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Com o aumento da renda e das
modalidades de financiamento,
os investimentos em imóveis
crescem a passos largos. O mer-
cado é visto como um dos mais
promissores, já que o déficit ha-
bitacional é de 6 milhões a 7 mi-
lhões de moradias. Estudo da MB
Associados estima um elevado
crescimento da demanda imobi-
liária nos próximos anos, de qua-
se 1,5 milhão de imóveis para a
classe média e 180 mil para con-
sumidores com renda superior a
10 salários mínimos. O levanta-
mento mostra ainda uma eleva-
ção de 40% nos preços neste ano,
enquanto a massa real de renda
deve subir em torno de 6,5%.

No entanto, especialistas ou-
vidos pelo BRASIL ECONÔMICO
descartam a formação de uma
“bolha”, pois o crédito imobiliá-
rio ainda é incipiente na compa-
ração com outros países, em tor-
no de 4% do Produto Interno
Bruto (PIB). No Chile, por exem-
plo, é de 60% do PIB. Além dis-
so, o grau de alavancagem das
famílias brasileiras, ou seja, a
parcela do salário destinada a
esse fim, ainda é muito baixo.

“Não parece haver subsídios
para acreditar que exista bolha
imobiliária nesse momento. Não
significa que o avanço do mer-
cado não possa levar a essa si-
tuação, mas no presente mo-
mento o mercado é muito inci-
piente para este tipo de especu-
lação”, afirma o estudo.

Para Antonio Bezerra, analis-
ta sênior da Lopes Filho Asso-
ciados, o Brasil está em um mo-
mento anterior à bolha, mas
pondera que estados como São
Paulo e Rio de Janeiro já têm ní-
veis de elevação no preço acima
da renda. “É bem complicado,
mas [o setor] tem bastante es-
paço para crescer”, explica.

Luiz Paulo Pompeia, diretor
da Empresa Brasileira de Estu-
dos do Patrimônio (Embraesp),
lembra que, se todo mundo re-
solver vender de uma vez o

imóvel, não haveria demanda.
“Mas onde há grande demanda
e o investidor conseguir dia-
gnosticar vai vender como pão-
zinho quente”, compara.

Segundo Pompéia, uma das
grandes incógnitas diz respeito
à capacidade de quantificar o
porcentual de imóveis adquiri-
dos como investimento. “A par-
ticipação desse público é signi-
ficativa, algo em torno de 30%,
mas é difícil de mensurar”, diz.

Investimento
Revender o imóvel, alugá-lo ou
aplicar em um fundo imobiliá-
rio são algumas das formas de se
ganhar dinheiro com esse mer-
cado. No entanto, nas três mo-
dalidades, há vantagens e des-
vantagens que devem ser leva-
das em consideração antes da
assinatura do contrato.

Miguel de Oliveira, conse-
lheiro da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade
(Anefac), diz que o imóvel tem
custo e tempo de maturação,
mas a rentabilidade pode supe-
rar a poupança e a renda fixa.
Simulação feita pelo especialista
mostra que, de um ano para cá,
os preços dos imóveis subiram
30%, enquanto a renda fixa
rendeu algo em torno de 90% da
Selic. Ou seja, 9,5% ao ano. “É
um bom mercado desde que se
saiba escolher o empreendi-
mento.” O professor de Finan-
ças da FEA/USP, Luiz Jurandir
Simões, lembra que a liquidez
dos imóveis é diferente da de
outras aplicações. “Não há
como entrar e sair rápido”, diz.

Cuidados
Simões alerta que todo cuidado
é pouco na hora de investir em
imóveis. Segundo o professor,
o ideal é colocar tudo na conta.
O imóvel demora para ficar
pronto, pode ficar um tempo
vazio e o dono tem eventual-
mente de fazer reformas. “Todo
investimento tem risco e a for-
ma de mensurá-los é pensar
neles antes de investir.” ■

Em alta, mercado
imobiliário busca
se afastar de bolha
Especialistas descartam risco, pois emprego e renda estão
crescendo e o crédito para o setor ainda é incipiente no país

Rentabilidade é
Ganho com categoria
foi bastante superior ao do
Ibovespa em 12 meses

Os fundos imobiliários são op-
ções de investimento para quem
pretende se aventurar no uni-
verso dos imóveis. A indústria
tem hoje cerca de 100 carteiras
listadas na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) com patri-
mônio líquido de pouco mais de
R$ 7 bilhões, o que representa
um crescimento de 37,2% ante o
volume em carteira registrado
no ano passado. A rentabilidade
das carteiras é outro atrativo.

Dados da Fundo Imobiliário
Consultoria de Investimentos
mostra que, enquanto o Iboves-
pa subiu 14,83% entre outubro
de 2009 e outubro deste ano,
muitos fundos tiveram ganhos
acima de 40%(veja quadro). “É
um mercado em ebulição”, diz

Sérgio Belleza Filho, consultor,
lembrando que a modalidade é
voltada para investidores com
visão de médio e longo prazos.

Para Belleza Filho, a grande
vantagem dos fundos imobiliá-
rios é que o investidor não pre-
cisa se preocupar com questões
burocráticas e há a isenção de
Imposto de Renda na fonte para
quem tem até 10% das cotas.

José Alves, sócio da TRX
Realty, empresa especializada
em investimentos imobiliários,
diz que o mercado ainda está
só começando, se comparado a
países mais maduros como os
Estados Unidos, por exemplo.

O executivo lembra que, em-
bora o perfil do investidor seja
mais “prime”, o valor do inves-
timento é relativamente peque-
no. No caso do fundo TRX
Realty Logística Renda I , ad-
ministrado pela empresa de Al-

“Enquanto os imóveis
renderam 30% de um ano
para cá, as aplicações de renda
fixa subiram cerca de 9,5%”

Miguel Oliveira
Conselheiro
da Anefac

Henrique Manreza
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China aumenta pressão sobre EUA
A China aumentou a pressão sobre Washington após as últimas
medidas do Federal Reserve para incentivar a economia americana.
O vice-ministro das Finanças, Zhu Guangyao, disse ontem que os
fluxos especulativos resultantes são um choque aos mercados globais.
Antes das reuniões da Apec e do G20 nesta semana, uma série de
importantes economias alertaram sobre a decisão do Fed de injetar
US$ 600 bilhões adicionais ao sistema bancário dos Estados Unidos.

● Às 5h, sai o índice de preços ao
consumidor alemão de outubro.
● Às 7h30, sai a produção
industrial britânica de setembro.
● Às 9h, o IBGE divulga
o IPCA de outubro.
● À noite, a BM&FBovespa divulga
balanço do terceiro trimestre.

AGENDA DO DIA
Nelson Ching/Bloomberg

atrativo para fundos

Demanda da classe média
é de 1,5 milhão de imóveis nos

próximos anos, diz MB Associados

Henrique Manreza

ÍNDICE IMOBILIÁRIO DE AÇÕES (IMOB)

RENTABILIDADE DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Segmento com alta rentabilidade é um dos que mais crescem

Fonte: Fundo Imobiliário - Consultoria de Investimentos 
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ves, a aplicação inicial é de R$
10 mil e a carteira investe em
cinco propriedades prontas. “Já
parte com os ativos seleciona-
dos”, garante Alves. Dos em-
preendimento em que o fundo
aplica, três estão em São Paulo,
um em Santa Catarina e outro
no Rio de Janeiro.

Para o primeiro trimestre do
próximo ano, Alves diz que a
empresa deverá lançar outro
fundo imobiliário, também vol-
tado para a pessoa física no
ramo corporativo, no segmento
médio comercial. “A ideia da
TRX é lançar, pelo menos, dois
fundos por ano. Sempre setori-
zado”, comemora o executivo.

Precauções
Embora seja um entusiasta do
segmento, Alves lembra o in-
vestidor que é preciso atenção
ao investir em um fundo imobi-

liário. “É preciso mitigar os ris-
cos e investir em uma carteira
de qualidade”. A dica do execu-
tivo é conhecer os gestores.
“Acho que o setor imobiliário
tem de estar no DNA do admi-
nistrador. Por isso, tem de ser
gente do ramo imobiliário.”

Para o professor Luiz Juran-
dir Simões, da FEA/USP, anali-
sar o próprio perfil de investi-
mento e o profissionalismo do
gestor já elimina muitos pro-
blemas. “Tem de ter uma gestão
prospectiva,” diz.

Simões sinaliza ainda que é
preciso analisar os riscos e con-
tabilizar os custos.

Além do IR para quem tem
mais de 10% das cotas, o fundo
cobra taxa de administração,
uma remuneração cobrada pe-
los gestores. Na média do mer-
cado, essa taxa varia de 0,5% a
1% ao ano. ■ P.D.

“Mercado está
só começando se
comparado com
outros países como
os Estados Unidos

José Alves,
sócio da TRX Realty
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 38-39.
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