


Foi esse eixo que sustentou as várias mudan

ças, externas e internas, por que a Gafisa passou. 

A empresa lançou seus papéis no mercado 

de capitais em fevereiro de 2006. Em março de 

2007, já estava listada na Bolsa de Nova York, 

com ADRs (American Depositary Receipts). Nesse 

período, internamente, estabelecia os seis pontos 

centrais para se tornar a incorporadora residen

cial líder em vendas no Brasil, agregando rentabi

lidade e qualidade aos produtos. Eram eles: 

DISCIPLINA 

"Mesmo durante o processo de incorporação da Tenda, não fu 

gimos dessas premissas básicas", diz Amaral. Com seriedade e 

incorporando todos os ativos da Tenda, a Gafisa garantiu um 

salto nas vendas de R$ 450 milhões em 2005 para os R$ 4 bi

lhões projetados pelo mercado para 2010. Além disso, mantém 

um equilíbrio consistente entre todas as áreas, tirando o foco 

das classes A e B, que antes representavam cerca de 100% das 

vendas e hoje giram em torno de 49%, ficando 36% para a Tenda 

e 15% para a Alphavil le, empresa especializada em lotes residen

ciais, adquirida no final de 2006. 

O trabalho também pode ser constatado nos resultados da 

companhia. Os lançamentos atingiram a marca de R$ 1,2 b i 

lhão no terceiro tr imestre de 2010, somando R$ 2,9 bilhões em 

nove meses, aumento de 140% e 127%, respectivamente, em 

comparação a 2009. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, 

depreciação e amortização) atingiu R$ 197 milhões, com alta 

de 13%, e a margem ajustada subiu de 19,8% para 20,6%. 0 

lucro líquido alcançou R$ 117 milhões no período, aumento de 

83% sobre o terceiro tr imestre de 2009 e a Gafisa contabi l izava 

R$ 1,2 bilhão em caixa. 

Para o futuro, a empresa informa que 

continua trabalhando com fundamentos 

concretos, que indicam que nos próximos 

anos a demanda continuará forte e haverá 

recursos disponíveis para financiamento 

de longo prazo, essencial para seu negócio. 

"Será preciso, porém, que as companhias se 

preparem para atender a essa demanda", 

avisa Amaral. 

A transparência 
nos negócios é 
herança da era 
dos fundos de 
investimento 

1. Focar o crescimento da receita. 

2. Concentrar esforços em oportunidades de alto retorno. 

3. Manter um bom estoque de terrenos, o chamado land bank, 

por um período de dois a três anos, garantindo lançamentos 

futuros. 

4. Diversificar a atuação pelo Brasil, chegando a 22 estados. 

5. Ampl iar o leque de produtos. Aí entra a aquisição da Tenda. 

Forte nas classes A e B, a Gafisa agora atinge as classes C e D. 

6. Manter a discipl ina financeira para todos os investimentos. 

MERCADO 

O setor v ive a melhor fase em mais de duas décadas. De acordo 

com o estudo da FGV, em 2009, a cadeia produtiva da cons

trução - incluindo materiais de construção, serviços, máquinas e 

equipamentos, entre outros- somou, em números absolutos, um 

valor agregado de R$ 224 bilhões. Isso representa 8,3% do PIB 

brasileiro. O volume de empregados, com e sem carteira, ultra

passou a casa dos 10 milhões, o equivalente a mais de 10% dos 

postos de trabalho do País, o que não acontecia fazia 25 anos. 



Há pelo menos duas décadas os índices de crescimento não 

são tão positivos, em um ciclo virtuoso que começou faz cin

co anos e que só foi afetado em 2008 pela crise econômica, 

de acordo com a pesquisa. Entretanto, com os bons ventos que 

começaram a soprar desde maio de 2009 e a ajuda extra dada 

pelas medidas anticrise do governo, a recu

peração começou e hoje o setor já alcança 

níveis obtidos antes da crise. O investimento 

bruto em construção foi de R$ 244 bilhões em 

2009, o que equivale a 9,2% do PIB, conforme 

a FGV. Em 2005, esse número chegava a ape

nas R$ 167,7 bilhões. 

Segundo a instituição, em 2010 cerca de 

R$ 80 bilhões devem ser aportados para f i 

nanciamento de imóveis em todo o Brasil. 

As fontes desses recursos são a poupança, 

o fundo de garantia e outras que garantem o programa Minha 

Casa, Minha Vida, do governo federal. Os valores são suficien

tes para a contratação de aproximadamente 1 milhão de f i 

nanciamentos habitacionais por ano. Em 2005, esses números 

eram bem mais magros, chegando a R$ 10 bilhões para o f inan

ciamento de 400 mil unidades residenciais. O setor imobiliário, 

no entanto, demorou a responder à estabil idade da economia, 

porque depende do f inanciamento de longo prazo, diferente

mente de setores como o de bens de consumo, de acordo com 

o diretor-presidente da Gafisa. "Uma coisa é dar f inanciamento 

de 12 meses; outra, de 30 anos", compara Amaral. 

Além disso, tanto os compradores como os bancos guardavam 

na memória os enormes e infindáveis problemas que tornavam o 

sonho da casa própria um verdadeiro pesadelo, 

especialmente quando as prestações subiam a 

tal ponto que ultrapassavam a renda dos mo

radores e eles acabavam deixando de pagar. 

Do outro lado, o banco também ficava de mãos 

atadas, porque não conseguia reaver o imóvel. 

A história começou a mudar quando surgiu a 

alienação fiduciária, em 1997. Com ela, o banco 

tinha mais chance de reaver o imóvel. Assim, o 

marco jurídico passou a dar maior consistência 

ao mercado, a conta voltou a fechar e o siste

ma, a andar. "Com a economia estabilizada, disponibi l idade de 

dinheiro para emprestar, taxas boas para ambas as partes e, em 

caso de problemas, a possibil idade de reaver o imóvel, tudo pas

sou a funcionar", afirma Amaral. 

CULTURA FORTE 

Fundada em 1954, a Gafisa contou com grande participação 

do GP Investimentos a partir de 1997. 0 fundo formado pelo 





trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira ficou 

por dez anos como acionista da construtora, ao lado do Equity 

International. Juntos, os três também t iveram passagens pelo 

comando de empresas como o Banco Garantia, a Ambev e o 

fundo 3G, onde imprimiram uma nova dinâmica competit iva à 

cultura das organizações. Na Gafisa, isso re

presentou a mudança fundamental no perfil 

de uma companhia tradicional que atuava em 

um setor conservador, o da construção c iv i l . 

Hoje, com capital completamente pu lver iza

do -mais de 99% das ações estão distribuídas 

no m e r c a d o , os fundos não estão mais pre

sentes no dia a dia da empresa. Quem, con

tudo, tem acesso ao manual "Cultura Gafisa" 

percebe que o espírito competit ivo continua 

por lá. Afirmações como "somos diferentes 

dos outros, somos focados em resultados, não gostamos de bu

rocracia e somos informais" já denotam o tom da conversa. 

Entre os pontos fortes estão: reforço ao sentimento de dono, 

ou seja, trabalhar como se fosse o proprietário; ter atitude, l i 

derando pelo exemplo; foco no resultado, o que torna a empre

sa extremamente meritocrática, com metas claras e escritas, 

nada subjetivas; foco no cliente; senso de urgência; e orgulho 

da marca. Essas premissas norteiam o que a Gafisa espera de 

seus funcionários. 

"Temos uma cultura tão particular que muitas vezes preferi

mos formar nossos profissionais a pegar gente no mercado, que 

provavelmente poderia ter um choque quando chegasse aqui", 

explica o diretor-presidente. Hoje a construtora mantém em 

quadro cerca de 6 mil funcionários, ante os 600 registrados 

em 2005. "Com tanta gente, a cultura precisa ser clara e funcio

nar em todos os pontos do Brasil onde a Gafisa está, do escritó

rio ao canteiro de obras", diz o diretor de gente e gestão, Rodrigo 

Pádua. Para Amaral, a definição clara da cultura torna-se um d i 

ferencial competit ivo para uma empresa aberta e com capital tão 

pulverizado, cuja exposição a risco tende a ser maior. 

Além disso, há um plano claro de avaliação individual dos pro

fissionais, em reuniões mensais de resultados. A equipe gerencial 

discute sobre metas e os bônus, caso as pr i 

meiras sejam alcançadas. Quem entrega resul

tados melhores é avaliado por um comitê es

pecial. "Por isso, somos uma empresa onde se 

encaixa o pessoal da chamada geração Y, que 

quer autonomia, menos burocracia e 

reconhecimento. Quem é bom 

ganha mais. Assim, somos o 

melhor lugar para trabalhar 

para quem tem ambição", diz 
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