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UM CENÁRIO DE
COMPETIÇÃO
ACIRRADA
Com dinheiro em caixa, grandes grupos devem
acentuar o processo de fusões e aquisições,
que registrou 53 operações apenas em 2007

Ao expandir as atividades, seja
para atender a camadas de
renda mais baixa, seja para

marcar presença em outras regiões,
o mercado imobiliário avança nas
operações de fusões e aquisições
- o que tende a acirrar a competição
entre os grupos mais fortes.

Em 2007, o setor foi o segundo
em fusões, aquisições, joint ventu-
res e parcerias com empresas re-
gionais, segundo Raul Beer, da con-
sultoria PricewaterhouseCoopers.
Perdeu apenas para a indústria de
alimentos. "O ramo imobiliário
realizou 53 operações, num au-
mento de 30% em relação a 2006,
quando houve 34 negociações."

É um processo cuja tendência é se
aprofundar, a julgar pelos dados de
outra consultoria, a KPMG. Nos três
primeiros meses de 2008, o setor imo-
biliário confirmou o segundo lugar em
fusões e aquisições no Brasil, com 14
acordos e um crescimento de 100% em
relação ao primeiro trimestre de 2007.
"Isso demonstra uma forte tendência
de consolidação", confirma Luís Motta,
sócio de Corporate Finance da KPMG
e um dos responsáveis pelo estudo.
"Tanto mais que, historicamente, o pri-
meiro trimestre sempre costuma ser
fraco", emenda Giuseppe Masi, sócio
do setor imobiliário da consultoria.

Com dinheiro em caixa, constru-
toras e incorporadoras têm adotado
diferentes estratégias para consolidar
seu crescimento no extenso território
nacional. Na sua diversificação geo-
gráfica, a Cyrela Brazil Realty chegou
em 2007 a mais 16 localidades,
somando 40 cidades em 14 estados.
No caso da Gafisa, o processo de
descentralização teve início há três
anos. Segundo seu presidente, Wilson
Amaral, porém, a marcha se acelerou
muito a partir tanto do lançamento
de ações na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), no início de 2006,
quanto da oferta pública na Bolsa de
Nova York, em março de 2007.

Amaral conta que a estratégia da
Gafisa ao embarcar para fora do eixo
São Paulo-Rio tem sido a de buscar
parcerias locais nos 19 estados onde
atua. "Também fizemos duas aquisi-
ções fortes, algo que tem a ver com
consolidação de mercado", diz. Uma,
a compra da Alphaville Urbanismo,
líder no segmento de desenvolvi-
mento urbano (que atua em 40 cida-
des de 15estados),foifeitaem2006.
Outra, de 70% da incorporadora líder
do mercado alagoano, a Cipesa - que
tem o maior banco de terrenos da
região -, em 2007.

Segundo Sérgio Toledo Segall,
presidente da KlaLin Segall - presen-

te hoj e em 18 cidades e cinco estados
-, com o crescimento das operações
e com as mudanças nas regras do
mercado, com mais garantias a com-
prador e vendedor, a incorporadora,
reconhecida pelos empreendimen-
tos de alto padrão, passou a atuar
também no segmento econômico e
popular, com a criação da marca Olá
em outubro de 2007.

"Para isso trouxemos para dentro
de casa uma construtora e também
uma força de vendas dedicada a
nossos novos produtos", conta. Isso
foi feito por meio da aquisição da
construtora Setin, uma empresa
paulista com grande experiência em
produtos residenciais.

De acordo com Tomás Salles, dire-
tor de novos negócios da consultoria
e imobiliária Lopes, em 2007 a em-
presa adquiriu 100% da Patrimóvel,
maior do setor no estado do Rio de
Janeiro e, ainda, companhias líderes
na Região Sul, nos mercados capi-
xaba, pernambucano, na região de
campinas e no Distrito Federal.



Um ponto a favor de possíveis
novos negócios é o vigor mostrado no
passado e esperado tanto para 2008
como para 2009. Entre incorporadoras
e construtoras que abriram capital nos
últimos dois anos (nove em 2006 e 19
em 2007), algumas grandes chegaram
a multiplicar por quase dez o volume
de seus lançamentos de um ano para
o outro, consolidando-se igualmente
a tendência de descentralização geo-
gráfica dos empreendimentos.

A InPar, por exemplo, saltou de um
VGV (valor geral de vendas) lançado
de R$ 200 milhões em 2006 para
R$ 1,5 bilhão em 2007. "E só rea-
lizamos o primeiro lançamento
em maio", gaba-se Marco Antônio
Parizotto, vice-presidente comercial.
Presente em 16 estados e no Distrito
Federal, a companhia informa que a
projeção de lançamentos é de R$ 2,5
bilhões para 2008 (67% a mais que
em 2007) e de R$ 3 bilhões para 2009
(17% de expansão). O VGV é um índice
que calcula qual seria o faturamento
da companhia caso todas as unidades

fossem vendidas pelo preço de lança-
mento do projeto.

A Rossi, uma das principais in-
corporadoras e construtoras de
imóveis residenciais do país, lançou
52 empreendimentos em 2007,
representando um VGV lançado de
R$ 2,47 bilhões, 113% superior ao
de 2006 (R$ 1,16 bilhão). Segundo
o diretor-geral, Leonardo Diniz, a
Rossi foi a primeira empresa do setor
a ser listada em bolsa, em 1997. Ela
encerrou 2007 com 129 terrenos em
carteira, em 52 cidades, que eqüiva-
lem a um VGV potencial de R$ 14,7
bilhões, para oferecer um horizonte
de lançamentos - principalmente
no segmento econômico - para os
próximos quatro ou cinco anos.

Salles, da Lopes, por sua vez, conta
que o crescimento em 2007 foi de
92%. "Nosso VGV contratado subiu
de R$ 2,5 bilhões em 2006 para R$ 4,9
bilhões em 2007", diz, acrescentando
que a projeção de vendas contratadas
para 2008 situa-se entre R$ 9,5 bilhões
e R$ 10,5 bilhões, com expansão de

mais de 100%. No fim de 2007, a Lopes
estava em 55 cidades brasileiras, em
11 estados e no Distrito Federal. "Abri-
mos o capital em dezembro de 2006
e até lá atuávamos em apenas duas
praças: São Paulo e Rio de Janeiro."

Das empresas brasileiras do setor
que fizeram IPO na Bovespa, 21 apro-
veitaram os mais de R$ 12 bilhões
captados em 2007 para colocar,
juntas, cerca de R$ 26,5 bilhões em
imóveis no mercado formal da cons-
trução civil voltado para o segmento
residencial. Mais de duas vezes e
meia o volume de lançamentos
registrados em 2006, ano também
marcado por recordes históricos.

Na visão de Wilson Amaral, presi-
dente da 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.

Masi e Motta, da
KPMG: o ritmo
de negócios
tende a se manter
muito aquecido
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