
Onda de Otimismo  
Gleise de Castro 
 
O mercado imobiliário brasileiro vive uma onda de otimismo, originada pela maior oferta de 
crédito, que contagia outros setores da cadeia produtiva da construção civil. Neste ano, os 
recursos para financiamento de imóveis no país podem chegar a R$ 19,3 bilhões, incluindo 
crédito público e privado, valor 43% superior ao aplicado no ano passado, conforme estimativa 
do Ministério das Cidades. Só com a verba oriunda das cadernetas de poupança, um total de 
R$ 8,7 bilhões, 90% superior ao registrado em 2005, será possível construir entre 110 mil e 
145 mil moradias, quantidade 90% acima da verificada no ano passado e 400% maior do que 
em 2002, segundo projeção de José Carlos Martins, vice-presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC). Apenas nos primeiros quatro meses do ano, as operações com 
os recursos das cadernetas atingiram R$ 2,38 bilhões, 72% a mais do que em igual período de 
2005, com o financiamento de mais de 29 mil unidades, de acordo com dados da Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).  
 
A expansão do crédito imobiliário, praticamente estagnado nos últimos anos, começou no ano 
passado e ganhou mais impulso neste ano devido a uma conjunção de fatores, a começar pelo 
retorno ao mercado, por parte dos bancos, dos recursos do Fundo de Compensação das 
Variações Salariais (FCVS), uma exigência do Banco Central. Trata-se de uma conta criada 
pelo governo nos anos 1980 para compensar a diferença entre os valores pagos pelos 
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o saldo final do financiamento, que 
eram corrigidos por índices diferentes, resultando em resíduos significativos. São, segundo a 
Abecip, cerca de R$ 12 bilhões, que os bancos receberam na forma de títulos de 30 anos do 
governo federal e que se comprometeram a reaplicar em financiamento imobiliário durante 
três anos, até dezembro de 2008, na forma de dedução dos 65% da captação de poupança 
que são obrigados a aplicar no setor.  
 
Mas os bancos não se restringiram a esses valores. "Eles estão olhando para o sistema de 
habitação como um bom negócio e não como uma obrigatoriedade de financiamento", diz 
Décio Tenerello, presidente da Abecip. Segundo dados da entidade, os agentes financeiros 
estão aplicando em média 75% da captação de poupança. Só não aplicam mais porque têm de 
recolher ao Banco Central o compulsório de 30% desses recursos.  
 
Também está sendo decisivo para a ampliação do financiamento ao setor o arcabouço jurídico 
criado com a lei 10.931, de outubro de 2004, que trouxe maior garantia e segurança para os 
agentes financeiros e compradores de imóvel. Essa lei criou três figuras jurídicas que 
desataram nós importantes que emperravam o funcionamento do setor. Com o patrimônio de 
afetação, o construtor fica obrigado a separar contabilmente de seu patrimônio o imóvel que 
está construindo. Isso evita que o dinheiro seja desviado para outros empreendimentos, como 
aconteceu com o escândalo da Encol, em meados dos anos 1990, que deixou sem seus 
imóveis 42 mil famílias. Já a criação do pagamento do incontroverso resultou em maior 
confiança para os credores em eventuais execuções da dívida, uma vez que os compradores 
não podem questionar na Justiça o valor do principal, apenas os juros e o índice de correção. 
Isso significa que pelo menos o valor do principal da dívida eles têm de continuar pagando. E a 
alienação fiduciária para imóveis também criou uma situação mais favorável para os agentes 
financeiros, ao separar a posse do bem, que fica com o comprador, do domínio, que fica com o 
credor até a quitação total do imóvel.  
 
Para Luiz Antonio Rodrigues, diretor de crédito imobiliário do Itaú, deverá ocorrer um "boom" 
no mercado imobiliário brasileiro dentro de três a quatro anos, à medida que essas medidas 
legais estiverem funcionando plenamente. "Com isso, os bancos poderão financiar percentuais 
maiores, de até 90% do valor do imóvel, em prazos mais amplos e com menos exigências", diz 
Rodrigues. A seu ver, esse "boom" deve começar pelos imóveis de dois e três dormitórios, 
para a classe média, há muitos anos não atendida. "Existem no país 12 milhões de famílias 
que pagam aluguel e que devem passar a comprar imóveis porque, além de contarem com 
financiamento certamente maior, o valor da prestação tende a ficar muito próximo ao do 
aluguel", prevê o executivo.  
 



Em um momento seguinte, conforme projeção de Rodrigues, o "boom" deve alcançar as cerca 
de 33 milhões de famílias que já têm casas e querem trocá-las por imóveis maiores. "O grande 
sonho dessas pessoas é sair do imóvel de dois dormitórios para um de três com uma suíte. A 
maior parte vai trocar de faixa", diz o diretor do Itaú. O banco pretende aplicar neste ano no 
setor R$ 1,4 bilhão, ante R$ 1,35 bilhão em 2005 e R$ 870 milhões em 2004.  
 
Já o Bradesco vai aumentar em 185% suas linhas de crédito imobiliário neste ano em relação 
a 2005, de R$ 700 milhões para R$ 2 bilhões. "Elegemos o crédito imobiliário como prioritário 
entre os produtos de crédito do banco, por conta do cenário positivo que o setor atravessa e 
também porque entendemos que ele é extremamente necessário para estabelecer e sustentar 
o relacionamento de longo prazo com o cliente", diz Alexandre Glüher, diretor departamental 
do Bradesco. "A estabilidade econômica do país, que acabou com os desequilíbrios enormes 
dos contratos, e a alteração do arcabouço jurídico para o setor fez com que o mercado 
desabrochasse agora. Se o Brasil continuar trilhando esse caminho, o crédito imobiliário terá 
uma importância relativa muito maior em relação ao conjunto de negócios das pessoas 
físicas."  
 
Também a Caixa Econômica Federal, depois de 13 anos, volta neste ano a financiar habitação 
para a classe média, com R$ 2 bilhões de recursos da poupança, dos quais R$ 1 bilhão já foi 
contratado até 8 de maio, segundo Jorge Hereda, vice-presidente de desenvolvimento urbano 
da CEF. O banco, maior agente financeiro do setor, prevê aplicar 10,2 bilhões em habitação 
em 2006, mesmo valor investido em 2005, dos quais R$ 5,8 bilhões com recursos do FGTS. A 
maior parte dos recursos da Caixa destina-se à população de baixa renda, com limites e juros 
mais baixos e também recursos subsidiados. Em 2005, cerca de 77% de seus financiamentos 
atenderam a famílias com renda de até cinco salários mínimos, faixa da população em que se 
concentram 80% do déficit habitacional do país, de cerca de 7,9 milhões de moradias.  
 
A maior liquidez do mercado e a percepção de que investir em habitação é um bom negócio 
está provocando também uma concorrência entre os bancos, que estão baixando suas taxas 
de juros dos convencionais 12% para até menos de 8% ao ano mais TR e oferecendo 
prestações prefixadas. É o caso do Santander Banespa, que vai ampliar seu crédito imobiliário 
de R$ 636 milhões em 2005 para R$ 2 bilhões em 2006 e lançou neste ano um plano com 
parcelas fixas de 16,95% ao ano por 20 anos para imóveis a partir de R$ 40 mil, segundo José 
Manoel Alvarez Lopes, superintendente de crédito imobiliário do banco. No caso de planos com 
parcelas reajustáveis, reduziu os juros para até 7,95% mais TR durante os três primeiros anos 
de financiamentos entre R$ 40 mil até R$ 120 mil, depois dos quais eles passam a 12% mais 
TR, com prazo máximo de 20 anos.  
 
O crescimento de investimentos em habitação tem um efeito multiplicador expressivo nos 
negócios de uma ampla cadeia produtiva, que começa na extração de recursos minerais e se 
estende por setores como metalurgia, material elétrico, máquinas, materiais de construção, 
edificações, móveis, eletrodomésticos, luz, saneamento e transportes. Segundo Newton de 
Mello, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), 
20% de qualquer valor adicional investido em construção civil no país são aplicados na 
aquisição de máquinas. Como a expansão do crédito imobiliário é recente, ele ressalva que seu 
setor ainda não registrou aumento significativo de encomendas.  
 
Mas para José Carlos de Oliveira Lima, coordenador do comitê da cadeia produtiva da 
construção civil da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), com o aumento 
do crédito para habitação e a redução de juros e de impostos para materiais da construção "a 
máquina da construção começa a se movimentar". Segundo ele, dois terços dos investimentos 
produtivos da economia passam pela construção civil e a cada posto de trabalho direto gerado 
no setor, são criados outros três indiretos. Levantamento feito pelo comitê da Fiesp mostra 
que a indústria da construção é a maior empregadora do país, com 3,8 milhões de empregos 
diretos e que 25% da População Economicamente Ativa brasileira trabalha direta ou 
indiretamente no setor. O estudo indica que a construção civil demanda cerca de R$ 100 
bilhões por ano de fornecedores de áreas como de extração mineral, metalurgia, material 
elétrico e madeira.  
 



O levantamento da Fiesp destaca ainda o chamado "efeito formiguinha", pelo qual a população 
mais pobre é estimulada a comprar mais material de construção. Estima-se que os pedreiros 
de fim de semana são responsáveis, por exemplo, por cerca de 80% do cimento consumido no 
país. "Por esse canal de distribuição é que há expressivo volume de comercialização de 
materiais de construção, uma vez que não há uma política habitacional harmonizada entre 
União, Estados e iniciativa privada que possa dar resposta às necessidades habitacionais da 
população, principalmente das famílias de baixa renda, onde se concentra o déficit de 
moradias", diz Oliveira Lima. "Sem isso, essas famílias procuram resolver individualmente seus 
problemas de habitação." 
 
Leia mais 
 
Foco das empresas é a classe média  
Simone Guimarães 
 
O sonho da casa própria vai virar realidade para a classe média este ano. Esta é a aposta das 
construtoras e incorporadoras empolgadas com o grande volume de recursos disponíveis para 
financiamento imobiliário, a facilitação do acesso ao crédito, a melhora na renda do 
trabalhador e a lenta, porém constante, redução da taxa básica de juros. "O foco agora é a 
classe média", afirma Gilberto Benevides diretor geral da construtora Company. "O medo do 
desemprego já não existe mais e, além disso, a classe média vai ter salários melhores e 
financiamento com prestações menores, mais fáceis de se encaixar na renda, o que antes não 
era possível."  
 
Para o presidente da construtora Setin, Antonio Setin, esta estabilidade gera um bem-estar 
psicológico no comprador positivo para as vendas. "Há uma disposição maior para a compra. O 
cliente se sente mais seguro e o tempo que ele leva entre a primeira visita ao plantão de 
vendas e a tomada de decisão pela compra do imóvel encurtou", avaliando que o volume de 
vendas em sua companhia, que cresceu 20% em 2005 em relação a 2004, deve aumentar 
30% este ano.  
 
Mais precavido, o diretor-técnico da REM Construtora, Renato Mauro, afirma que ainda é cedo 
para dizer que o país está passando por um "boom" imobiliário. "Para isso seria necessário 
dobrar os salários, aumentar ainda mais o crédito e baixar a taxa de juros para um dígito", 
avalia.  
 
Mesmo assim, o executivo, cuja construtora atua desde 1990 no segmento de classe alta e 
média-alta, avalia que o momento é positivo por deixar o mercado com liquidez. "Há anos a 
gente (construtoras e incorporadoras) vem fazendo papel de banco para viabilizar os nossos 
empreendimentos, financiando nós mesmos para os clientes. Com isso, ficávamos com uma 
carteira aberta pós-obra por até mais de 60 meses. Agora o cliente financia com o banco, eu 
recebo à vista e fico com dinheiro para comprar outro terreno. Passo a ter mais giro e girando 
mais, a oferta aumenta e o preço cai", diz.  
 
A expectativa do gerente de Incorporações da construtora Tricury, Alexandre Barrionovo, 
também é positiva. "Apesar de ter um calendário com Copa do Mundo e eleições, nosso 
planejamento está bastante animado. Em 2005, tivemos um ano excelente com faturamento 
superior a R$ 160 milhões e a meta para este ano é um crescimento de 20% a 25%. Só no 
primeiro trimestre já tivemos um faturamento de R$ 50 milhões, sendo que foram vendidos 
somente os imóveis remanescentes", afirma.  
 
No espectro que compõe a chamada classe média brasileira há opção de imóveis para todos os 
bolsos. O que mais vende atualmente são os apartamentos de 3 e 4 dormitórios, de 120 
metros quadrados a 180 metros quadrados, cujo preço varia de R$ 300 mil a R$ 600 mil. 
Outra tendência forte é o crescimento da procura por apartamentos menores, entre R$ 120 mil 
e R$ 150 mil. Há ainda a expectativa de aumento nas vendas de apartamentos de 2 
dormitórios na faixa dos R$ 120 mil a R$ 300 mil.  
 



O crédito fácil também impulsiona o segmento de construção econômica para a classe média 
baixa. "Para o nosso cliente o que importa é saber quanto vai ser ao valor da prestação, por 
isso, a queda dos juros e o acesso ao crédito é fundamental", avalia Henrique Alves Pinto, 
diretor geral da Construtora Tenda.  
 
Especializada em imóveis de até R$ 70 mil para uma clientela com renda superior a R$ 1 mil, a 
Tenda pretende entregar este ano 6 mil unidades na Grande São Paulo. Com 36 anos de 
mercado e sede em Minas Gerais, a construtora chegou ao mercado paulista em 1999, focada 
no segmento de baixa renda. "Na verdade estamos atendendo a classe média porque a classe 
menos favorecida ainda está nas favelas, longe do financiamento imobiliário", afirma Alves 
Pinto.  
 
Apesar do aumento do movimento de visitas nos plantões de vendas, executivos do setor 
alertam aos interessados na compra da casa própria para acelerar o passo. É que há no 
horizonte a ameaça do preço dos imóveis subir, principalmente, dos empreendimentos novos, 
cujas plantas foram aprovadas depois da implantação do Plano Diretor em São Paulo, que 
diminuiu o coeficiente de aproveitamento do terreno, obrigando as construtoras a comprar 
terrenos com áreas maiores para construir imóveis do mesmo tamanho. 
 
Leia mais 
 
Procura por imóveis de luxo está aquecida  
Simone Guimarães 
 
O mercado de imóveis de alto padrão está aquecido. Mais que a oferta de crédito - que tem 
pouco impacto neste segmento - é a queda da taxa de juros que está impulsionando as 
vendas. "Com os juros menores deixar o dinheiro na aplicação financeira deixa de ser tão 
vantajoso quanto antes e isso estimula o cliente a sacar os recursos e antecipar a compra do 
imóvel", avalia o presidente da construtora Setin, Antonio Setin.  
 
A grande oferta de crédito - que tem feito a alegria dos responsáveis por empreendimentos 
para a classe média e das imobiliárias que atuam com imóveis usados - reflete no segmento 
de alto padrão pelo chamado "efeito dominó", ou seja, muitos proprietários se animam a 
vender seus apartamentos (porque sabem que há compradores com dinheiro ou crédito na 
praça) para comprar outro maior e mais confortável. "O crédito ajuda muito o mercado de 
usados e, se ele está bom, acaba por empurrar para cima o comércio de lançamentos", explica 
o diretor comercial da Tecnisa, Douglas Duarte.  
 
O executivo lembra que as vendas à vista de imóveis, que cresceram no primeiro trimestre do 
ano, principalmente na faixa entre R$ 150 mil e R$ 280 mil, apontam para uma liquidez de 
recursos nas mãos de possíveis compradores de imóveis de alto padrão.  
 
Para Duarte, além do aumento do crédito imobiliário, outros fatores como a queda do risco-
país e da inflação setorial - medida pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) que passou 
de 11% em 2004 para 6,84% em 2005 com previsão de ficar entre 4% e 5,5% entre 2006 e 
2007 - e a redução da taxa básica de juros (Selic) contribuem para a arrancada do mercado 
imobiliário. "A tendência das grandes construtoras é acompanhar este crescimento", diz 
Duarte, salientando que as grandes do setor estão em vias de se transformar em sociedades 
anônimas.  
 
Os imóveis mais procurados pelo cliente de alto poder aquisitivo têm de esbanjar sofisticação. 
São apartamentos com verdadeiros clubes ou resorts dentro do condomínio e preços de R$ 1,5 
milhão a R$ 20 milhões. O diferencial, neste caso, fica por conta das academias, saunas, spas, 
espaços gourmet e quadras de tênis, quanto maior a quantidade de opções de lazer sem sair 
de casa, ou melhor, do condomínio, maior será a procura.  
 
A construção destes imóveis está cada vez mais adaptada ao "way of life" do cliente em 
potencial. O elevador de serviço, por exemplo, deve ser espaçoso o suficiente para transportar 
um piano. A fartura dos serviços oferecidos também conta: concierge, manobrista, dry 



cleaning, dog walking, diarista e baby-sitting estão entre as opções de alguns dos lançamentos 
de alto padrão da cidade.  
 
Assim como os condomínios-clube, os empreendimentos que permitem a personalização do 
apartamento ainda durante a obra e aqueles que seguem padrões de conservação do meio-
ambiente, como o uso de energia solar, por exemplo, caíram no gosto da elite. "O sistema de 
personalização faz parte do conceito de construção sustentável e permite que os proprietários 
realizem alterações, durante as diversas fases da obra, nas partes elétrica e hidráulica, 
alvenaria, revestimentos, pisos, pintura, moldura de gesso, entre outros. Desta forma, 
elimina-se custos e transtornos com reformas posteriores à entrega e evita-se o desperdício de 
materiais", explica o diretor técnico da REM Construtora, Renato Mauro.  
 
A REM Construtora desenvolveu o primeiro projeto residencial da cidade de São Paulo baseado 
no conceito da construção sustentável - edifício Gran Parc Vila Nova Conceição - cujos 
apartamentos foram vendidos por R$ 2 milhões. Para 2006, a expectativa da companhia é 
crescer entre 20% e 30% mas, segundo Renato Mauro, o incremento nas vendas dependerá 
do ritmo da queda da taxa de juros.  
 
As vilas, condomínios de casas de altíssimo padrão que se espalharam pelos bairros nobres de 
São Paulo nos últimos anos, estão perdendo terreno. Não pela falta de interessados, mas pela 
dificuldade das construtoras de encontrar grandes áreas para construir nos bairros mais 
elegantes.  
 
De uma forma geral, a oferta de produtos residenciais para a alta renda deve cair um pouco 
nos próximos meses. "Com a falta de crédito do passado o mercado se voltou para este tipo de 
produto, mas a partir de agora a oferta tenderá a ser menor porque as empresas vão se 
dedicar mais a construir para a classe média", prevê Gilberto Benevides, diretor comercial da 
Company.  
 
Leia mais 
 
Ainda faltam moradias para baixa renda  
Ediane Tiago 
 
Na área de moradia popular, os investimentos feitos pelo governo não dão vazão à 
necessidade crescente da população de baixa renda. Em 2004, o déficit habitacional brasileiro 
chegou a 7,89 milhões de domicílios (com concentração de 92% em famílias que ganham até 
cinco salários mínimos), segundo levantamento realizado pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). "Em 1993, o déficit era de 6,25 
milhões de domicílios. O volume cresceu mais de 20% no período apurado", compara João 
Cláudio Robusti, presidente do sindicato paulista.  
 
Em resposta ao crescente déficit, o governo federal reservou à habitação, de 2003 até agora, 
R$ 21 bilhões. De acordo com o Ministério das Cidades, o dinheiro, que já beneficiou 1,2 
milhão de famílias, é destinado à urbanização de favelas, construção de casas, aquisição de 
lotes, reformas de imóveis e compra de material para construção. Em 2006, a polpuda carteira 
será de R$ 12,5 bilhões, sendo que R$ 10,6 bilhões destinados ao atendimento da população 
que recebe até cinco salários mínimos. A meta do Ministério é atender mais 690 mil famílias. 
"Apesar do volume investido nos últimos anos, serão necessários mais de R$ 80 bilhões para 
resolver o déficit habitacional no país", comenta Vladimir Fernandes Maciel, economista e 
pesquisador na área de habitação da Universidade Mackenzie.  
 
O dinheiro está aí como declarado pelo ministério. Mas, para os empresários envolvidos no 
setor, o governo ainda está patinando nos planos para fazer com que o investimento se 
transforme na realização do sonho da casa própria nas camadas de baixa renda. "A grande 
fonte de captação para financiamento de moradia popular é a carteira do FGTS, concentrada 
na Caixa Econômica Federal. Como não há concorrência, o custo do dinheiro ainda é alto", 
reclama Cristiano Goldstein, diretor da empreiteira Paez de Lima.  
 



De acordo com ele, uma moradia popular custa em média R$ 40 mil, levando em conta o 
terreno, a construção e toda a infra-estrutura necessária para viabilizar a obra. Com o alto 
custo do capital, o governo precisa subsidiar grande parte do investimento, o que não 
acontece na maioria das vezes. "As famílias não conseguem pagar por uma moradia digna", 
adverte.  
 
Dos R$ 7 bilhões do FGTS disponíveis para habitação, R$ 1,3 bilhão será aplicado em subsídio 
neste ano, segundo o Ministério das Cidades. Para ampliar as condições das famílias de baixa 
renda na compra da casa própria, o governo dispõe ainda de programas como o Fundo de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS), que têm o objetivo de atender quem recebe até três 
salários mínimos. A verba deste ano é de R$ 1 bilhão, sendo que R$ 897 milhões serão 
aplicados para urbanização de favelas, com prioridade para a erradicação de palafitas, e R$ 
103 milhões para a produção de moradias.  
 
Além do governo federal, estados e municípios apostam em programas próprios para a 
construção de casas populares. Apesar dos investimentos realizados, dados levantados pelo 
Sinduscon-SP revelam que as condições de moradia não melhoraram e a forma como o 
dinheiro tem sido aplicado trouxe um indesejável efeito colateral: as favelas também 
cresceram. De acordo com o estudo encomendado pela instituição, em 2004, as favelas 
somaram 1,8 milhão de domicílios em seus domínios, contra 1,2 milhão em 1993. "Como as 
famílias não conseguem financiar um imóvel novo, elas partem para o empréstimo para 
aquisição de material de construção e 'melhoram' a condição de suas casas nas favelas", diz 
Robusti. 
 
Leia mais 
 
Gestão de resíduos entra na agenda  
Roberto Rockmann 
 
As práticas de desenvolvimento sustentável têm se tornado uma preocupação crescente no 
setor de construção civil, seja pelo uso racional de recursos naturais, seja pelo uso de produtos 
mais ecoeficientes. A gestão de resíduos sólidos também é um item cada vez mais presente na 
agenda das construtoras. Apesar dos avanços, o alto grau de informalidade do setor é um dos 
grandes obstáculos a serem vencidos.  
 
Publicada em 2002, a resolução 307 do Conselho Nacional de Meio-Ambiente (Conama) indicou 
a necessidade de organização entre o setor de construção e os municípios para tratar da 
gestão dos resíduos sólidos, um dos grandes problemas que atingem cidades pelo Brasil afora.  
 
Calcula-se que o setor seja responsável pela metade da massa de resíduos urbanos no Brasil. 
A cidade de São Paulo é um bom exemplo: o volume diário de entulho é de 17 mil toneladas - 
pouco mais da metade do lixo domiciliar. No Brasil, 85 milhões de toneladas de resíduos de 
construção civil - quantidade suficiente para pavimentar 3,5 mil quilômetros de estradas - não 
são reciclados. Em São Paulo, o índice de reciclagem estaria abaixo de 10%. Em países da 
Europa, 50% dos materiais de construção usados são reciclados.  
 
Belo Horizonte foi um dos municípios pioneiros na questão e um dos mais bem-sucedidos - o 
índice de reciclagem chega a 20%. Estações de reciclagem de entulho foram criadas em 1993 
para evitar que o entulho fosse despejado em terrenos baldios e vias públicas, o que 
demandaria investimentos superiores a US$ 1 milhão para retirada desses resíduos. Mas casos 
como o de Minas ainda são minoria.  
 
"A resolução do Conama fez com que o assunto esteja sendo discutido cada vez mais no país", 
afirma André Aranha Campos, conselheiro do Sinduscon-SP. De janeiro de 2003 a agosto de 
2004, a entidade fez um programa-piloto com 11 construtoras para criar uma metodologia a 
ser aplicada no tratamento de resíduos da construção. Dezenas de construtoras já consideram 
o assunto como uma de suas prioridades.  
 



Um dos grandes obstáculos para avançar nesse tema é o mercado "formiguinha" da construção 
civil. Cerca de 70% das compras nas lojas de material de construção são feitas por pessoas 
interessadas em fazer pequenas reformas ou ampliações de suas residências. Muitas dessas 
obras são tocadas por pequenos empreiteiros ou trabalhadores autônomos que não têm 
registro formal e que são responsáveis por mais da metade dos resíduos sólidos do setor de 
construção civil. Atingir esse público e combater caçambas irregulares são dois imensos 
desafios dos municípios brasileiros.  
 
As construtoras, por sua vez, procuram uma maior ecoeficiência. O uso racional de energia 
elétrica e da água é um dos itens principais dessa agenda. "Os sistemas de reuso de água 
começam a se disseminar pelo setor " , afirma Aranha Campos.  
 
Um assunto que começa a ganhar corpo nas discussões é a colocação de medidores individuais 
de uso da água em condomínios. Na França, a iniciativa conseguiu reduzir em até 30% a conta 
de água de moradores. No Brasil, cerca de 10% dos orçamentos dos condomínios estão 
atrelados à conta. Reduzir o consumo de água implicaria menor pressão sobre o abastecimento 
de água em São Paulo, uma cidade que, com certa regularidade, raciona água em alguns 
momentos. Em São Paulo, empresários de construção civil e representantes da Sabesp vêm 
discutindo a questão. É uma incógnita ainda como serão repartidos os custos da instalação 
desses medidores.  
 
Leia mais 
 
Bancos apostam no crédito imobiliário  
Adriana Aguilar 
 
Os bancos estão interessados em desenvolver as operações de crédito imobiliário como um 
negócio lucrativo neste ano. Para atingir o objetivo, alguns praticamente triplicaram os 
recursos destinados ao financiamento de imóveis entre 2005 e 2006. É o caso do Bradesco, do 
Santander e do HSBC (ver tabela). O Banco do Brasil (BB) também divulgou que pretende 
entrar ainda neste ano no estratégico mercado de crédito imobiliário. A idéia ainda precisa ser 
aprovada formalmente pelo Conselho de Administração do BB.  
 
Até o ano passado, a maior parte dos bancos só cumpria o percentual previsto na regra da 
exigibilidade quando o assunto era financiar imóveis, explica Décio Tenerello, presidente da 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Pela regra da 
exigibilidade, 65% dos recursos captados pela caderneta de poupança têm de ser destinados 
ao crédito imobiliário.  
 
Hoje, os bancos que praticarem juros abaixo de 12% têm vantagem em relação à regra da 
exigibilidade. Um financiamento de R$ 80 mil concedidos a juros de 9% ao ano, por exemplo, 
será computado no cálculo do direcionamento obrigatório (exigibilidade) como um empréstimo 
de R$ 240 mil, ou seja, três vezes o seu valor original, segundo a série de resoluções do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), publicadas ao longo de 2005, para aprimorar os 
mecanismos de estímulo ao crédito imobiliário.  
 
Em 29 de julho, a Resolução 3.304 do CMN fixou o prazo de redução dos juros para, no 
mínimo, 36 meses (três anos) nos financiamentos habitacionais. Depois desse período, a taxa 
de juros poderia ser reavaliada pela instituição. Como base nas novas regras, alguns bancos 
anunciaram a diminuição dos juros de crédito imobiliário, outros criaram taxas pré-fixadas por 
15 anos ou até 20 anos.  
 
Na avaliação do diretor de credito imobiliário do HSBC, Roberto Sampaio, pelo menos, por 
mais uns três anos, há espaço para todo mundo crescer, tamanha a demanda por crédito 
imobiliário no Brasil. Sampaio diz que o HSBC tem apenas 4% dos ativos em crédito 
imobiliário. A média é de 56% dos ativos no mundo. Em 2005, o HSBC ofertou R$ 90 milhões 
em crédito imobiliário. Neste ano, a reserva para esse segmento é de R$ 200 milhões.  
 



Em 2005, os recursos voltados ao financiamento imobiliário no Banco Santanter somaram R$ 
650 milhões. Neste ano, o banco reservou R$ 2 bilhões para a carteira de crédito imobiliário. O 
Bradesco passou de R$ 700 milhões em 2005 para a projeção de R$ 2 bilhões em 2006.  
 
A Caixa Econômica Federal também espera consolidar operações de financiamento imobiliário 
em 2006 em R$ 2 bilhões. Ainda para este ano, o banco estuda um projeto para redução dos 
juros dos empréstimos feitos à classe média com recursos da poupança.  
 
As instituições financeiras consultadas são unânimes em dizer que a atual segurança jurídica 
no sistema financeiro imobiliário, aliado ao crescimento econômico e aumento real de renda da 
população, são os principais fatores para o maior volume de recursos na área imobiliária e 
aumento do prazo de financiamento. Isso ocorreu em todo o sistema, explica o diretor da área 
de crédito imobiliário do Banco Itaú, Luiz Antonio Rodrigues.  
 
O Itaú lançou em fevereiro deste ano o plano Itaú Pré-Fixado para o Estado de São Paulo. Em 
junho, o plano será levado à cidade do Rio de Janeiro. Nesta modalidade de financiamento, a 
pessoa física paga as mesmas parcelas por 15 anos, com uma taxa de juros de 1,45% por 
mês, equivalente a 18,85% ao ano.  
 
Outra modalidade de financiamento criada neste ano é o Itaú Pré-Fixado Decrescente. São 15 
anos de financiamento, mas a cada 36 meses a taxa de juros cai. Começa com 1,49% ao mês, 
depois baixa para 1,41%. Na seqüência, 1,34% e depois 1,30% até chegar a 1,27% nos 
últimos três anos.  
 
No final de março, o Santander lançou o SuperCasa 20. A nova modalidade apresenta 20 anos 
de financiamento com taxa de juros fixas em 16,95% ao ano, sem correção monetária, para 
imóveis a partir de R$ 40 mil. O banco financia até 70% do valor do imóvel.  
 
Além dos 20 anos de prestações, o banco aceita que quaisquer duas pessoas comprovem 
renda para o financiamento. Pode ser um casal, dois irmãos ou dois amigos. A ampliação do 
prazo por duas décadas tem atraído o público. Em abril, 40% das propostas de financiamento 
imobiliário recebidas pelo banco já correspondiam ao Super Casa 20.  
 
A partir de agosto de 2005, quando o ABN AMRO Real promoveu uma redução dos juros nos 
financiamentos imobiliários, as operações de crédito nesse segmento cresceram quase 40% 
em relação ao mesmo período do ano anterior.  
 
Para atrair mais clientes, em 2006, o ABN AMRO passou a atender diferentes perfis de clientes. 
"Se o cliente é autônomo, ele pode apresentar o Imposto de Renda. Se não houver atividade, 
é possível analisar a movimentação bancária e investimentos para a liberação do crédito", 
explica o superintendente de crédito imobiliário do banco, Hus Morgan.  
 
É importante mencionar que até o primeiro semestre de 2005, as taxas de juros cobradas nos 
financiamentos imobiliários até R$ 245 mil ficavam em torno de 12% ao ano mais a correção 
monetária pela Taxa Referencial (TR). No caso de financiamentos para imóveis acima de R$ 
350 mil, com recursos da carteira hipotecária, os juros eram negociados entre o cliente e o 
banco. Na maior parte das vezes, ficava em torno de 16% ao ano ou até mais.  
 
Hoje, a pessoa física consegue encontrar, por exemplo, taxa de juros de 8% ao ano, corrigida 
pela TR, nos primeiros três anos (36 meses) de financiamento de imóveis até R$ 100 mil ou 
R$ 120 mil, conforme o banco escolhido. Depois desse prazo, a taxa sobe para 12% ao ano 
mais a TR na maior parte das instituições.  
 
No HSBC, a taxa de juros ficará em 10,70% a partir da 37ª parcela, corrigida pela TR, desde 
que o cliente pague as prestações em dia. Nos imóveis entre R$ 100 mil e R$ 350 mil, o banco 
aplica a taxa de juros de 11% mais TR nos 180 meses de financiamento, também condicionada 
à adimplência do comprador.  
 



Para imóveis acima de R$ 350 mil, a pessoa física encontrará a taxa atraente de 12,5% ao ano 
mais TR no Bradesco. É importante pesquisar, conforme a faixa de valor do imóvel, em mais 
de um banco. Uma pequena redução no percentual da taxa vai fazer diferença ao longo de 15 
ou 20 anos de financiamento.  
 
"Hoje, o crédito imobiliário tornou-se importante para a captação do banco e a fidelidade do 
cliente. Ao longo de 15 anos de relacionamento, ele poderá adquirir outros produtos da 
instituição. Daí, a necessidade de tornar o financiamento imobiliário cada vez mais atraente " , 
destaca o superintendente de negócios imobiliários do Unibanco, Renato Ventura. 
 

 
 
Leia mais 
 
Déficit habitacional continua a crescer  
Lígia Sanches 
 
Com o sonho da casa própria ainda distante, brasileiros buscam maneiras de morar e ter 
algum conforto. Milhares de famílias coabitam moradias, enquanto outras empregam recursos 
na melhoria da casa, mesmo que esteja pendurada em uma favela. Sob o temor de não 
conseguir pagar as prestações de um financiamento habitacional difícil de conseguir, muita 
gente coloca o tal sonho na gaveta e reforça o dia-a-dia com geladeira, DVD e TV novos - 
afinal o crédito para adquirir bens de consumo está facilitado.  
 
Conforme dados da Pesquisa Anual por Amostras de Domicílio (PNAD), de 2004, estudados por 
profissionais da FGV Projetos, faltam 7,89 milhões de moradias no país. O levantamento do 
IBGE mostrou também que pela primeira vez em 12 anos, o déficit habitacional relativo 
aumentou. E isso ocorre justamente num período em que o crédito habitacional vem 
aumentando.  
 
Do total de 7,89 milhões de moradias "a menos", 4,2 milhões estão relacionados ao fator 
coabitação familiar. Outros 3,7 milhões referem-se aos domicílios inadequados (favelas, 
cortiços, moradias rústicas).  
 
A economista Ana Maria Castelo, consultora da FGV Projetos, comenta questões relativas à 
moradia, o perfil do brasileiro sem casa própria e o modelo adotado pelo Chile que está 
conseguindo solucionar o problema.  
 
Valor: Como a FGV acompanha o déficit habitacional?  
 
Ana Maria Castelo: Temos feito o acompanhamento da questão de carência de moradia desde 
o ano 2000, mas a série histórica começa em 1993. A FGV é uma das instituições que se 
preocupam com essa questão. Outro aspecto é a metodologia de cálculo, porque dependendo 
dela os números são um pouco diferentes. A metodologia que utilizamos tem como base um 
trabalho do IPEA, de 2000 (de Robson Gonçalves), que se preocupa com o núcleo de déficit. O 
déficit é composto de duas variáveis, uma é inadequação habitacional e a outra coabitação 
familiar.  
 
Valor: Explique essas variáveis.  



 
Ana Maria: A inadequação é a soma de três componentes: domicílios improvisados (vagão, 
trem, tenda, embaixo da ponte); domicílio rústico (favelas, moradias construídas com material 
inadequado em paredes e tetos); e o componente cortiço, as moradias em cômodos. A 
coabitação familiar refere-se às famílias que coabitam na mesma moradia.  
 
Valor: Houve uma mudança na PNAD 2004?  
 
Ana Maria: Houve mudança na base geográfica da PNAD. Até então não consideravam a área 
rural, os estados do Norte. A partir de 2004, a abrangência da pesquisa é total. Então tivemos 
dois cálculos: um gráfico absoluto, considerando toda a abrangência geográfica, e um cálculo 
que tira essa parte rural para poder comparar com o ano anterior.  
 
Valor: Qual é a situação?  
 
Ana Maria: Houve um crescimento no déficit total de domicílios. Em 2004, excluindo a área 
rural, tivemos déficit de 7,64 milhões de domicílios. Se considerarmos toda a abrangência 
geográfica, chegamos a 7, 89 milhões de moradias. Uma medida do que está acontecendo com 
o déficit é dada pelo déficit relativo, que é uma proporção do número do déficit sobre o total 
de domicílios do país. Esse número, em 1993 (com déficit absoluto de 6, 247 milhões), era 
16,9%; em 2004 passou a 15,2% do número de habitações do país. Em termos relativos o 
déficit diminuiu - quer dizer, o número de domicílios do país cresceu numa taxa maior do que a 
carência. Esse déficit vinha caindo nos últimos anos, mas quando comparamos o número de 
2004 com 2003, ao contrário da tendência histórica, aumentou (o crescimento foi de 0,2 ponto 
percentual).  
 
Valor: Por que?  
 
Ana Maria: Há uma relação entre a carência de domicílios e a dinâmica habitacional - 
movimentos migratórios, crescimento do número de famílias, coabitação de famílias. Essa é 
uma questão que tem aumentado. O casamento da filha adolescente, que engravida cedo e 
continua em casa; os filhos que se separam e voltam à casa dos pais.  
 
Valor: Essa questão está refletida na pesquisa?  
 
Ana Maria: Na composição do déficit de 2004, na maioria das unidades da Federação, o 
componente coabitação é maior do que o componente inadequação. Ele representa mais da 
metade (4, 2 milhões). Em algumas regiões essa questão tem uma dimensão maior, como por 
exemplo no Sudeste, Sul, Nordeste.  
 
Valor: Existem outras questões envolvidas?  
 
Ana Maria: Em 2004 houve um crescimento da renda do brasileiro. Mas o imóvel é um bem de 
valor elevado, as famílias não têm condições de adquirir imóvel à vista. É preciso financiar. 
Para muitas famílias o valor da prestação não cabe no orçamento, mesmo que tenham tido um 
incremento da renda. Há ainda uma concorrência para a aquisição do imóvel que decorre das 
facilidades para aquisição de bens de consumo. A pessoa não tem condições de comprar 
geladeira, casa, tudo o que precisa. Então se ela compromete a renda com bens de consumo, 
a opção é dividir a casa com outra família.  
 
Valor: Onde estão os maiores problemas habitacionais?  
 
Ana Maria: Em termos absolutos, se olharmos quantitativamente onde está a maior carência, 
vamos ver São Paulo e Rio de Janeiro, seguidos de Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Pará. O 
déficit nesses estados representou 58% do déficit habitacional total. Já em termos relativos os 
maiores problemas estão nas regiões Norte e Nordeste, com destaque para Maranhão, 
Amazonas e Pará, que registram as maiores taxas.  
 
Valor: Quem forma a maioria sem casa própria?  



 
Ana Maria: Ao fazer a análise do perfil socioeconômico, verificamos que 92% das famílias que 
estão dentro do déficit ganham até cinco salários mínimos.  
 
Valor: Há exemplos no mundo de como resolver a questão?  
 
Ana Maria: Sim, o Chile. Fizemos um estudo profundo da proposta chilena. O país conseguiu 
reduzir seu déficit habitacional substancialmente. O déficit relativo passou de 20,7% em 1970 
para 9,9% em 2002.  
 
Valor: Qual o modelo chileno?  
 
Ana Maria: Eles enfrentaram o déficit habitacional com uma política que prevê o acesso à 
moradia das famílias de baixa renda com três fontes: o mercado, o subsídio e a poupança 
própria. Montaram um esquema em que quanto mais a família é capaz de poupar mais ela terá 
de subsídio. Por exemplo: um imóvel correspondente a até R$ 40 mil tem acesso ao subsídio, 
que representa um determinado percentual do valor do imóvel, e esse percentual será maior 
quanto mais você poupar e quanto mais tempo você se dispõe a esperar pelo subsídio. Com o 
mecanismo eles reduzem a parcela do valor do imóvel que precisa ser financiada. Além do 
que, as famílias mostram capacidade de pagamento nesse período. Quando vão ao mercado 
buscar financiamento, já mostraram que pagaram uma poupança por dois, três anos e têm 
condições de pagar um empréstimo. 
 
Leia mais 
 
Retomada da construção civil vai gerar 150 mil empregos  
Luiz de França 
 
Um dos fatores positivos do aquecimento no setor da construção civil é a geração de 
empregos. A previsão do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo 
(SindusCon-SP) é que o ano de 2006 termine com pelo menos 150 mil novos postos de 
trabalho com carteira assinada a mais que o ano passado, um aumento de cerca de 10,75%.  
 
De acordo com o dados do SindusCon-SP e da GVconsult, com base em pesquisa do Ministério 
do Trabalho, o nível nacional de emprego formal na construção teve uma alta de 0,4% em 
março em relação ao mês anterior. No primeiro trimestre do ano, o setor gerou 42,8 mil novos 
empregos em todo o país, o que representa um aumento de 3% comparado com o mesmo 
período de 2005. As regiões que mais empregaram em março foram o Sudeste e o Nordeste 
(ambas com alta de 0,7% em comparação com fevereiro), e o Sul (com 0,2%). Já as regiões 
Norte e Centro-Oeste registraram retração de 1,8% e 0,5%, respectivamente.  
 
Apesar de a elevação de março ter sido inferior ao crescimento de 1,2% de fevereiro, o 
presidente do SindusCon-SP, João Cláudio Robusti, considera isso um comportamento normal. 
"Não é uma redução. Apenas cresceu menos", afirma Robusti, que chama a atenção para um 
detalhe. "Muitos desses trabalhadores já estavam empregados, mas de maneira informal, sem 
a carteira assinada", ressalta. Robusti ainda lembra que esse desaceleramento de contratação 
se deve também a uma demanda represada, que é liberada normalmente no último mês do 
ano e nos dois primeiros conseqüentes, estabilizando-se depois.  
 
Dados do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi) registraram um crescimento de 4,8% 
na venda de imóveis residenciais novos na capital paulista nos primeiros três meses de 2006 
em relação ao primeiro trimestre de 2005 e uma retração nos lançamentos residenciais de 
42,5% no mesmo período. Mesmo assim, Robusti acredita na confirmação da meta de criação 
de empregos no setor para este ano. "Acho até que vamos ultrapassar facilmente a marca dos 
150 mil postos", afirma.  
 
Muitos desses novos empregos, no entanto, são preenchidos por ex-trabalhadores do setor 
produtivo que migraram para o de serviço, segundo o consultor de Engenharia da Rossi 
Residencial, Alcides Gonçalves Junior. De acordo com o consultor, existe hoje uma escassez de 



mão-de-obra especializada, que é driblada com o treinamento do pessoal. "Nós mantemos um 
banco de dados e tentamos arrebanhar todo esse pessoal que saiu para outro setor, mas o 
problema é que eles vêm com uma deficiência de conhecimento das práticas tecnológicas 
empregadas hoje", diz Alcides. Esse é um dos motivos pelos quais as construtoras tendem a 
terceirizar sua mão-de-obra. "Nós temos cerca de 500 empresas prestadoras de serviço que, 
para dinamizar o aprendizado dos operários e garanti-los nas nossas obras, utilizam nossos 
canteiros como espécie de laboratório para a formação de profissionais especializados e que 
são usados nos próximos projetos" explica o consultor.  
 
Otimizar a operacionalidade da obra desenvolvendo saltos tecnológicos é uma das medidas 
defendidas pelo diretor técnico da Tecnisa, Fabio Villas-Boas. Segundo ele, apesar de as 
técnicas de construção permanecem as mesmas que há 20 anos, com exceção do segmento de 
primeira linha, onde as exigências são mais significativas, a construção virou basicamente um 
jogo de montagem onde é exigido um nível de treinamento de pessoal maior. "Nós 
trabalhamos com um programa específico de qualificação chamado Profissionais do Futuro, que 
abrange desde mestres, pedreiros a projetistas, que é feito ao longo de todas as obras", diz. 
Uma das vantagens desse tipo de programa é, além da qualidade do produto, uma adesão 
maior do funcionário de comprometimento com a empresa.  
 
Entusiasmado com o crescimento da produção e preocupado em garantir mais trabalhadores 
nas obras, o diretor administrativo e financeiro e de relações com os investidores da Company 
Engenharia, Luiz Rogélio Tolosa, está sendo obrigado a ampliar o leque de seus fornecedores 
de mão-de-obra. "Nós esperamos crescer 30% este ano e conseqüentemente temos que 
garantir o quadro de pessoal, gerando assim mais oportunidades de emprego."  
 
De acordo com Tolosa, a empresa em si não executa nenhum programa específico de 
treinamento de pessoal voltado para os trabalhadores dos canteiros. "Isso é uma exigência 
que fazemos dos nossos fornecedores. O que exigimos deles é qualidade", afirma. Um de seus 
fornecedores de serviços, por exemplo, treina a cada 6 meses seus 149 funcionários com 
novas técnicas e conceitos de impermeabilização, conforme o empresário José Norberto 
Pereira, da Norobrás. No mercado há 29 anos e há 15 anos como fornecedor de mão-de-obra, 
Pereira acredita que a sua empresa cresça 20% neste ano. "Nesses primeiros meses eu já 
contratei 25 pessoas e devo contratar mais 15 até o fim do mês", diz.  
 
As novas técnicas ou tecnologias empregadas atualmente nas construções não se limitam 
apenas a erguer o prédio, como lembra o diretor de marketing da Itaplan, Fabio Rossi Filho, 
que já comemora um salto de 35% nas vendas neste ano. "Eu comparo o que acontece hoje 
com o mercado imobiliário com o que aconteceu no setor de veículos", diz. Para ele, a 
importância dos modelos recentes tem aumentado a medida que as pessoas querem um 
ambiente adequado aos novos recursos disponíveis no mercado como equipamentos 
eletrônicos e eletrodomésticos. "É comum hoje em dia as pessoas trocarem o apartamento 
antigo por um modelo mais recente compatível com as necessidades atuais", afirma. É isso, 
acredita Rossi Filho, que tem gerado um aumento nas vendas das unidades. 
 
Leia mais 
 
Redução de imposto impulsiona vendas  
Camila Miori 
 
A redução da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 26 tipos de 
materiais de construção está impulsionando as vendas do setor. Segundo a Associação 
Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco), as vendas nos primeiros 
quatro meses do ano tiveram crescimento real de 5% sobre igual período em 2005. A 
expectativa da entidade é que 2006 mostre um crescimento real de 8% a 8,5% sobre o ano 
passado, considerando uma inflação nos materiais de construção de até 2%. Em 2005, a 
expansão do setor foi de 3% em relação ao ano anterior. "Cerca de 60% das vendas de 
materiais de construção acontecem no segundo semestre", afirma Claudio Conz, presidente da 
Anamaco.  
 



Em fevereiro, o governo federal anunciou a redução do IPI de 15 produtos - como tintas e 
azulejos cerâmicos - de 12% ou 10% para 5%. Outros 11 itens, como tubos e conexões e 
portas e janelas de madeira, que tinham alíquota de 5% de IPI, ficaram isentos. Para Conz, o 
aumento das vendas no varejo mostra que a perda de arrecadação com a isenção ou redução 
da alíquota se transforma em ganho para o governo porque há efeito multiplicador de 
consumo. "A maioria das lojas reduziu preços para atrair o consumidor, até mesmo de 
produtos fora da cesta de produtos".  
 
Carlos Roberto Corazzin, diretor de marketing da Dicico, rede com 15 lojas no Estado de São 
Paulo, diz que reduziu os preços em média 5%. O resultado é aumento de vendas. De janeiro 
a abril, a Dicico viu seu faturamento crescer de 12% a 15% em relação a igual período de 
2005. A expectativa de Corazzin é de vendas mais fortes no segundo semestre. O faturamento 
da Dicico deve saltar dos R$ 290 milhões em 2005 para R$ 400 milhões este ano, 
considerando a abertura de novas lojas.  
 
Mauro Flório, gerente de marketing da C&C, também está otimista. "É um ano de boas notícias 
para a construção civil". Além da redução do IPI, Flório refere-se ao volume previsto para 
financiamento imobiliário e à redução de ICMS em alguns produtos em São Paulo, Santa 
Catarina e Paraná. "Em um ambiente mais otimista, como esse, as pessoas se mobilizam para 
consumir mais", afirma.  
 
A rede baixou os preços dos produtos da cesta beneficiada com a redução de IPI entre 4% e 
5%, em média. Mas isso também se estendeu para alguns outros itens das lojas, não incluídos 
na medida do governo, aproveitando o aumento do número de consumidores circulando pelas 
unidades.  
 
Melvyn Fox, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção 
(Abramat), diz que as lojas começaram a fazer promoções para aproveitar o bom momento. 
Segundo ele, na indústria, o repasse da redução de alíquota do IPI para os preços no atacado 
foi imediato e integral, mas no ponto de venda isso ainda está acontecendo, mais lentamente. 
Fox afirma que a queda de preços na indústria ficou entre 5% e 10%.  
 
O presidente da Abramat destaca o efeito multiplicador que a redução ou isenção da alíquota 
tem sobre o setor. "Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que essa redução que já foi 
anunciada pelo governo pode gerar um aumento de quase 1,5% no Produto Interno Bruto 
(PIB) do país num prazo de um ano", diz.  
 
A associação espera uma reação da indústria de materiais de construção este ano, que ainda 
apresenta taxas negativas em relação a a igual período do ano passado. As vendas totais da 
indústria de materiais de construção tiveram queda nominal de 1,57% nos primeiros quatro 
meses do ano em relação a igual período em 2005. A queda real (deflacionada pelo Índice 
Nacional de Construção Civil (INCC), chegou a 6,99% no período. 
 
Leia mais 
 
Demanda por máquinas e equipamentos continua firme  
Roberto Rockmann 
 
Os três primeiros meses do ano foram muito bons para os fornecedores de máquinas e 
equipamentos para o setor de construção civil. O lançamento de novas unidades residenciais e 
as boas perspectivas de vendas nas lojas de material de construção estão fazendo os 
fabricantes de bens de capital trabalharem à plena carga.  
 
As perspectivas para 2006 são positivas, impulsionadas pelos lançamentos imobiliários e 
reajustes salariais concedidos em 2005 - 72% das negociações obtiveram resultados acima da 
inflação. "A melhora de renda deve estimular cerâmicas, vidreiras a expandirem os negócios 
para atender à demanda dos que querem reformar suas casas. Já os novos financiamentos 
para habitação criam oportunidades para crescimento da nossa demanda", diz o vice-



presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Sérgio 
Magalhães.  
 
Na Betomaq, que trabalha nas duas pontas da construção, atuando nas fundações e no 
acabamento de imóveis, os negócios estão bons neste início do ano. O pacote de redução de 
impostos sobre materiais de construção civil pode incentivar ainda mais os negócios. "Todas as 
nossas máquinas que operam com fundações estão fora da empresa", diz o diretor da 
empresa, Klaus Lindenhayn.  
 
Na Montarte, que fabrica elevadores para construções, a demanda é firme neste início de ano. 
Estima-se que os negócios estejam 20% acima do mesmo período de 2005. A produção de 
elevadores usados para movimentação de cargas durante as obras está entre 10 a 12 
unidades por mês. "Antes, estava em até seis unidades", diz o diretor Edvaldo Martins. Desde 
2004, a empresa trabalha a todo vapor para atender à demanda do setor imobiliário. Cyrella e 
Matec, duas empresas do setor imobiliário, vêm aumentando a demanda por nossos produtos, 
afirma Martins.  
 
O real valorizado tem prejudicado as exportações para a América Latina, um dos principais 
mercados compradores. Para não perder clientes, as empresas mantêm seus contratos. 
"Mesmo que estejamos empatando na rentabilidade, estamos mantendo para que outros 
fornecedores não ocupem nosso espaço", afirma Magalhães, que também é diretor da Enaplic, 
que fabrica equipamentos para a indústria cerâmica. Cerca de 10% da receita da empresa 
resultam de exportações. A empresa acertou uma exportação de US$ 2,5 milhões para a 
Argentina. "Se o câmbio estivesse melhor, a demanda estaria ainda mais aquecida", afirma.  
 
A movimentação do setor de construção civil também chega a outros segmentos da indústria. 
Desde 2004, com uma série de incentivos, o setor imobiliário tem aumentado o lançamento de 
novas unidades residenciais por todo país. Agora muitas dessas unidades começam a ficar 
prontas, o que faz com que muitas fabricantes de vidro comecem a estimar boas vendas. 
"Essa é uma das razões que estimulam nossa projeção de crescimento de 4% nesse ano", 
afirma o superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Vidro (Abividro), Lucien 
Belmonte. 
 
Leia mais 
 
Diminui a resistência ao PVC e ao aço  
Guilherme Calderazzo 
 
Com tecnologias diferenciadas, mas conhecidas e bem aceitas na construção civil, a indústria 
habitacional ligada ao PVC e ao aço prevê, neste ano, crescimento em razão da retomada do 
setor pelos estímulos governamentais, queda nos juros e aumento da renda do trabalhador. O 
Instituto do PVC, formado pelas empresas do setor, estima um crescimento recorde entre 5% 
e 6% na demanda pela resina neste ano, caso o PIB evolua entre 3% e 3,5%. O consumo 
aparente de PVC - vendas e importação -, no ano passado, chegou a 690,4 mil toneladas. 
"Entre 60% e 65% da demanda pelo produto vem do setor da construção civil. Essa relação 
deve se manter, este ano, pelas vantagens competitivas do produto nesse setor", diz Francisco 
de Assis Esmeraldo, presidente do Instituto.  
 
Dados da Associação Brasileira da Construção Metálica (Abcem) mostram que o setor responde 
por quase 10% da demanda pelo aço, com crescimento médio anual entre 7% e 8%. Além do 
aço metálico, mais usado em prédios, a área habitacional se diversifica e cresce por meio da 
incorporação de novos sistemas construtivos, como o steel frame e o painel isotérmico, 
voltados para a criação de casas. "A maior parte do consumo do aço metálico, em torno de 
95%, é distribuída na construção empresarial e industrial. Os 5% restantes destinam-se ao 
setor habitacional", diz Luiz Carlos Caggiano, vice-presidente da Brasfer Construções Metálicas 
e vice-presidente da Abcem. Segundo ele, há uma tendência de o aço ser mais bem 
aproveitado na habitação, porque começa a ficar mais conhecido entre consumidores e 
profissionais da construção.  
 



A redução no tempo de construção encontra-se entre as vantagens da utilização do aço nesse 
setor. Segundo Caggiano, a fundação de um prédio residencial, de 15 andares, pode ser 
concluída em no máximo 10 dias. "Em 60 dias, concluímos a superestrutura desse edifício. Em 
um prédio de concreto armado, mais tradicional, demora de seis meses a um ano". Neste 
caso, em vez de paredes de alvenaria ou de pré-moldados, também podem ser erguidas à 
base de aço, isto é, por meio da tecnologia "dry wall" - chapas de gesso cartonado fixadas em 
perfis de aço galvanizado presos nas lajes superiores e inferiores de cada andar do edifício.  
 
Em razão do aumento no preço do aço, a partir de 2004, segundo Caggiano, o custo da 
construção com o produto, em comparação com a de concreto armado, registra um aumento 
em torno de 25%.  
 
O "steel frame", muito usado nos EUA e Europa, a partir dos anos 90, é uma tecnologia à base 
de chapas de aço ultrafinas - espessura inferior a dois milímetros - galvanizadas e dobradas. 
Em expansão no Brasil, o sistema é próprio para a construção de casas de até seis 
pavimentos. "É possível construir uma casa inteira por meio do steel frame", diz Caggiano.  
 
Comum na Europa e nos EUA, o painel isotérmico encontra-se entre as novas tecnologias 
usadas no mercado interno da construção civil em aço. Utilizado para construir galpões e 
residências, forma a base do projeto Construção do Futuro, desenvolvido pelas empresas 
Perfect House e Solfer. É composto por chapas duplas de aço específicas e galvanizadas, 
recheadas com poliuretano expandido - espécie de isopor -, que garante conforto térmico e 
acústico ao morador. "Usamos a tecnologia para erguer a casa inteira. As tubulações 
hidráulicas e elétricas são à base de PEC, mangueira plástica flexível, e as esquadrias, em PVC, 
que é de fácil limpeza, não estraga e tem vida útil longa", diz Luiz Claudio Staut, coordenador 
de marketing da Solfer/Perfect House.  
 
Pelo projeto Construção do Futuro, uma casa de 42 metros quadrados é construída em quatro 
dias úteis e pesa menos de dois mil quilos. Outra, com 120 metros quadrados, é entregue 
pronta em 15 dias. O preço do metro quadrado é de R$ 650,00, quase igual ao de em 
concreto, cujo valor varia de R$ 630,00 a R$ 770,00.  
 
Além de portas, janelas, forros, telhas, tubos, conexões e piscinas em PVC utilizados nas 
edificações habitacionais, uma casa pode ser construída apenas com material à base da resina. 
Uma inovação no mercado em relação às casas de plástico diz respeito ao uso do "sinding" de 
PVC em construções dessa natureza. A tecnologia nada mais é do que revestimento, ou barras 
paralelas, fixado em perfis usados no cobrimento de fachadas de casas, proporcionando à 
construção um novo tipo de acabamento em várias cores.  
 
Segundo Esmeraldo, em uma linha de montagem, há possibilidade de uma casa de plástico 
popular ser construída em até dois dias. De acordo com a Plásticos Vipal, fornecedora de 
produtos em PVC para a construção civil e construtora de residências de plástico, uma casa 
com essas características, de 50 metros quadrados, custa em torno de R$ 25 mil e é erguida 
em quatro dias. Segundo ainda com a empresa, é possível construir uma casa de PVC em 20 
dias, 100 casas em 43 dias, mil casas em 160 dias, e 10 mil casas em 310 dias. 
 
Leia mais 
 
Um condomínio com casas de plástico  
Guilherme Calderazzo 
 
O casamento entre a necessidade de uma obra realizada com rapidez e custo reduzido, de um 
lado, e com tecnologia diferenciada e de qualidade, de outro, formou uma união cuja mais 
visível criação se materializou na construção do Condomínio Valparaíso, um complexo 
habitacional com 130 casas de plástico, erguidas cada uma delas em no máximo cinco dias, 
em Canoas (RS).  
 
Criado entre 2001 e 2003, no interior da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), o condomínio 
contou com a participação de uma construtora da cidade, responsável pela execução e infra-



estrutura da obra, e pela Plásticos Vipal, produtora e fornecedora dos perfis em PVC usados na 
montagem das habitações. "O projeto marcou nossa entrada no mercado de casas em PVC. Ali 
provamos a eficiência do nosso método de construção e iniciamos um conhecimento que viria 
consolidar nossa cultura na área habitacional", diz Carlos Amodeo, diretor da Vipal.  
 
O empresário refere-se ao Sistema Construtivo CasaForte, criado pela Vipal e testado pela 
primeira vez no Valparaíso, cujas casas abrigam funcionários e atletas da Ulbra, além de 
profissionais terceirizados da instituição de ensino. Em 2001, com o projeto sobre a obra, a 
empresa adequou os perfis de PVC de acordo com as características de cada uma das casas, e 
iniciou o treinamento e capacitação da equipe contratada para erguer as unidades residenciais.  
 
Com as fundações de cada uma das casas concluídas - criadas de acordo com as 
especificações das normas brasileiras e sem a presença de material em PVC, como também os 
pisos das residências -, os trabalhadores começaram a erguer as paredes com perfis de PVC, 
preenchidas integralmente com concreto celular leve, e instalar esquadrias e forros também de 
plástico. "Além das fundações, as coberturas, pisos, tubulações elétricas e hidráulicas das 
casas contiveram materiais convencionais do mercado. As habitações atenderam às normas 
técnicas relativas à segurança, solidez e desempenho", diz Amodeo. E acrescenta: "É bom 
lembrar que, no mercado, muito desse material é produzido à base de PVC."  
 
Segundo a empresa, o preço médio de uma casa em PVC de 50 metros quadrados varia de R$ 
20 mil a R$ 25 mil, dependendo dos acabamentos definidos e da cota terreno. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2006, Valor Especial Habitação, F1 a F6. 
 


