido em
unidades lançadas, significou 38.990
em 2007, ou 51,8% a mais que as de
2006 (25.689 unidades).

De acordo com os levantamentos
da Empresa Brasileira de Estudos de
Patrimônio (Embraesp) - organização
privada de abrangência nacional espe-
cializada em consultoria imobiliária -,
toda essa movimentação em território
paulistano pode ser medida em me-
tros quadrados. A área total lançada,
que em 2006 totalizara 5,18 milhões
de metros quadrados (aumento de
13,6% sobre 2005), saltou para 7,07 mi-
lhões em 2007 (expansão de 36,5%).

Outro indicador que mede a expan-
são do setor é o movimento do volume
de vendas em relação ao estoque de
imóveis residenciais disponíveis (ve-
locidade de vendas), calculado pela
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC). Por enquanto, a
pesquisa é feita em apenas sete capitais
brasileiras, mas a nova conjuntura do
setor imobiliário - com incorporado-
ras e construtoras em plena tempora-
da de descentralização geográfica de
suas atividades - deverá motivar sua
ampliação em breve. Sem considerar o
ótimo desempenho da capital paulista
(de longe, o mercado mais forte do
país), os dois grandes destaques são
Maceió e Belo Horizonte. Na capital

alagoana, a velocidade de vendas
- que em 2006 já havia aumentado
6,9% em relação a 2005 - apresentou
expressivos 12,7% de variação positiva
em 2007, na comparação com o ano
anterior. Na capital mineira (8,4% de
crescimento em 2006 ante 2005), a va-
riação positiva em 2007 foi de 12,95%
em relação a 2006.

Na opinião de dirigentes, executi-
vos e analistas do mercado imobiliário
brasileiro, a mudança mais expressiva
ocorrida foi, no entanto, a transfor-
mação do perfil das empresas. O setor
imobiliário talvez tenha sido um dos
últimos da economia brasileira a ini-
ciar o processo de abertura de capital,
mas mostra um dos avanços mais rápi-
dos entre todos. Em 2006 nove empre-
sas do setor imobiliário fizeram oferta
inicial de ações na Bovespa, captando
cerca de R$ 5,8 bilhões. No ano se-
guinte, foram 19 e o volume chegou a
R$ 11,2 bilhões. Quase todas escolhe-
ram como ambiente de negócios o
Novo Mercado, com regras de transpa-
rência e respeito aos acionistas minori-
tários acima das exigidas pela lei.

Isso determina um efeito cascata
positivo: companhias de capital aberto
tendem a se relacionar com outras
com um padrão mínimo de amadu-
recimento corporativo. Logo, todos
os participantes da cadeia de valor do
mercado imobiliário iniciam igual-
mente o seu processo de amadureci-
mento. Tanto é assim que a expansão
e a diversificação geográfica do setor
avançam a passos largos: todas as com-
panhias que lançaram ações procuram
avidamente parcerias em outros
estados, mirando principalmente os
segmentos de baixa renda.

Além disso, um vigoroso processo
de fusões e aquisições teve início em

Em 2007,19 incorporadoras
e construtoras captaram um total de
R$ 11,2 bilhões na Bolsa de Valores de
São Paulo e colocaram R$ 26,5 bilhões
em novos imóveis no mercado

2006 e uma consolidação maior entre
as companhias que abriram capital
ê aguardada para 2008 e 2009. Os
resultados operacionais e financeiros
surpreendem positivamente, e a insti-
tuição de sistemas e processos moder-
nos vai se tornando uma realidade.

Pelos cálculos de João Cláudio
Robusti, presidente do Sindicado
da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo (Sindus Con-SP),
a consolidação entre as grandes será
inevitável. "Vão sobrar não mais que
dez grandes construtoras e incorpo-
radoras de capital aberto no país",
diz. Ele aponta ainda que o somatório



dos efeitos de uma economia forta-
lecida, de instituições bancárias in-
sufladas por regras jurídicas seguras
e do investment grade recém-obtido
pelo país, anima os investidores es-
trangeiros a capitalizar as empresas
brasileiras do setor imobiliário.

Os fundos imobiliários e de pen-
são internacionais mais arrojados já
desembarcaram no país, mas deverão
chegar em maior número e intensi-
dade com o grau de investimento. De
acordo com levantamento feito pela
consultoria global Cushman & Wake-
field, ao longo de 2007 os investidores
estrangeiros aplicaram cerca de R$ 14

bilhões em ativos imobiliários no Bra-
sil, volume 143% maior que o de 2006.
Entre os países emergentes, apenas a
China recebeu mais capital externo
direcionado a imóveis que o Brasil.

Com tanto dinheiro em caixa
aumentando o seu poder de fogo,
as novas companhias de capital
aberto passaram a investir pesado no
alargamento de seus negócios - esta-
belecendo um novo patamar para a
concorrência no mercado imobiliá-
rio. Esse fato criou novo efeito cascata
positivo. Além da brutal capacidade
de gerar empregos (e, obviamente,
renda), a cadeia de produção do setor

- que é um imenso polvo, com tentá-
culos que se estendem dos tijolos e
outros materiais de construção aos
móveis e objetos de decoração - se
beneficiou em seu todo.

Bráulio Borges, economista da LCA
Consultores, alerta, porém, que é pre-
ciso ter uma visão bem clara da atual
conjuntura. Ele lembra que o déficit
habitacional brasileiro, estimado por
várias entidades em cerca de 8 milhões
de unidades, está fortemente concen-
trado nas famílias com renda inferior
a três salários mínimos mensais.
"Apenas 20% são de famílias com capa-
cidade de tomar empréstimo bancário
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para compra de imóvel", diz.
Em números otimistas, não mais

que 2 milhões de unidades poderiam
ser atendidas pelo que se chama, no
jargão do setor, de "habitação de mer-
cado". Como os outros 80% do déficit
se agrupam em famílias com renda
insuficiente para um financiamento
formal, o governo teria de intensificar
suas políticas públicas para essa faixa.

"A saída ê dar subsídio direto ao seg-
mento 'habitação de interesse social'."

Para as famílias com renda mensal
de três salários mínimos ou mais,
contudo, há um prognóstico ani-
mador. Borges diz que, em razão da
prevista continuidade de crescimen-
to da massa salarial e dos ganhos de
renda dos brasileiros - além da igual-
mente esperada expansão do crédito

Robusti, do

SindusCon-SP:

uma inevitável

consolidação

entre as grandes

imobiliário formal-, é perfeitamente
factível imaginar que, no horizonte
de dez anos, de 2008 até 2017, o dé-
ficit de habitação de mercado - que
bateria nos 4 milhões de unidades
se nada, absolutamente nada, fosse
feito - vá estar zerado.

Como explica o economista da
LCA, o simples crescimento vegeta-
tivo vai gerar a necessidade de mais
2 milhões de unidades habitacionais
"de mercado" ao longo desse período.
"Mas, mantida a estabilidade econô-
mica, as famílias vão conseguir ter
acesso ao crédito e adquirir cerca de
4 milhões de unidades de habitação
até 2017, 'matando' assim todo esse
déficit localizado", prevê. O problema
maior, segundo ele, é que o déficit de
casa de interesse social também vai
dobrar, para 12 milhões de unidades,
nos próximos dez anos. "E sobre isso
o mercado formal pouco pode fazer,
até onde a vista alcança."

Ainda que a entrega nos próximos
dez anos desses 4 milhões de unidades
do déficit atual e potencial não venha a
resolver todo o problema habitacional
brasileiro, esse universo de obras já
representa uma imensidão para os
participantes do setor imobiliário. Na
visão de Robusti, do SindusCon-SP, o
otimismo que prevalece se deve, em
grande medida, à segurança jurídica
introduzida no negócio da incorpo-
ração imobiliária. O fator responsável
pelo fato de as partes se sentirem con-
fiantes agora foi o marco regulatório
proporcionado pela Lei 10.931 de
2004. A lei facilitou, para o credor, as
execuções judiciais no caso de inadim-
plência. Já os compradores passaram a
ter a possibilidade de assumir a admi-
nistração da obra no caso de falência
da incorporadora. Bancos e compra-
dores passaram a poder acompanhar
de perto a execução da obra.

Também a criação das companhias
securitizadoras de créditos imobiliá-
rios (que emitem Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários, os CRIs) foi um
importante passo do novo arcabouço
jurídico para a aproximação entre o
mercado financeiro e os incorpora-
dores. "Os bancos se aperceberam da
mudança e passaram a agir como se
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Freitas, da Cyrela:

mercado ainda em

ascensão se o

PIB crescer pelo

menos 4% ao ano

faz no mundo todo, ou seja, começa-
ram a oferecer crédito imobiliário em
vez de transmitir aos clientes a idéia
de que o mercado de imóveis era um
mau negócio, atitude corriqueira
antes", diz Robusti, salientando que,
além de tudo, o crédito imobiliário
fideliza o cliente bancário. "Afinal, os
empréstimos têm prazo de pagamen-
to de 15,20,25 e até 30 anos."

Se é certo que os empréstimos
voltaram com força, ninguém no
mercado ignora que no fim da dé-
cada de 1970 se financiava muito
mais imóvel do que hoje no Brasil.
Para entender aquele hiato de mais
de 20 anos de ritmo lento, o empre-
sário Maurício Eugênio, da Eugênio
Marketing Imobiliário, lembra que o
Banco Nacional de Habitação (BNH),
na época o órgão central do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), era
uma instituição de subsídio para a
indústria imobiliária, e o crédito era
consumido de forma muito agressiva
pela população. "Com o definhamen-
to do mecanismo em 1983, esse tipo
de financiamento, crucial para os
negócios imobiliários, simplesmente
sumiu da vida das construtoras."

Vendo-se órfã de uma hora para

outra, a indústria teve que se virar so-
zinha. As construtoras, que lançavam
os grandes condomínios com centenas
de unidades, enfraqueceram-se. "Mui-
tas empresas quebraram nessa época",
lembra Eugênio, acrescentando que
se salvaram aquelas que mudaram o
foco para buscar um novo patamar de
clientes da classe média alta e do altís-
simo padrão - capazes de suportar um
esquema de financiamento direto.

Como a indústria imobiliária
encolheu e as empresas do setor só
tinham olhos para a classe média, foi
sendo represada, ao longo dos anos,
a demanda que está aí hoje, ávida por
financiamento. Na visão do empresá-
rio, seria ingenuidade imaginar que a
retomada atual pudesse relegar a pla-
no insignificante o segmento de alta
renda no planejamento das empresas.
Mas a massa crítica do fenômeno
é, sem dúvida, aquela que reúne os
milhões de brasileiros com renda
mensal em torno de R$ l ,5 mil. "Esses
alimentam, não mais o sonho, mas a
obsessão pela casa própria", diz.

Segundo ele, os brasileiros des-
sa faixa têm condições plenas de
comprometer R$ 300 - ou seja,
mais ou menos 20% de sua renda

-, para saldar as parcelas mensais.
"Na compra de imóveis populares
na planta, a 'entrada' - geralmente
de 10% do valor do bem - também
está sendo parcelada pelos bancos
até a entrega das chaves."

Ao comentar a previsão corrente
de que o crédito imobiliário possa
atingir os 2,3% do PIB em 2008, Eu-
genio faz um paralelo com o mercado
americano (mais de 65% do PIB),
México (mais de 40%) e até mesmo
o Chile (cerca de 13%), para concluir
que o espaço para expansão do cré-
dito ainda é gigantesco no Brasil. Se a
relação chegar aqui aos 10% do PIB até
2015, como projetam várias entida-
des de classe, significaria multiplicar
por quatro o tamanho do mercado de
crédito. "E, mesmo quadruplicando,
a gente vai levar muito tempo ainda
para atender toda a demanda", diz.
João Crestana, presidente do Secovi-
SP (maior sindicato imobiliário da
América Latina), acrescenta, por seu
lado, que essa meta para 2015 sig-
nificaria tão somente retornar a um
patamar já alcançado no passado.
"No início da década de 1980 - ainda
sob a égide do BNH -, o país registrava
uma relação crédito imobiliário/PIB
da ordem de 10%", recorda.

De qualquer maneira, segundo
Wilson Amaral, presidente da cons-
trutora Gafisa, se não houver nenhu-
ma surpresa negativa no ambiente
macroeconômico, as empresas bem
preparadas e capitalizadas podem
contar com uns dez anos de muito
crescimento pela frente. "Nossa ati-
vidade depende basicamente de esta-
bilidade econômica e financiamento
de longo prazo", diz.

Nos cálculos de Ubirajara Spessotto
Freitas, diretor-geral da unidade São
Paulo da construtora Cyrela, como
a demanda reprimida é muito forte,
basta a economia brasileira se expan-
dir pelo menos 4% ao ano para que
o mercado imobiliário prossiga em
ascensão. "Para entender o represa-
mento de nosso mercado, basta dizer
que o americano muda de imóvel re-
sidencial em média dez vezes na vida,
o chileno quatro vezes, o argentino 3,5
vezes e o brasileiro apenas l ,8 vez."

Text Box
Fonte: Valor Setorial: Mercado imobiliario, p. 8-14, maio. 2008.




