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Antes uma marca da Cyrela, a Living vai ganhar vida própria e virar uma nova empresa. Dois 
anos e meio depois de sua criação, a marca de baixa renda da maior companhia imobiliária do 
país passa a ter uma estrutura independente: com sede, equipe e até construtora próprios. 
Com a nova subsidiária, a Cyrela pretende aproveitar a enorme demanda criada pelo pacote 
habitacional do governo e aumentar a sua participação na construção popular.  
 
Não por acaso, Elie Horn, presidente da Cyrela, esteve pessoalmente nas reuniões que 
envolveram um grupo seleto de empresas do setor e o governo federal para elaboração do 
pacote "Minha Casa Minha Vida". No ano passado, a Living respondeu por 30% do portfólio de 
lançamentos da Cyrela e o objetivo com essa reestruturação é que chegue a representar 50%. 
A meta é ambiciosa e o prazo para alcançá-la ainda é dúvida na própria companhia: fala-se 
tanto no final deste ano, quanto no final de 2010. O fato é que a Cyrela tem pressa em 
aumentar a sua fatia no disputado mercado de baixa renda.  
 
A cobrança do mercado para que a empresa aumente sua exposição à baixa renda, 
especialmente após o pacote, é grande. Ainda que atue nesse segmento há mais de dois anos, 
a Cyrela, na opinião de analistas e de fontes do setor, teria menos agilidade para aproveitar o 
aquecimento da demanda - como, por exemplo, poucos produtos em carteira que se 
enquadram nas faixas de renda mais beneficiadas pelo programa. Em 2008, os lançamentos 
da Living somaram R$ 1,4 bilhão de VGV. Apesar do aumento expressivo de 73% sobre o ano 
anterior, ainda é pouco quando comparado com as rivais especializadas - a MRV vendeu R$ 
2,5 bilhões e a PDG, R$ 2,6 bilhões. 
 
"Em relação ao pacote habitacional, a Cyrela será menos beneficiada, pois apenas 4% do seu 
estoque atual são de imóveis elegíveis para o pacote (até R$ 130 mil); 20% do seu banco de 
terrenos é destinado ao segmento econômico e super econômico (imóveis de até R$ 200 mil e 
apenas 17% da sua venda contratada no primeiro trimestre aconteceu no segmento de baixa 
renda", diz Eduardo Silveira, da Corretora Fator em seu relatório. As ações da Cyrela subiram 
43,3% no ano, ainda longe das empresas que atuam exclusivamente na baixa renda, como a 
Tenda, que já subiu 185,3% no ano e MRV, que já subiu 119,3%.  
 
A mudança de marca para empresa, porém, não parece meramente estética. Muda, de fato, o 
dia-a-dia dos profissionais envolvidos com Living. Com uma equipe administrativa e de vendas 
de cerca de 70 pessoas - que pode dobrar até o final do ano - a Living escolheu até mesmo um 
endereço mais popular para abrigar a sua nova sede. A equipe irá se transferir para o 
Shopping ITM Expo, edifício da Cyrela na Marginal Tietê, a alguns quilômetros do glamouroso 
endereço que a empresa ocupa na Juscelino Kubitschek, em São Paulo - e que pertence à 
Cyrela Commercial Properties (CCP), seu braço comercial - que também abriu seu capital na 
bolsa. Segundo Luis Largman, diretor de relações com investidores da Cyrela, não há interesse 
em fazer "spin-off" (separação das ações) da Living. "Será uma empresa 100% controlada pela 
Cyrela, sem separação", afirma.  
 
Antonio Guedes, que respondia pela diretoria de novos negócios da Cyrela, será o novo 
diretor-geral da Living Construtora. A criação de uma nova empresa, segundo o executivo, foi 
necessária porque as culturas dos segmentos de médio e alto padrão - onde a Cyrela tem 
tradição - e o econômico são muito diferentes. "Esse mercado exige foco e especialização", 
afirma Guedes. As três joint ventures que a Cyrela tem no segmento econômico -Cury (sócia 
de 50%) Cytec (dona de 75%) e Plano & Plano (participação de 79% no capital) ficam debaixo 
dessa nova companhia. 
 
Nos próximos dois meses, a empresa abrirá uma loja Living no Shopping Aricanduva, em São 
Paulo. É a segunda loja da marca, que está no shopping Campo Grande, no Rio de Janeiro. A 
nova empresa também passa a ter uma construtora própria, que está testando modelos novos 
construtivos e parcerias com fornecedores de materiais para reduzir ao máximo o custo de 
construção. Antes, a construção era feita por empresas parceiras.  
 



A Living deve lançar 15 mil unidades este ano, sendo que duas mil devem ficar no segmento 
de zero a três salários mínimos, onde o subsídio do governo é total e há redução de imposto 
de 7% para 1%. Indiretamente, a companhia atuará nessa área através da Cury, especializada 
nesse mercado.  
 
No balanço do primeiro trimestre, a Cyrela reduziu despesas e com isso obteve margens altas, 
apesar da queda de 50% nas vendas de janeiro a março. O lucro líquido foi de R$ 100 milhões, 
47% acima dos primeiros três meses de 2008.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


