
O Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br), que
apontava desaceleração desde
abril, registrou em junho queda
de 0,26% ante o mês anterior. Foi
o primeiro recuo do indicador
desde dezembro de 2008, resulta-
do que chancelou os movimentos
de revisão do Produto Interno
Bruto (PIB) que já ocorrem na me-
sa dos analistas, assim como o fim
do aperto monetário em vigor.

O número do BC mostra um
cenário de arrefecimento do ní-
vel de atividade que já estava in-
dicado por alguns fatores, em es-
pecial os efeitos do aperto mone-
tário em vigor e a dinâmica ruim
da indústria (que teve queda de
1,6% em junho, refletindo uma
retração generalizada entre os
segmentos). Agora, soma-se a is-
so a desaceleração global que,
em alguma medida, vai trazer re-
flexos para a economia domésti-
ca daqui em diante.

“O cenário global piorou nos
últimos dias, mas a chance de
uma recessão ainda não está no
nosso foco”, diz a economista-
chefe da Rosenberg & Associa-
dos, Thaís Zara. “Por aqui, o que
podemos ver é alguma restrição
de crédito em função das incerte-
zas no mundo.”

A acomodação vista no IBC-
BR veio em linha com o movi-
mento do Índice Tendências de
Atividade (ITA-Br), que passou
de alta de 0,7% em maio para
0,1% em junho. Para o economis-
ta da Tendências, Rafael Bacciot-
ti, a desaceleração do nível de ati-
vidade é reflexo de um cenário
marcado pela fraqueza da indús-
tria em oposição aos dados do va-
rejo que seguem bons.

“Em grande medida, os dados
positivos do varejo ocorrem em
função de condicionantes do mer-
cado de trabalho, com massa sala-
rial ainda crescente e sem sinais
claros de acomodação no crédi-
to”, diz Bacciotti, ao observar que
a desaceleração também mostra-
se mais leve porque o peso de ser-
viços (inclui comércio) no PIB é
bem maior que o da indústria.
“No primeiro trimestre, por exem-
plo, o peso de serviços foi de 68%
e o da indústria de 26,2%.”

No documento “Conjuntura
em Foco”, divulgado ontem pe-
lo Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), os técnicos
alertam para a queda na produ-

ção e para os altos níveis de esto-
ques vistos na indústria nos últi-
mos meses. “Esse cenário, asso-
ciado a uma taxa de câmbio ex-
cessivamente apreciada e aos
possíveis desdobramentos nega-
tivos da crise nos países desen-
volvidos, piora as perspectivas
para o resultado da indústria em
2011”, aponta o estudo.

Dada a conjuntura doméstica
e global, a retração no IBC-Br de
junho deve reforçar a revisão do
PIB. “Com esse dado, fechamos
a projeção para o segundo trimes-
tre de alta de 0,9%, que ainda é
um nível forte de atividade, mas
vai desacelerar mais ao longo do
segundo semestre. Portanto, pa-
ra o ano, nossa projeção de 4%
deve ser revisada para 3,7%”,
diz Thaís, que acredita em manu-
tenção dos juros básicos em
12,5% até o fim do ano.

Na Tendências Consultoria, a
projeção de 3,9% para o cresci-
mento do PIB ganhou viés de bai-
xa, “especialmente por conta da
situação peculiar da indústria na-
cional”, diz Bacciotti. Ele tam-
bém acredita no fim do aperto
monetário e manutenção da Se-
lic no atual patamar.

Antecipação
O IBC-Br foi criado pelo Banco
Central para antecipar as infor-
mações sobre os rumos da ativi-
dade econômica do país e é vis-
to pelo mercado como um bom
antecedente do que vai ocorrer
com o PIB — a divulgação do re-
sultado do segundo trimestre
será somente em setembro. O
indicador será um dos elemen-
tos usados pela autoridade mo-
netária na definição de conti-
nuidade ou não do atual ciclo
de aperto monetário.

Na comparação com junho de
2010, o IBC-Br teve alta de
3,07%. No primeiro semestre, a
expansão chega a 3,74% e, em 12
meses encerrados em junho, a al-
ta é de 4,89%. No segundo tri-
mestre, em relação ao período an-
terior, houve alta de 0,69%. ■

3,7%
é a nova projeção da Rosenberg &
Associados para o PIB do país,
diante do novo índice do BC.
A estimativa anterior era de 4%.
Consultoria estima que Selic deve
ficar em 12,50% até o fim do ano.

Eva Rodrigues
evarodrigues@brasileconomico.com.br

0,26%
foi a queda do IBC-BR em junho,
ante maio. É a primeira desde
dezembro de 2008. Em relação a
junho de 2010, o índice teve alta
de 3,07%. No primeiro semestre,
a expansão chega a 3,74%.
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Economia tem primeira
queda em 30 meses
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IBC-Br, medido pelo Banco Central, apresenta retração de 0,26% em junho, como
resultado do aperto monetário, da situação ruim da indústria nacional e do cenário externo

“O cenário global piorou
nos últimos dias, mas a chance
de uma recessão ainda não
está no nosso foco. Por aqui,
o que podemos ver é alguma
restrição de crédito em função
das incertezas no mundo”

VIDAREAL

Fabricantesde
embalagens já sentem
adesaceleração

Thaís Zara
economista-chef
e da Rosenberg
& Associados A indústria brasileira de

embalagens deverá fechar o
ano com expansão de 1%
na produção, taxa bem inferior
à registrada no ano passado,
que foi de 10%. A desaceleração
é um reflexo do desaquecimento
da economia mundial e do
aumento das importações no
mercado interno. No entanto,
pelas projeções da Associação
Brasileira de Embalagens,
o faturamento do segmento
pode alcançar R$ 45,6 bilhões,
mais do que os R$ 41,1 bilhões
obtidos em 2010. Os dados
são do levantamento Estudo
Macroeconômico da Embalagem,
divulgado ontem. De acordo com
o economista Salomão Quadros,
responsável pelo estudo, “o pior
momento” a ser enfrentado pelos
fabricantes nacionais deverá
ser o que vai até setembro.
O que está ocorrendo, segundo
ele, é um processo de ajuste
porque o ritmo de produção
não acompanhou a demanda,
deixando as empresas com os
estoques elevados. Outro motivo
para esse desempenho mais
fraco foi a concorrência com
os importados, principalmente
vindos da China, que chegam
já embalados. Redação

Aindústriatevequeda
de1,6%emjunho,com
retraçãogeneralizada
emtodosossegmentos
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Os alugueis comerciais,
por outro lado, não

param de subir, impulsionados
pela demanda crescente
e pela falta de infraestrutura
urbana para novos imóveis.

O governo avaliou que o recuo
da atividade econômica em ju-
nho, apurado pelo indicador de
atividade do Banco Central (BC)
sugere melhora no balanço de ris-
cos para a inflação e indica chan-
ces crescentes de o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que é o índice ofi-
cial, convergir para o centro da
meta em 2012. Segundo fonte da
equipe econômica, o dado deu
suporte ao argumento já defendi-
do pelo BC de que o aperto mone-
tário repercutirá de forma mais
clara na inflação e na atividade
no segundo semestre do ano.

A inflação acumulada em 12
meses medida pelo IPCA está
acima do teto da meta de 6,5%,
mas o BC afirma que os preços
recuarão a partir de setembro e
chegarão à meta central de
4,5% no ano que vem. Por ora,
contudo, o custo de vida ainda
mostra aceleração.

Em São Paulo, o Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC) subiu
0,41% na segunda quadrissema-
na de agosto (que mediu a varia-
ção dos preços de 16 de julho a
15 de agosto), ante alta de 0,33%
na primeira quadrissemana, se-
gundo a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe). Os
preços do grupo alimentação
passaram de alta de 0,25% em ju-
lho para 0,57% agora, tendo si-
do os principais responsáveis pe-
lo aumento total.

Outro indicador que apresen-
tou alta foi o Índice de Custo de
Vida da Classe Média (ICVM),
medido pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Fe-
comércio-SP), que subiu 6,23%
nos últimos 12 meses termina-
dos em julho. A elevação acumu-
lada este ano atingiu 3,64%. No
mês de julho, o ICVM apresen-
tou elevação de 0,28%. A pes-
quisa também confirmou que o
preço dos alimentos foi o maior
motivador do aumento. De acor-
do com o levantamento, os ali-
mentos subiram 9,15% em 12
meses. Em julho, a variação foi
0,25% ante junho.

Cenário externo
A divulgação do IBC-Br tam-
bém reforçou apostas entre eco-
nomistas de que o BC manterá a

Selic estável em 12,50% ao ano
neste mês, em meio a um cená-
rio externo deteriorado. A tur-
bulência pela qual passa a eco-
nomia global, aliás, continua re-
presentando uma preocupação
pequena para a presidente Dil-
ma Rousseff, que reiterou on-
tem que o país não é uma ilha,
mas ressaltou que tem pouco ris-
co de o Brasil ser contaminado
pela crise econômica que atinge
principalmente EUA e Europa.

“Apesar de não sermos imu-
nes à crise, podemos cada vez
mais nos blindar e fazer com
que o processo de crescimento
signifique necessariamente um
processo de elevação da nossa
atividade econômica, do núme-
ro de empregos e das oportuni-
dades”, afirmou Dilma em dis-
curso. Ela defendeu a garantia
do crescimento do país como
estratégia de combate à turbu-
lência internacional e aos seus
efeitos. ■ Reuters e ABr

Aumento de custo de
mão-de-obra e de materiais

de construção estão por trás
da manutenção dos preços. Mas,
ações de empreiteiras caíram,
em função das vendas menores.

Venda de imóveis caiu 9%
no primeiro semestre,

dando os primeiros sinais de
desaquecimento econômico.
Estoques residenciais subiram,
mas preço não caiu.

● ●●

Marcela Beltrão

Antonio Milena

➤

Governo vê
cenário melhor
para a queda
da inflação
Avaliação é de que o recuo da
atividade econômica contribua
para segurar aumento de preços

➤➤

Expectativa
toma como base
perspectiva de
o aperto monetário
adotado desde
janeiro começar
a repercutir de
maneira mais clara

Varejoaindaapresentabom
desempenho,em funçãodamassa

salarialcrescenteedocrédito

LEIA MAIS
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Acompanhando o cenário de de-
saceleração da economia, o mer-
cado imobiliário já registra de-
sempenhos menores no primei-
ro semestre. Pelo segundo tri-
mestre consecutivo, a venda de
imóveis caiu, embora os preços
continuem subindo. Segundo in-
formações dos balanços das cin-
co maiores construtoras, a ven-
da de unidades recuou 9% no
primeiro semestre de 2011, fren-
te ao mesmo período de 2010.
Porém, o preço do metro qua-
drado apresentou elevação de
11% a 28% no mesmo intervalo.

De acordo com empresários
do setor, a alta, que ocorre ao
mesmo tempo em que a procura
por imóvel cai, é justificada pelo
aumento dos custos de constru-
ção, principalmente de mão-de-
obra e materiais. “Parte da de-
manda reprimida foi inserida no
mercado, então é natural que as
vendas não se repitam aos mol-
des de 2010, que foi um ano ex-
cepcional”, diz Antonio Fernan-
do Guedes, diretor geral da Li-
ving Construtora, segmento po-
pular da Cyrela. “O aquecimento
dos últimos dois anos gerou escas-
sez de terrenos e elevou o custo
da mão-de-obra e de materiais,
o que aumenta o preço do imóvel
para o consumidor final”.

Segundo dados da Fundação
Getúlio Vargas, a inflação para o
setor imobiliário, medida pelo Ín-
dice Nacional de Construção Civil
(INCC), está em 7,78% no acumu-
lado dos últimos doze meses fin-
dos em junho. A maior pressão
veio do custo de mão-de-obra,
que subiu 11,12% no período. Ser-
viços, como aluguéis e taxas, subi-
ram 6,17% e materiais e equipa-
mentos registraram 4,21% de alta
— insumos de instalação elétrica,
por exemplo, custam hoje 13,7%
mais para as construtoras.

A valorização dos imóveis
tem segurado os resultados das
construtoras, mas as vendas,
em volume financeiro, encerra-
ram o trimestre abaixo das ex-
pectativas do mercado, o que
afetou as ações das empresas
neste mês, marcado pela divul-
gação dos balanços. Dados da
BM&F Bovespa apontam desva-
lorização de 5,2% das ações na
primeira quinzena de agosto. A
maior queda veio da PDG (9%),
seguida pela Brookfield (8,7%)
e pela Cyrela (7,9%).

Com base nos resultados
mais fracos este ano, algumas
companhias até revisaram suas
projeções. A Brookfield já espe-
ra um crescimento menor do
que o previsto no final de 2010:
passou de 67% para 38%.

Para mostrar ao mercado que,
apesar de tudo, o segmento vai
bem, empresas como a Cyrela fi-
zeram recompra de ações. A me-
dida ajuda a elevar a cotação de
papéis considerados subvaloriza-
dos pela companhia. “O investi-
dor está ressabiado em apostar
no mercado imobiliário por diver-
sos motivos, como a elevação da
taxa de juros, da inflação e dos
custos de construção. As empre-
sas estão com mais dificuldade
de entregar ao mercado os mes-
mos resultados do ano passado”,
afirma Guedes.

A redução da procura por imó-
veis tem elevado o estoque das
construtoras. Na Rossi, o aumen-
to foi de 35% no semestre em nú-
mero de unidades. Na Cyrela, a al-
ta foi de 13,3%. “Está começando
a encalhar apartamento. Acredi-
to que os preços atingiram o pico
e não têm mais para onde ir: esta-
bilizam ou começam a cair”, diz
Fábio Cury, presidente da Cury
Construtora, joint-venture entre
a Cyrela e a Cury Empreendimen-
tos. Procuradas, as demais cons-
trutoras não responderam à solici-
tação do BRASIL ECONÔMICO. ■

Carolina Alves
calves@brasileconomico.com.br

Venda de imóveis cai, mas alto
custo da construção segura preços

Murillo Constantino

“

EFEITOMINHACASA,MINHAVIDA

Especialistasdescartamdesaquecimento

Queda na compra de unidades foi de 9% no primeiro semestre, enquanto metro quadrado teve valorização de 28%

“Há muita demanda ainda, mas é
natural que as vendas e os preços
se estabilizem”, explica João
Crestana, presidente do Sindicato
de Habitação, Secovi-SP. Para ele,

as vendas começam a cair,
principalmente, por conta de
falhas no programa Minha Casa,
Minha Vida. “Com o aumento do
teto para até R$ 170 mil, o valor

da entrada que a família tem
de dar é muito alto, o que tirou do
programa grande parte da
demanda reprimida, que vem das
faixas de três a dez salários”, diz.

O mercado não vai
mais crescer 40% ao
ano. As empresas se
expandiram, foram
para outras regiões,
atenderam a uma
demanda reprimida.
Agora, a expansão será
mais saudável, entre
15% e 20% ao ano

Antonio Guedes
Diretor geral da Living

DESTAQUE CONJUNTURA

Retraçãoda demanda
provocouquedanopreço das

açõesdasconstrutoras

UNIDADES, EM MILHARES

ESTABILIZAÇÃO

Venda de unidades residenciais cai no primeiro semestre de 2011 e construtoras acumulam estoques

Fonte: balanço das empresas      *inclui dados da Living    **inclui dados da Tenda

2010 2011

0

5

10

15

20

ROSSIPDGMRVGAFISA**CYRELA*BROOKFIELD

-10,3%NÃO
DIVULGADO

NÃO
DIVULGADO

-23,0% -0,6% 2,0% -26,0%
-9,0%

2010 2011

,000

,251

,502

,753

,005

ROSSIPDGMRVGAFISA**CYRELA*BROOKFIELD

2010

11,40
2011

13,36

-5,5% 42,0%

ROSSI

23,0%

MRV

3,8%

GAFISA

13,0%

CYRELA

2,3%
17,2%

VENDAS, EM R$ BILHÕES

TOTAL

2010

65,2
2011

59,3

TOTAL

10,6
9,5

11,4

8,8

16,4 16,3 17,2 17,6

9,6
7,1 1,8 1,7

2,6 2,66
2,1 2,2

1,8 1,9

3,2

4,5

1,7
2,1

6 Brasil Econômico Quinta-feira, 18 de agosto, 2011



Enquanto o mercado de imó-
veis residenciais apresenta os
primeiros sinais de desacelera-
ção, com redução de vendas e
acúmulo de estoques, o nicho
comercial continua em forte ex-
pansão. A taxa de vacância, vo-
lume de imóveis disponíveis pe-
lo total existente, atingiu míni-
mas históricas no primeiro se-
mestre. Em São Paulo, uma das
regiões mais aquecidas do país,
as taxas chegaram a 1,2%, se-
gundo dados da consultoria Co-
lliers International.

A redução de imóveis comer-
ciais disponíveis para aluguel ge-
rou uma alta de 60% no valor
de locação no primeiro semes-
tre comparado ao mesmo perío-
do de 2010. O cálculo é baseado
nas informações contidas no ba-
lanço das principais construto-
ras do setor — BR Properties,
Cyrela Commercial Properties
(CCP) e São Carlos Empreendi-
mentos. Em alguns casos, a re-
ceita bruta com aluguéis che-
gou a duplicar ou triplicar no se-
mestre (veja quadro ao lado).

A BR Properties, por exem-
plo, viu sua receita com alu-

guéis crescer 94,4% no perío-
do, passando de R$ 85,9 bi-
lhões para R$ 167,5 bilhões.
“O resultado veio da matura-
ção de investimentos que fize-
mos no ano passado, com a
compra de imóveis vagos. Mes-
mo com essas aquisições, o ní-
vel de vacância da companhia
chegou a 2,3% no segundo tri-
mestre, o que comprova como
o mercado está aquecido”,
afirma o presidente da cons-
trutora, Cláudio Bruni. No ca-
so da CCP, não há quase imó-
veis disponíveis. “Nossos edifí-
cios corporativos registram
atualmente uma taxa de vacân-
cia zero, contra uma média
atual de 6% do mercado em ge-
ral”, diz Roberto Perroni, pre-
sidente da CCP.

A tendência, inclusive, é de
manutenção da alta dos preços
de locação e queda do número
de imóveis disponíveis para alu-
guel. Isso porque a velocidade
com que a demanda sobe é mui-
to superior à capacidade de au-
mento da oferta. “Há três anos,
o tempo de aprovação dos proje-
tos pelas prefeituras era de oito
meses. Hoje, com o crescimen-
to da procura, o prazo chega a
três anos”, destaca Bruni.

Obstáculos
Além disso, o executivo aponta
que o aumento da oferta esbarra
em projetos de infraestrutura,
principalmente de mobilidade
urbana. “Se o governo conse-
guir diminuir o tempo de aprova-
ção, a oferta vai começar a pres-
sionar a infraestrutura, que é
muito deficitária no país”, expli-
ca Bruni. Ele destaca que a cons-
trução de empreendimentos em
áreas mais afastadas e, portanto,
com mais disponibilidade de ter-
renos, é inviabilizada por proble-
mas de locomoção do cliente.
“Há muita demanda, mas não
conseguimos atender parte dela
por falta de espaço”, afirma.

A alta da demanda acompa-

nha o crescimento do consu-
mo, e grande parte da receita
de aluguéis comerciais é gerada
pelo varejo. “Com o aumento
da massa salarial e da oferta de
crédito, público não falta para
os clientes corporativos. Essa é
uma tendência que deve se man-
ter ao longo do ano, mesmo
com a prevista redução do rit-
mo de crescimento da econo-
mia brasileira”, estima Bruni.

Para ele, os preços dos alu-
guéis já atingiram um “preço óti-
mo” e devem se estabilizar a par-
tir do segundo semestre. Entre-
tanto, “há ainda algumas regiões
que podem ter os preços eleva-
dos em até 25%, como a zona Sul
de São Paulo”, pondera. ■

Carolina Alves
calves@brasileconomico.com.br

Falta infraestrutura e sobra
demanda por aluguel comercial

Henrique Manreza

“

NOVOSPATAMARES

Paraanalistas, construtorasdevem priorizarmargens, não demanda

Problemas de mobilidade urbana e atraso de aprovação de projetos reduzem oferta e elevam o custo da locação

A onda de mau humor vista no
final da última semana, quando
os resultados trimestrais das
construtoras e incorporadoras
decepcionaram investidores, deve
dar lugar a um cenário de cautela
e maior controle operacional no
setor na segunda metade do ano.
“Demanda não é o problema do

setor, mas sim como as empresas
gerenciam as operações e os
custos”, diz o analista Marcos
Paulo Pereira, da Votorantim,
que vê no ganho de margens o
principal motor do crescimento
das empresas no segundo
semestre. “Os investidores terão
de se acostumar com novos

patamares no médio prazo”,
afirma Wesley Pereira Bernabé,
analista do BB Investimentos,
que prevê que o segundo
semestre será melhor. “O quarto
trimestre e o início de 2012
devem contar com uma parcela
forte de receitas de projetos
lançados em 2010”. Reuters

É preciso adequar
a oferta à capacidade
do poder público
em prover
infraestrutura,
o que impede o
atendimento de
toda a demanda

Cláudio Bruni

Presidente da BR Properties

DESTAQUE CONJUNTURA

Receitadasconstrutoras
comaluguelcresce60%

noprimeirosemestre

RECEITA COM LOCAÇÃO, EM R$ BILHÕES

NAS ALTURAS

Escassez de imóveis comerciais 
eleva preço do aluguel

Fonte: Balanço das empresas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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