
crédito. Nos últimos três anos, o volu-
me de empréstimos imobiliários nesse 
mercado cresceu 360%. A última fron-
teira do setor imobiliário começa, fi-
nalmente, a ser desbravada. 

O crescimento dos últimos anos foi 
compartilhado pelas quase 1000 cons-
trutoras que disputam esse mercado, 
mas deu origem àquela que pode ser 
considerada a gigante da baixíssima 
renda — a mineira Direcional, que tem 
capital aberto na bolsa e vale 1,6 bilhão 
de reais. Fundada em 1981, a Direcional 
desenvolveu uma fórmula para operar 
no azul num segmento que, por defi-
nição, tem margens muito pequenas. 
Os compradores têm renda de no má-
ximo 1 395 reais, e as prestações po-
dem ser de no mínimo 50 reais mensais 
durante dez anos. Para chegar a um 
valor tão baixo, o governo fixa o preço 
de cada imóvel em no máximo 52 000 
reais — ou seja, para a conta fechar, é 
preciso fazer milagre. O primeiro pas-
so é concentrar os negócios em regiões 

OR DÉCADAS, AS CONS-

TRUTORAS especial izadas 
em imóveis dedicados a 
consumidores de baixíssi-
ma renda nem sequer po-

diam ser chamadas de construtoras. 
Esse mercado — voltado para famílias 
com renda que oscila de zero a três 
salários mínimos mensais — era popu-
lado por pequenas empresas especia-
lizadas em construir puxadinhos. A 
informalidade, claro, era total. E o cré-
dito inexistia. Pois, nos últimos anos, 
essa realidade começou a se transfor-
mar. A expansão do mercado imobiliá-
rio, que começou na alta renda, impul-
sionou a construção de prédios comer-
ciais e elevou preços por todo lado, 
chega, agora, às classes D e E. Onde 
havia barracos e informalidade, come-
ça a aparecer dinheiro de verdade: as 
construtoras especializadas devem fa-
turar cerca de 12 bilhões de reais em 
2010. Como acontece em outros seg-
mentos, esse dinamismo é movido a 



com terrenos mais baratos. Longe dos 
grandes centros urbanos, portanto. 
Apesar de mineira, a Direcional encon-
trou seu crescimento nas regiões Cen-
tro-Oeste e Norte, em cidades como 
Manaus, Belém, Marabá e Porto Velho. 
A escala dos projetos precisa ser mo-
numental: um empreendimento da 
Direcional em Manaus terá 9 000 uni-
dades — aqui, as construtoras se espe-
lham no modelo de habitação popular 
mexicano, no qual as empresas cons-
troem verdadeiros bairros, com esta-
ção de tratamento de esgoto, escola e 
posto de saúde, tudo para baixar cus-
tos. Finalmente, as casas são construí-
das sem um tijolo sequer: as empresas 
usam formas de alumínio e concreto 
para levantar as paredes. 

Até 2002, a Direcional tinha ambi-
ções e margens de lucro modestas. Os 
ventos que sopraram para todas as 
grandes construtoras brasileiras acaba-
ram ajudando a empresa a sair do ma-
rasmo, o que atraiu o interesse do fun-
do de private equity Tarpon, que em 
2008 comprou 25% da empresa com o 
investimento de 250 milhões de reais. 
Mas o que empolgou mesmo os inves-
tidores foi a entrada do governo federal 
no setor imobiliário. Em 2009, com o 
lançamento do programa Minha Casa, 
Minha Vida, o poder público criou in-
centivos ao crédito a famílias das clas-
ses D e E. O objetivo do programa é 
subsidiar a construção de 1,6 milhão de 
novas moradias para a baixíssima ren-
da, que representa 90% das famílias 
sem habitação no país. As mudanças 



deram resultado: de um ano para cá, a 
Direcional dobrou de tamanho. 

A forte presença do governo — como 
de costume — também traz problemas 
para quem quer ganhar dinheiro na 
baixa renda. Como a Caixa Econômica 
Federal é a única responsável pelo re-
passe de crédito, os executivos do setor 
não tardaram a encontrar problemas 
burocráticos para a liberação de em-
préstimos. Até agora, o banco aprovou 
pouco mais de 275 0 00 unidades no 
Minha Casa, Minha Vida, enquanto o 
número de propostas recebidas foi qua-
se duas vezes maior. Destas, apenas 
3 600 residências, ou 1,3% do total con-
tratado, foram entregues até agosto, um 
ano e meio após o início do programa. 
A Caixa espera que haja um maior nú-
mero de entregas a partir de outubro. 
O peso estatal também afasta as maio-
res construtoras, que ainda resistem a 
apostar num mercado extremamente 
regulado e, portanto, repleto de restri-
ções. "A velocidade a que estamos acos-
tumados é diferente da do poder públi-
co", afirma Eduardo Gorayeb, presi-
dente da construtora Rodobens. 

ENTRAVES 

Mas o que mantém os grandes longe é 
mesmo a dificuldade de lucrar num 
mercado tão complicado — enquanto 
outros segmentos vivem fases de ouro 
de expansão. Mesmo entre as constru-
toras especializadas na baixa renda, a 
dificuldade de lucrar no segmento de 
zero a três salários mínimos é brutal. A 
Jotanunes, construtora de Sergipe, que 
diz que fatura 200 milhões de reais ao 
ano, cresceu 180% nos últimos dois 
anos, impulsionada pelos projetos do 
governo. No entanto, com maior mus-
culatura financeira, partiu para proje-
tos mais rentáveis, voltados para a clas-
se C. "Hoje, para tocar um projeto de 
baixíssima renda, vamos pensar duas, 
três vezes", diz Paulo Nunes, fundador 
da empresa. É o risco que corre quem 
desbrava mercados — não gostar do que 
encontra do lado de lá da fronteira. 

Text Box
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