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Setor imobiliário 
cresce sobre bases 
sólidas, mas valores 
em algumas regiões 
podem já não 
compensar o 
investimento 
Por Flavia Lima, 
Márcio Anaya 
e Silvia Rosa 

Há três anos, a nutricionista Fernan-
da Mello, 26, se mudou de Volta Re-
donda, município do Rio de Janeiro, 
para São Paulo com uma tarefa: pro-
curar um imóvel para morar próxi-
mo a Santo Amaro, na zona sul da 
cidade. Na região funciona um dos 
escritórios da Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), para onde o 
seu marido havia sido transferido. 
Sem muita dificuldade, o casal con-
seguiu financiar por 20 anos um 
imóvel de 50 m2, em Cidade Ade-
mar, por R$ 120 mil. 

Mais adaptada à cidade, Fernan-
da tenta desde o ano passado se mu-
dar para um bairro mais central e 
próximo a seu trabalho, um hospi-
tal na Vila Mariana, mas não conse-
gue encontrar o que procura: um 
apartamento na planta, de cerca de 
70 m2, pelos R$ 350 mil que está dis-
posta a pagar. 

"Comecei procurando na Vila 
Mariana, expandi para o Jardim Ae-
roporto e o Ipiranga, mas não en-

contrei nada", comenta. "Cheguei a 
pensar em comprar perto de onde 
moro, mas só encontrei imóveis 
prontos." Fernanda busca um lan-
çamento, porque pretende pagar 
prestações à construtora e, no mo-
mento da entrega das chaves, dar 
uma quantia maior com a venda do 
apartamento em que mora, cujo 
empréstimo já foi 50% quitado. 

"De tanto procurar em vão, 
combinei com meu marido que va-
mos ficar onde estamos, até porque 
não temos urgência. Tenho a im-
pressão de que todo mundo está 
procurando apartamento", diz uma 
conformada Fernanda. 

E é esse, justamente, o senti-
mento de boa parte das pessoas. 0 
movimento chama atenção não só 
de quem busca o primeiro imóvel 
próprio - a esmagadora maioria, se 
gundo os especialistas mas tam-
bém de quem tem capital para inves-
tir, ou o suficiente para especular. 
Em qualquer dos casos, a recomen- ' 



dação é a mesma: muita atenção. 
"Quando a bolsa está subindo, 

todo mundo quer comprar. Com 
imóvel é a mesma coisa", diz o ad-
ministrador independente Fabio 
Colombo. Para ele, um mercado 
tão aquecido inspira cuidados: 
comprar um imóvel agora só mes-
mo se o objetivo for morar nele. Do 
contrário, vale a pena adiar o pro-
jeto. "Não acredito que os preços 
vão cair, mas ficarão parados." 

A expressiva valorização de imó-
veis, sejam eles comerciais ou resi-
denciais, tem sido mais forte em ci-
dades maiores e regiões mais nobres, 
mas se verifica também fora do eixo 
Rio-São Paulo. Nos últimos três anos, 
o cenário tem empolgado vendedo-
res e assustado compradores com 
mais força por todo o Brasil. Tama-
nha pujança, no entanto, tem ali-
mentado temores de que algo possa 
desandar. E as perguntas inevitáveis 
são: para onde vão os preços? Afinal, 
estamos em uma bolha? 

Disparada dos 
preços na capital 
paulista fez o 
casal Fernanda 
e Marlos desistir 
de mudar para 
um bairro mais 
central 
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Rigor e custo do 
crédito ajudam 
a repelir ideia 
de bolha 

Entre os que afastam a hipótese 
de valorização artificial dos valo-
res de imóveis no Brasil é muito 
comum usar uma analogia com o 
mercado americano. Na crise de 
2008, houve uma forte pressão de 
baixa nos preços porque muitas 
pessoas tinham mais de um imó-
vel, adquirido com a finalidade de 
especular - e financiado a juros 
baixos. Como a situação apertou, 
muita gente quis vender ao mes-
mo tempo. No Brasil, a maioria 
dos que compram imóvel é para 
morar. Assim, mesmo em um ce-
nário hipotético de forte crise eco-
nômica, com redução relevante 
no nível de renda, não se imagina 
uma venda em massa. 

"No mercado brasileiro, em que 
as taxas de juros estão entre as mais 
altas do mundo, como se pode falar 
em especulação imobiliária?", ques-
tiona Alexandre Fonseca, vice-pre-
sidente da Associação de Dirigentes 
de Empresas do Mercado Imobiliá-
rio do Rio (Ademi-RJ). "Mas é claro 
que nenhum setor da economia 
cresce para sempre. Uma hora os 
preços chegam no teto." 

Por ora, o que se verifica clara-
mente é que tudo mudou de patamar. 
Logo que casou, em 2003, Luciana 
Amidami e o marido compraram um 
apartamento no bairro do Tatuapé, 
na zona leste de São Paulo. À época, 
desembolsaram R$ 65 mil por um 
imóvel de 47 m2 e dois dormitórios. 

Hoje, o imóvel vale R$ 200 mil, con-
forme atestam duas imobiliárias. Ou 
seja: uma alta superior a três vezes o 
valor pago. "Pretendemos vendê-lo 
para quitar um novo ou manter o fi-
nanciamento e aplicar o dinheiro, o 
que for mais rentável", diz Luciana. 

Esse tipo de valorização é, na 
verdade, resultado de uma corre-
ção nos preços do metro quadrado 
nos últimos anos, avalia o presi-
dente da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip), Luiz Antonio 
França. Para ele, o que caracteriza-
ria uma bolha seria um mercado 
pautado pela especulação imobili-
ária, o que não ocorre. "Precisaría-
mos de crédito muito barato e de 
pessoas dispostas a se alavancar 
para comprar vários imóveis." 

Outro argumento utilizado para 
repelir a ideia de bolha é o de que 
crédito como alternativa viável à 
compra de um imóvel é bastante re-
cente no país, e está longe de abo-
canhar uma fatia significativa da 
economia, como ocorre em outros 
países. No Brasil, o volume total de 
financiamento imobiliário corres-
ponde a 5% do Produto Interno 
Bruto (PIB) - em 2009 não chegava 
a 3% -, em comparação aos cerca de 
10% no México, 12% na China, qua-
se 20% no Chile e nada menos que 
80% nos Estados Unidos. 

Além de recente, o crédito ofe-
recido a taxas entre 9,5% e 12% ao 
ano, mais um indexador, como é 
hoje, ainda é caro se comparado a 
qualquer país do mundo, diz Fábio 
Nogueira, diretor da Brazilian Fi-
nance & Real Estate (BFRE), hol-
ding voltada para negócios imobili-
ários. "As pessoas falam bobagens 
porque veem apenas a valorização 
do imóvel, mas não lembram que o 
setor ficou vinte anos parado", co-
menta. "O que temos é uma corre-

Luiz Antonio 
França, da Abecip: 
valorização 
dos imóveis 
representa 
uma correção 
dos preços nos 
últimos anos 

ção, um ajuste na relação entre 
oferta e demanda." 

Apesar da valorização, o preço 
dos imóveis no Brasil ainda é baixo 
se comparado com outros países. 
De acordo com uma pesquisa da 
Global Property Guide, que tem 
como referência um apartamento 
de 120 m2em regiões centrais, o 
preço do m2 em São Paulo estava 
em US$ 2.616, ocupando a 64a posi-
ção no ranking de 94 países, abaixo 
das principais capitais dos merca-
dos desenvolvidos e inferior à mé-
dia de alguns emergentes, como 
China e Índia. 

Décadas de atraso 
Segundo especialistas, há razões 
históricas bastante claras para justi-
ficar o ponto em que o mercado 

Especialistas acreditam que, 
ao menor sinal de descontrole, 
bancos diminuiriam o fluxo 
de financiamentos imobiliários 



imobiliário se encontra hoje. A dé-
cada retrasada foi praticamente 
perdida para o setor. Em 1990, a in-
flação medida pelo IPCA foi de 
1.621%. Em 1993, um ano antes do 
Plano Real, ela chegou a 2.477%, en-
cerrando 1994 em 916%. "É natural 
que as pessoas procurassem se de-
fender da alta de preços com apli-
cações financeiras, como o 'overni-
ght' e a poupança, e não com 
imóveis", diz João Crestana, presi-
dente do Sindicato da Habitação do 
Estado de São Paulo (Secovi-SP). 

A estabilização monetária e a 
reforma do arcabouço legal inaugu-
raram uma nova fase para o setor 
nos anos 2000. A volta do crédito -
com o alongamento do prazo máxi-
mo dos financiamentos de uma mé-
dia de 15 anos para até 30 anos, a 
juros um pouco mais baixos a 
aprovação da Lei da Alienação Fi-
duciária e o início de programas 
econômicos revitalizaram o setor 
imobiliário. No fim de 2010, por 
exemplo, mais de 30 milhões de 
pessoas chegaram à classe média. 

Outro ponto a afastar a possibili-
dade de bolha, na avaliação do mer-
cado, seria a expertise dos bancos 
brasileiros na análise de emprésti-
mos. Distintamente do mercado 
americano, por exemplo, onde as 
exigências são menores e a especu-
lação foi movida pela concessão do 
financiamento atrelada diretamente 
a uma garantia imobiliária, aqui a 
aprovação é baseada na capacidade 
de pagamento do tomador, com 
base em comprovação de renda, de 
domicílio e de pendências em ór-
gãos de proteção ao crédito. 

E o fato de o empréstimo imo-
biliário estar praticamente todo 
nas mãos de instituições financei-
ras pode, de acordo com especia-
listas, funcionar como uma arma 
poderosa: identificados os primei-

ros sinais de superaquecimento, 
as comportas do crédito poderiam 
ser fechadas, dando reequilíbrio 
ao setor. "Esse é o maior freio que 
temos", diz Marcelo Michaluá, só-
cio-diretor da RB Capital, empre-
sa especializada em operações de 
crédito estruturado e investimen-
tos imobiliários. 

Há, no entanto, quem discorde 
desse equilíbrio. "Se você pergun-
tar a um bode se é para cercar o 
milharal, o que ele vai te respon-
der?" É assim que o coordenador 
do Centro de Estudos em Finanças 
da Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo, William Eid, justifica a sua 
posição contrária à maioria. Se-
gundo ele, diante do farto crédito 
imobiliário de longo prazo, a classe 
média foi às compras e os preços 

dos imóveis subiram. O problema 
é que isso não foi acompanhado 
pelos preços dos aluguéis, que não 
avançaram com igual força. "As bo-
lhas não precisam explodir de uma 
hora para outra, o processo pode 
ser lento", argumenta. 

No quarteirão seguinte, 
tudo pode mudar 
A percepção geral é de que existem, 
em determinados bairros de cidades 
grandes do país, enclaves nos quais 
os preços já subiram bastante, mas 
pode haver disposição para pagar 
mais. "O preço justo de um imóvel é 
o que o mercado paga por ele", sen-
tencia Crestana, do Secovi-SP. 

Mas a ideia de bolha - de um ci-
clo cujo fim seria uma queda geral 
dos preços (o estouro da bolha) -

Expectativa para o setor imobiliário no país 
Escalada dos preços médios por metro quadrado (em R$) 

Fonte | MB Associados. 'Como não há estatísticas nacionais de preços finais de imóveis, foram considerados os dados do Secovi para o metro 
quadrado em São Paulo, pelo fato de a cidade ter o valor mais alto do que no resto do país (em 2009). A análise considera o pior cenário possível 
para o setor. Foi aplicado preço médio de crescimento do índice de imóveis americano Case/Shiller, de 11,2% ao ano até 2015. A variação 
corresponde ao período de 1997 a 2006, que é considerado o de formação da bolha americana. 'Apartamentos de 50 m2, com preço médio do m² 
em R$ 1.900. ²Apartamentos de 80 m2 , com preço médio do m2 em R$ 2.700. ³Apartamentos de 100 m2, com preço médio do m² em R$ 3.500. 



não ganha muitos adeptos. Analistas 
e profissionais do mercado concor-
dam que a especulação existe, mas 
não como movimento generalizado, 
e incide especialmente sobre os ban-
cos de terrenos dos centros urbanos. 

Endereços como a avenida Viei-
ra Souto, no Leblon, no Rio, onde o 
m2 pode alcançar algo entre R$ 30 
mil e R$ 35 mil, e a avenida Faria 
Lima, em São Paulo, com o m2 em 
torno de R$ 17 mil, são os lugares 
mais lembrados nesses casos (ver 

mais sobre São Paulo e Rio nas pági-

nas 19 a 22). "Na verdade, são mi-
crorregiões afetadas inclusive pela 
ação predatória de especuladores", 
diz Crestana. "Mas, se olhar quar-
teirão por quarteirão, ainda há fôle-
go para subir." 

No geral, há uma espécie de 
consenso entre especialistas do 
mercado de que fatores demográ-
ficos e econômicos indicam que 
estamos fora de uma bolha. O pri-
meiro deles é o déficit habitacio-

"O preço justo 
de um imóvel é 
o que o mercado 
paga por ele", diz 
João Crestana, do 
Secovi-SP 

No caso dos imóveis populares, 
acredita-se que a melhora na renda 
e o déficit habitacional alimentarão 
a demanda por muitos anos 



Setor demanda novas fontes de financiamento 
As contratações de financiamento 

imobiliário com o uso dos recursos da 
poupança parecem estar com os dias 
contados. Há divergências se isso vai 
acontecer em um, dois, três ou quatro anos, 
mas o mercado já se movimenta em busca 
de alternativas. 

Pelo menos até o fim de 2012, os 
financiamentos não devem sofrer mudanças 
drásticas em sua estrutura, segundo 
Fernando Magesty, consultor da vice-
presidência de governo da Caixa Econômica 
Federal. "Mas o mercado de capitais é o 
caminho natural do setor imobiliário entre o 
médio e o longo prazos". 

0 fato é que hoje a expansão do saldo da 
poupança ocorre em um ritmo bem mais 
lento do que o da concessão de crédito 

imobiliário. Dados da Abecip indicam que, 
em 2010, enquanto o volume de poupança 
cresceu 18%, para um total de R$ 300 bilhões, 
as operações de financiamento imobiliário 
com esses recursos subiram 65%, 
chegando a R$ 56 bilhões. 

Para o presidente do Secovi de São Paulo, 
João Crestana, o crédito imobiliário pode 
sair dos atuais 5% e chegar a 6% ou 7% do 
PIB em 2013, apenas com o uso racional 
da poupança. Mas a expectativa do setor é 
chegar a 13% do PIB em 2014, e aí a caderneta 
não conseguirá mais dar conta. 

Como alternativa, surgem com força tanto 
a securitização de títulos lastreados em ativos 
do setor, como os Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs), quanto os chamados 
"covered bonds" - instrumentos de dívida 

emitidos por bancos. 
A ideia é bem recebida pelo mercado. 

"Vemos essa diversificação de fundos com 
bons olhos", diz Carlos Borges, diretor de 
participações da Funcef, terceiro maior 
fundo de pensão do país, com um total de 
R$ 44 bilhões em ativos. Destes, 7% estão 
em ativos imobiliários - a maior carteira 
do ramo no país. 

Estrangeiros também olham com 
atenção o mercado. "Estamos em uma 
fase exploratória. Tivemos encontros com 
gestores de produtos imobiliários e achamos 
que talvez exista um interesse", diz Fernando 
Torres, chefe da gestão de fundos para 
América Latina do Principal Financial Group 
(US$ 327,4 bilhões sob gestão), que esteve 
em São Paulo no início de junho. 

nal de seis milhões de unidades, 
com 95% disso concentrado nas 
camadas média e baixa. 

"No caso de habitações popu-
lares, há uma demanda reprimida 
de décadas em que não havia fi-
nanciamento. Por isso, acredita-
mos que esse mercado deve conti-
nuar aquecido por anos a fio", diz 
Norton Bastos, sócio da W4, em-
presa de investimentos focada no 
setor imobiliário. 

Só a segunda fase do progra-
ma federal Minha Casa, Minha 
Vida prevê o financiamento de 2 
milhões de imóveis até 2014, que 
contemplará famílias com renda 
mensal até R$ 5 mil. A primeira 
etapa do programa previa a entre-
ga de 350 mil unidades. 

Afinal, é um bom negócio? 
De acordo com o Secovi, as vendas 
de imóveis novos na cidade de São 
Paulo subiram 72% na comparação 
entre o primeiro quadrimestre de 

2009 e o de 2010. Neste ano, no en-
tanto, houve queda de 44% no mes-
mo intervalo. 

Para o economista-chefe da en-
tidade, Celso Petrucci, ainda é cedo 
para afirmar que haverá uma reto-
mada das vendas e lançamentos, 
mas já existem sinais nesse sentido. 
Ele lembra ainda que o desempe-
nho é tradicionalmente mais forte 
no segundo semestre, que concen-
tra aproximadamente 60% dos re-
sultados anuais. 

Outro indicador a apresentar 
recuo, o Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M), utilizado para re-
ajustar a maioria dos contratos de 
aluguéis, apresentou deflação de 
0,18% em junho, a primeira queda 
mensal desde dezembro de 2009. 

Já os custos da construção apura-
dos pelo INCC da Fundação Getulio 
Vargas permanecem em forte alta, 
com valorização de 5,5% no ano. O 
índice, no entanto, mostrou desace-
leração em junho. 



"Tudo isso não significa que o 
setor deixou de ser um bom negó-
cio", diz Régis Dallagnese, respon-
sável pela área de investimento 
imobiliário residencial da RB Capi-
tal. "Se antes um projeto novo leva-
va cinco meses para ser todo vendi-
do, hoje leva oito, o que ainda é 
uma performance maravilhosa." 

Para o mercado está claro que, 
com mais crédito, haverá mais gente 
disposta a comprar. "Mas tenho dú-
vidas se isso vai voltar a acontecer", 
diz Eid, da FGV. "Se me pergunta-
rem hoje se vale mais a pena com-
prar ou alugar, não tenho dúvidas de 
que o aluguel está mais barato." Ele 
reconhece que o mercado imobiliá-
rio rendeu dividendos nos últimos 
anos, mas avalia que o problema é 
daqui para frente. "Estamos no pico. 
A tendência é de estabilização ou 
mesmo queda." 

Alerta aos investidores 
Diante da conjuntura atual, alguns 
especialistas recomendam cautela 
a quem busca ganhar dinheiro no 
mercado imobiliário. Para eles, 
muitos acreditam que ainda vão 
conseguir vender antes que os pre-
ços mudem de trajetória, mas não 
é bem assim. "Todo mundo esque-
ce que há a questão da liquidez", 
diz o administrador Colombo. "O 
especulador e o investidor são mui-
to parecidos. Só que o investidor 
tem mais tempo." 

Na opinião de Crestana, do Seco-
vi-SP, indivíduos que hoje ainda se 
dispõem a comprar unidades resi-
denciais em São Paulo, Rio ou Belo 
Horizonte esperando uma valoriza-
ção de 50% em um ano vão se decep-
cionar. Segundo ele, dos cerca de 30 
mil imóveis novos vendidos por ano 
na cidade de São Paulo (em 2010, fo-
ram 36 mil unidades), existem de qui-
nhentas a mil unidades compradas 
por especuladores. "Nós repudiamos 

• No momento da venda do imóvel, não 
esqueça de que existem gastos como 
o Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), cobrado pela prefeitura. 

No patamar atual, preços tendem 
muito mais à estabilização do que 
novas valorizações expressivas, 
alertam especialistas 

• Os ganhos de capital ou lucro 
imobiliário nas vendas acima de 
R$ 35 mil são tributados a uma alíquota 
de Imposto de Renda (IR) de 15%. A lei, 
no entanto, abre exceções. A venda do 
único imóvel por um valor inferior a 
R$ 4 4 0 mil não paga IR sobre o ganho 
de capital, desde que essa tenha sido a 
única transação em cinco anos. 

• A venda de um imóvel e a compra de 
outro dentro de seis meses também 
não paga imposto sobre o lucro, desde 
que nada tenha sido vendido nos 
últimos cinco anos. 

• Nos contratos de financiamento 
imobiliário existe a chamada "alienação 
fiduciária": o consumidor adquire a 
posse do imóvel, mas este será de 
propriedade do banco até a quitação 
das parcelas, servindo de garantia ao 
valor financiado. 

Fonte | Mercado 

Pontos de atenção 
• Na aquisição do imóvel na planta, 
fique atento ao perfil da construtora 
e aos riscos, como o da qualidade e 
o de custos de construção, além da 
capacidade de entrega no prazo. 

• Cuidado com as condições 
excepcionais de contrato. A empresa 
pode incluir, por exemplo, uma 
cobrança - em geral de 3% do valor 
de mercado do imóvel - em caso de 
revenda durante a etapa de construção. 
Se não concordar com isso, negocie. 

• Nunca deixe de regularizar a 
transferência do registro imobiliário. 

especuladores que passaram a vida 
no dólar e resolvem se meter em nos-
so negócio. Tenho certeza de que eles 
poderiam ganhar mais com ações ou 
derivativos no mercado financeiro." 

Mas alguns apostam que sempre 
vai haver espaço para aqueles inves-
tidores chamados patrimoniais, que 
possuem vários imóveis como op-
ção de investimento, buscando uma 
proteção contra a inflação. 

Para quem pensa nisso, Colom-
bo não aconselha destinar a imóveis 
mais de 25% do total disponível para 
aplicação. Ele ressalta que o melhor 
investimento é, sem dúvida, justa-
mente o que o aplicador menos gos-
ta de comprar: terrenos. "Eles são 
mercadoria escassa, não depreciam 
e não são fabricados. Por outro lado, 
não rendem nada até serem vendi-
dos, só gerando despesas como 
IPTU e outros impostos." • 

William Eid, da 
FGV: "As bolhas 
não precisam 
explodir de uma 
hora para outra, 
o processo pode 
ser lento" 



Preços já assustam 
investidores 

CAPA 

São Paulo, 
o termômetro 
imobiliário 

"Não dá para dizer que chegou no li-
mite. São Paulo pulsa." É assim que 
Jaime Silva, gerente da Lello Imóveis, 
comenta as possibilidades imobiliá-
rias da grande metrópole. No coração 
de concreto brasileiro, o mercado 
imobiliário continua bastante aqueci-
do, sobretudo nas "extremidades": 
projetos populares, que se encaixam 
no programa de incentivo federal Mi-
nha Casa, Minha Vida, e empreendi-
mentos de alto luxo, com preços que 
podem superar R$ 6 milhões, diz o di-
retor da Empresa Brasileira de Estu-
dos de Patrimônio (Embraesp), Luiz 
Paulo Pompéia. E os dois perfis de 
consumidores têm algo em comum: o 
fato de terem sido muito mal atendi-
dos no passado, em razão da escassez 
de crédito e da pouca variedade de 
ofertas, respectivamente. 

"Na década de 90, supunha-se 
que só havia luxo para apartamentos 
com quatro suítes. Mas hoje existe 
luxo também em imóveis de dois 
dormitórios, de 100 m2 a 120 m2", 
comenta Pompéia. 

Ele não acredita em bolha imo-
biliária, mas reforça que os preços 
atuais merecem, sim, uma avalia-
ção bastante crítica por parte do 
consumidor. E cita alguns bairros 
da capital paulista onde determina-
dos empreendimentos já acusam 

valores muito esticados. 
Um deles seria o Campo Belo, 

onde lançamentos de alto padrão, 
com valores entre R$ 1 milhão e 
R$ 3 milhões, não estariam conse-
guindo atingir as metas de vendas es-
tipuladas para os primeiros seis me-
ses. "Quando os valores sobem, 
diminui o universo de potenciais 
compradores. E se aumentar de-
mais, não vende", resume Pompéia. 

A Vila Guilherme e a Vila Maria, 
na zona norte, diz, também mere-
cem atenção. Na primeira região, ava-
lia, alguns projetos têm extrapolado 
um valor razoável, porque "têm sido 
vendidos a preços de Santana (bairro 
vizinho mais valorizado)", sem uma 
demanda correspondente. Já a Vila 
Maria tem características muito mais 
industriais, o que não estaria sendo 
precificado adequadamente nos em-
preendimentos residenciais. "Parte 
da Bela Vista, nas imediações da pra-
ça 14 Bis, mais perto do centro, tam-
bém está com preços altos", destaca. 
"Não é a maioria, mas existem lança-
mentos a preços exorbitantes." 

No ramo de aluguel, os valores 
também seguem em alta, embora em 
ritmo menor. Silva, da Lello, afirma 
que a média cobrada subiu em rela-
ção aos últimos 12 ou 15 meses. Em 
junho do ano passado, era possível 

A administradora Cibele Leite, 28, já 
adquiriu um imóvel para investimento 
e estuda comprar outro com a mesma 
finalidade. No início de 2009, ela e 
o marido arremataram na planta um 
apartamento de 58 m2, dois quartos, 
em Guarulhos (SP), que esperam 
revender em maio de 2012, assim que 
ficar pronto. Atualmente, eles têm 
na mira um empreendimento na Vila 
Mascote (região próxima ao aeroporto 
de Congonhas), cujos apartamentos de 
um quarto possuem 53 m2, "ideais para 
pilotos, comissários ou quem queira 
morar sozinho". 0 objetivo é o mesmo 
do anterior: vender mais caro na entrega 
das chaves e lucrar com a diferença -
descontados, evidentemente, os custos 
relacionados ao financiamento. 
A escalada dos preços na capital 
paulista, no entanto, tem dificultado os 
planos. Cibele conta que, financiando 
direto com a construtora, o imóvel na 
Vila Mascote sairia por R$ 405 mil, o 
que equivale a R$ 7,6 mil o m2. "Acho 
muito caro. Conheço a região e, para 
ser interessante como investimento, 
o metro quadrado precisaria custar 
no máximo R$ 6.500", calcula. "Estou 
negociando uma entrada maior, para 
tentar reduzir o valor final do imóvel. 
Se não conseguir, desisto." 
Especialistas dizem que compradores 
com o mesmo perfil de Cibele são 
minoria no mercado imobiliário, 
mas o número vem crescendo. Para 
quem pretende fazer o mesmo, vale o 
alerta de que as empresas, para evitar 
uma competição dentro do próprio 
empreendimento, colocam em 
contrato uma taxa - em geral de 3% do 
valor do imóvel - caso o cliente decida 
vender o apartamento ainda na 
etapa de construção. 
"Isso é normal", diz Paulo Henrique 
Fabbriani, vice-presidente da 
Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário 
do Rio (Ademi-RJ). A prática, 
no entanto, pode dar margem a 
questionamentos, levando em conta 
o Código de Defesa do Consumidor, 
diz Vladimir Miranda Abreu, sócio 
da área de negócios imobiliários do 
TozziniFreire Advogados. (MA) 



encontrar aluguéis correspondentes 
a 0,5% do valor do imóvel. Hoje, a re-
ferência fica entre 0,6% e 0,7%. 

De acordo com os números do 
Sindicato da Habitação do Estado de 
São Paulo (Secovi-SP), o preço dos 
aluguéis na capital paulista aumen-
tou em média 16,7% nos últimos 12 
meses encerrados em maio. 

Em relação à dinâmica dos rea-
justes, Silva explica que o grande 
salto acontece nas renovações. 
Como exemplo, cita um imóvel 
alugado por R$ 800 por mês, em 
2008, pelo prazo de 30 meses. 
Após dois reajustes anuais, que se-
guem o IGP-M, o aluguel ficou per-
to de R$ 1 mil. "Se for renovar hoje, 
o preço já vai para R$ 2 mil." 

De acordo com Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP, cerca 
de 85% a 90% dos que buscam o pri-
meiro imóvel procuram os de dois 
dormitórios. Ele lembra que o merca-
do ficou muito tempo sem lançamen-
tos desse tipo, mas, de uns anos para 
cá, a oferta aumentou e abriu espaço 
para quem deseja comprar um se-
gundo imóvel e alugar. 

Os mais demandados são aqueles 
próximos a estações de metrô, uni-

versidades e grandes complexos 
hospitalares. "São áreas com gran-
de fluxo de pessoas e que atraem 
quem pretende ficar na capital 
apenas por alguns anos, para estu-
dar ou trabalhar." 

A preferência por dois dormitó-
rios, diz, ocorre porque eles atendem 
a um perfil mais amplo de locador. 
Pode abranger desde amigos que di-
videm o espaço até jovens casais, 
com ou sem filhos. Silva, da Lello, 
confirma a audiência. "Conseguimos 
alugar em, no máximo, dez dias." 

Entre os bairros "promissores" 
para locação, diz Silva, estão atual-
mente a Saúde e a Chácara Klabin. 
"É onde existem lançamentos de um 
ou dois dormitórios e que, há bas-
tante tempo, já não são mais consi-
derados periferia", explica. 

Em toda a discussão de valores 
no setor, o fato é que não existe ma-
neira mais eficiente de as compa-
nhias identificarem o limite a ser 
cobrado em um empreendimento 
senão testando o mercado, observa 
Pompéia, da Embraesp. Caberá ao 
consumidor, portanto, dizer quan-
tos andares ainda cabem nos gráfi-
cos de preços. (MA) • 



Luiz Paulo 
Pompéia, da 
Embraesp: 
"Quando os 
valores (dos 
imóveis) 
sobem, diminui 
o universo 
de potenciais 
compradores" 



No Rio de Janeiro, o tradicional so-
nho da casa própria em geral vem 
acompanhado de um desejo que 
tem contribuído, e muito, para a 
disparada dos preços em determi-
nadas regiões: "Todo mundo quer 
morar perto das praias da zona sul, 
mas isso hoje é muito difícil", resu-
me Alexandre Fonseca, vice-presi-
dente da Associação de Dirigentes 
de Empresas do Mercado Imobiliá-
rio do Rio (Ademi-RJ). 

Segundo ele, a valorização vista 
em bairros como Botafogo, Flamen-
go e Laranjeiras, por exemplo, o-
correu justamente porque são regi-
ões próximas à zona sul e que con-
centraram lançamentos. Agora, no 
entanto, eles já começam a ficar es-
cassos nesses bairros - e o preço, 
naturalmente, vem subindo. "Os 
compradores dessas regiões são 
pessoas com um bom nível de ren-
da, mas que não encontram ofertas 
no Leblon, Ipanema, Lagoa ou na 
Gávea", explica. 

O executivo lembra que esses 
bairros nobres da zona sul têm apre-
sentado alta constante de preços há 
muitos anos, muito antes do atual 
boom imobiliário. Recentemente, 
porém, esse movimento se acen-
tuou, pois a demanda disparou, en-
quanto a disponibilidade de imóveis 
ficou ainda menor. "Além disso, são 
áreas onde é mais difícil construir, 
pois muitas têm lei de proteção." 

E como não há muitas opções 
no cenário que inspirou canções de 
Vinícius de Moraes, verifica-se um 
deslocamento obrigatório da pro-

CAPA cura para bairros nos quais ainda 
existem lançamentos de imóveis, 
como a Barra da Tijuca e o Recreio 
dos Bandeirantes. Nestes, os preços 
têm reagido de forma "mais bran-
da" (ver tabela), enquanto nas loca-
lidades "premium" os valores po-
dem alcançar a estratosfera. 

No caso da Barra, Fonseca esti-
ma que o pico de valorização acon-
tecerá às vésperas da Olimpíada de 
2016, pois o bairro concentrará 
40% das modalidades dos Jogos. 
Ele destaca, porém, que na orla os 
preços dos imóveis já explodiram. 
Nos apartamentos de frente para o 
mar, por exemplo, o m2 alcança fa-
cilmente R$ 16 mil, ante uma mé-
dia de R$ 6,5 mil no bairro. 

"A Barra é muito grande, com 
muita área ainda a ser explorada, 
então os preços de lançamentos 
puxam a média para baixo", expli-
ca. "Eu diria que estamos hoje na 
terceira onda de valores na região. 
A avenida da praia e a de trás já es-
tão ocupadas, então os lançamen-
tos estão ocorrendo na via seguin-
te (Abelardo Bueno), onde ocorre-
rão os eventos olímpicos e o preço 
do m2 está ao redor de R$ 5,5 mil." 

Marcus Cavalcanti, dono de 
uma imobiliária focada em empre-
endimentos de alto padrão, identifi-

Alexandre 
Fonseca, da 
Ademi-RJ, prevê 
que o pico de 
valorização dos 
imóveis na Barra 
acontecerá 
às vésperas 
da Olimpíada 
de 2016 

Escassez de terrenos em áreas 
nobres do Rio empurra a 
demanda para bairros vizinhos e 
pressiona ainda mais os valores 
ca oportunidades em imóveis co-
merciais no Rio de Janeiro (ver 

reportagem na página seguinte). Ele 
diz que o comprador tem de ser 
ágil, porque as chances se esgotam 
em poucas semanas tal a demanda. 
E nota uma inversão na antiga de-
bandada para a Barra, onde o trân-
sito já está caótico e os serviços ain-
da não são suficientes para atender 
às empresas. "O centro volta a ser 
uma opção atrativa quanto aos pre-
ços e ainda cabe o olhar dos investi-
dores", diz. (MA e FL) • 

No Rio, preços se 
guiam pelo mar 



Em salas 
comerciais, Rio 
é campeão das 
Américas 

Os arranha-céus já não são mais 
uma referência exclusiva das gran-
des cidades como São Paulo, e aos 
poucos começam a fazer parte da 
paisagem das demais capitais do 
Brasil. Com a tendência de desmo-
bilização patrimonial das empre-
sas, as salas comerciais estão cada 
vez mais no radar dos investidores 
em imóveis. Neste segmento, a ex-
pectativa é de valorização dos pre-
ços em 2011, ainda que se espere 
um pequeno aumento na taxa de 
vacância, devido à entrega de no-
vos edifícios, segundo a pesquisa 
nacional Market Beat, da consul-
toria Cushman & Wakefield. 

Há mais de 700 mil m2 de no-
vos edifícios de alto padrão em 
construção no Brasil, que devem 
ser disponibilizados até dezembro. 
"Mesmo com o aumento dos esto-
ques, a demanda ainda deve conti-
nuar alta pelo menos nos próximos 
dois anos", diz Mariana Mokayad 
Hanania, gerente de pesquisa para 
a América do Sul da Cushman. 

Ter um escritório hoje no Rio 
de Janeiro pode sair mais caro do 
que em Nova York (EUA). A escas-
sez de espaços disponíveis no mer-
cado carioca faz com que o custo 
de ocupação em edifícios de alto 
padrão na cidade seja o mais eleva-
do das Américas. A média do pre-
ço mensal de locação no primeiro 
trimestre deste ano era de R$ 131 o 
m2, 44,6% superior ao praticado 
no mesmo período do ano passado 

(vergráfico). As regiões mais valori-
zadas são a zona sul, centro e orla. 
"O mercado de escritório do Rio 
perdeu completamente o parâme-
tro, e já está próximo da satura-
ção", afirma Mariana. 

Apesar do aumento de 2,9 pon-
tos percentuais na taxa de vacância 
no primeiro trimestre, que atingiu 
6,6%, os novos edifícios cariocas 
têm sido lançados já pré-locados. 

Em São Paulo, os novos edifí-
cios classe A recentemente entre-
gues nas principais regiões de escri-
tórios, como as avenidas Faria Lima 
e Paulista e o Itaim, têm sido rapi-
damente ocupados, reduzindo a 
taxa de vacância a 6,9%. 

Já o preço médio mensal de lo-
cação nas regiões centrais regis-
trou o valor mais alto no primeiro 
trimestre desde 2005, de R$ 92,4 
o m2, valorização de 8,5% em rela-
ção ao mesmo período de 2010. 

A previsão da Cushman para 
taxa de vacância é de 7% no Rio e 
de 8,5% em São Paulo no fim do 
ano. Já a alta dos imóveis deve ser 
inferior à registrada em 2010, em 
torno de 5% a 7% na capital flumi-

nense e de 7% a 10% na paulista, 
em relação ao primeiro trimestre. 

A baixa oferta e a forte valori-
zação dos imóveis nas áreas no-
bres têm promovido uma migra-
ção dos lançamentos para as 
cidades vizinhas. De acordo com a 
consultoria Jones Lang LaSalle, o 
bairro de Alphaville, no município 
de Barueri, próximo a São Paulo, 
concentra 32% dos novos lança-
mentos. A previsão é de que o es-
toque nessa região dobre nos pró-
ximos três anos. 

Em São Paulo, a maior parte 
dos lançamentos está distribuída na 
avenida Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, no Brooklin, e na Marginal 
Pinheiros. "A taxa de vacância deve 
aumentar, mas ainda estará longe 
do ponto de equilíbrio de oferta e 
demanda", diz Lilian Feng, gerente 
de pesquisa da Jones Lang LaSalle. 

No Rio também começam a sur-
gir novas regiões que devem se de-
senvolver no segmento comercial. 
"Com a revitalização do centro têm 
surgido muitos projetos nessa re-
gião, que concentra 60% dos novos 
estoques", conta Lilian. (SR) • 



CAPA 

Copa e projetos 
impulsionam 
preços fora do 
eixo Rio-SP 

Novos projetos e a expansão das 
empresas para outros Estados fora 
do eixo Rio-São Paulo, aliados aos 
investimentos nas cidades-sede da 
Copa do Mundo de 2014, têm pro-
vocado um boom imobiliário em 
todo o Brasil. Entre os destaques 
estão o Distrito Federal, Pernam-
buco e Maranhão. 

A região do Complexo Indus-
trial Portuário de Suape, na área 
metropolitana de Recife (PE), é 
hoje o maior polo de desenvolvi-
mento do Nordeste. Com a chega-
da de novas empresas, a procura 
por salas comerciais aumentou, 
trazendo uma valorização dos imó-
veis. Uma das regiões mais procu-
radas é a avenida Engenheiro An-

tônio de Góes, onde se concentram 
diversos edifícios de alto padrão e 
o valor do m2 varia de R$ 7,5 mil a 
R$ 9 mil, explica Tony Vasconce-
los, superintendente comercial da 
Moura Dubeux Engenharia. 

No ano passado, a construtora 
lançou três torres comerciais ao 
lado do Shopping RioMar, que fo-
ram vendidas em cerca de 60 dias, 
com preço médio de R$ 6 mil o m2. 
"Há uma carência de projetos co-
merciais de alto padrão em Recife", 
diz Vasconcelos. 

O engenheiro Agamenon Mouti-
nho da Silva, 63, comprou uma das 
salas comerciais vendidas pela Mou-
ra, por R$ 180 mil, e pretende alugá-
la por R$ 3 mil por mês. Há 20 anos 
investindo no setor imobiliário, que 
responde por 70% de suas aplica-
ções, ele também tem um aparta-
mento em Boa Viagem e comprou 
recentemente um flat na região. 

Os valores dos imóveis residen-
ciais próximos aos centros comer-
ciais e áreas de lazer também subi-
ram. De acordo com o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do 
Estado de Pernambuco, o preço do 
m2 de um apartamento novo au-
mentou em média 20% em rela-
ção ao praticado há um ano. O di-
retor de assuntos imobiliários do 
Sinduscon, Avelar Loureiro, desta-
ca que os bairros mais valorizados 
em Recife são Casa Forte, na face 
oeste da cidade, e Boa Viagem, no 
litoral sul, onde o valor do m2 varia 
de R$ 4 mil a R$ 9 mil. 

A vinda de trabalhadores de ou-
tros Estados também tem pressio-
nado o valor dos aluguéis residen-
ciais. O valor da locação em Boa 
Viagem chegou a subir 40% nos úl-
timos 30 meses. Nas cidades vizi-
nhas, como Jaboatão dos Guarara-



pes, a alta atinge 67% somente neste 
ano. "Algumas empresas já chegam 
querendo alugar dezenas de imó-
veis para seus executivos", afirma 
Luciano Novaes, presidente do Sin-
dicato da Habitação de Pernambu-
co (Secovi-PE). Ele estima que só 
em dois anos haverá um equilíbrio 
entre oferta e demanda. 

0 Maranhão também passa por 
fenômeno semelhante. A constru-
ção da refinaria premium da Petro-
bras, que será a maior da América 
Latina, juntamente com a expansão 
da refinaria do Consórcio de Alumí-
nio do Maranhão (Alumar) e do por-
to Ponta da Madeira da Vale, tem 
provocado um boom imobiliário na 
capital do Estado, São Luís. 

, Com a expansão da atividade 
econômica, cresceu a procura por 
imóveis comerciais nos últimos 
dois anos. Os novos edifícios têm 
se concentrado na avenida dos Ho-
landeses, que corta a cidade de les-
te a oeste, e no bairro Renascença, 
onde o preço do m2 está em torno 
de R$6 mil a R$6,5 mil. 

Já no segmento residencial, os 
imóveis nas áreas nobres de São Luís 
chegaram a apresentar uma valori-
zação de mais de 1.000% desde 
2007. 0 m2 de um apartamento de 
classes média e média alta nessas re-
giões varia de R$ 4 mil a R$ 5 mil, 
próximo aos valores praticados 
em São Paulo (ver tabela), afirma 
João Alberto Teixeira Mota Filho, 
presidente do Sindicato das Indús-
trias da Construção Civil do Esta-
do do Maranhão (Sinduscon-MA). 

A alta dos imóveis já tem desper-
tado o interesse de alguns investido-
res. A empresária Juliana Cestaro, 
31, comprou dois apartamentos 
para locação, um de 69 m2 por 
R$ 235 mil e outro de 86 m2 por R$ 

300 mil, no condomínio Jardins, em 
São Luís, um bairro que está sendo 
projetado pela Cyrela Brazil Realty. 
O empreendimento agregará 14 tor-
res residenciais e duas comerciais. 
"Os apartamentos menores são 
mais fáceis de alugar, pois há muitos 
trabalhadores de fora na cidade, e a 
maioria é de solteiros." O preço do 
aluguel para essas residências varia 
de R$ 1,8 mil a R$ 2 mil. 

Nas cidades que sediarão os jo-
gos da Copa do Mundo no Brasil em 
2014, como Recife, Salvador e For-
taleza, tem aumentado o número 
de lançamentos de flats, como par-
te da modernização da infraestru-
tura hoteleira, que chegam a ofere-
cer retorno de 1% ao mês. 

O aumento das obras em Ma-
naus, outra cidade-sede da Copa de 
2014, também puxou os preços dos 
imóveis para cima. Os projetos de 
alto padrão lançados no município 
apresentaram uma valorização de 
cerca de 25% em dois anos, cotados 
hoje a R$ 5 mil o m2. 

Os imóveis de padrão econômico 
têm apresentado maior saída, sobre-
tudo os enquadrados no programa 
Minha Casa, Minha Vida. "Estamos 
construindo um bairro planejado 
em Ponta Negra, voltado para a clas-
se média, que contará com investi-
mento da prefeitura em lazer públi-
co, e tem apresentado uma grande 
procura", diz Pauderley Avelino, 
presidente da Capital Rossi. 

Outra região que está bastante 
aquecida é a do Distrito Federal. 
Com o aumento dos salários dos 
funcionários públicos, a demanda 
por imóveis é grande não só em 
Brasília como nas cidades-satélites. 

Devido à escassez de terrenos 
na área do Plano Piloto em Brasí-
lia, os lançamentos têm se concen-

De olho no 
deslocamento 
de mão de obra 
para a cidade de 
São Luís (MA), 
a empresária 
Juliana Cestaro 
comprou dois 
apartamentos 
visando renda 
com aluguel 

trado nas cidades vizinhas de 
Águas Claras, Ceilândia e Gama. 
"Enquanto nessas áreas o preço 
do m2 está em torno de R$ 5 mil, 
no Plano Piloto o preço médio é 
de cerca de R$ 9 mil", afirma Cris-
tiano Machado, diretor financeiro 
da Brookfield Incorporações. A re-
gião Centro-Oeste responde atual-
mente por cerca de 35% dos lança-
mentos da empresa. 

O diretor de operações da Bra-
sil Brokers, Alexandre Fonseca, 
prevê que as vendas devam cres-
cer neste ano em ritmo menor do 
que em 2010. "Os mercados de Re-
cife e Porto Alegre estão indo mui-
to bem neste ano. Já Brasília deu 
uma desacelerada." (SR) • 

Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 9, n. 52, p. 12-25, jul. 2011. 




