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RETOMADA 
À VISTA 
DADOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO 
APONTAM PARA O FIM DA RETRAÇÃO 
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, PORÉM  
A APROVAÇÃO DA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA SERÁ FUNDAMENTAL 
PARA CONSOLIDAR O CRESCIMENTO
 

Considerado um dos termômetros da economia brasileira, 
o mercado imobiliário sinaliza uma sólida retomada de 
crescimento para os especialistas. Apesar do otimismo 
econômico de um lado, uma retomada efetiva e sustentável 

só será possível com um novo modelo de Previdência Social, na 
opinião de empresários e executivos.

 “Em meio à atual conjuntura, com um novo governo e a ne-
cessidade de reformas essenciais serem aprovadas, as perspectivas 
para 2019 permanecem elevadas. Acreditamos em um bom ano 
para o setor nacionalmente. Contudo, se a reforma da Previdência 
não for aprovada, seremos profundamente afetados, assim como 
a macroeconomia”, diz Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP.

Segundo Vinícius Mastrorosa, diretor financeiro da Even, ou-
tros pontos macroeconômicos que geram esse momento confiante 
sobre o futuro é a manutenção da taxa básica de juros (Selic) no 
patamar de 6,5% e a inflação controlada, acompanhada por uma 
projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2,5% 
em 2019. Segundo ele, “a reforma da Previdência sem dúvida será 
um passo importante para a sustentabilidade fiscal do País, mas 
a simplificação tributária também traria grandes benefícios a todo 
o setor”. Ele destaca, ainda, que a reforma trabalhista é um dos 
pilares dessa retomada, pois ajudou em um ponto crucial do mer-
cado da construção, que é a contratação de mão-de-obra.  
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No primeiro trimestre, a Associa-
ção Brasileira das Entidades de Crédi-
to Imobiliário e Poupança (Abecip) 
divulgou que foram aplicados R$ 15,6 
bilhões na aquisição e construção de 
imóveis com recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE), elevação de 39,4% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

No acumulado de 12 meses (abril 
de 2018 a março de 2019), os em-
préstimos de R$ 61,8 bilhões para 
aquisição e construção de imóveis 
com recursos do SBPE corresponde-
ram a uma elevação de 39,6% em 
relação ao apurado nos 12 meses.

Os Indicadores da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção 
(CBIC), por exemplo, mostram 
30,1% de aumento nos lançamentos 
residenciais no primeiro trimestre de 
2018 em relação ao mesmo período 
de 2017. Nas vendas, por outro lado, 
esse índice foi de 23%.

Só em São Paulo, a Pesquisa do 
Mercado Imobiliário promovida pelo 
Secovi-SP (Sindicato da Habitação) 
mostrou que foram comercializadas 
29,9 mil novas unidades em 2018, 
26,7% a mais do que em 2017.

Para a entidade, só esses números 
de 2018 já são suficientes para clas-
sificar o ano como de crescimento: 
eles superam toda a apuração refe-
rente ao período entre 2014 e 2017.

Os números estão alinhados com 
os indicadores da Empresa Brasilei-
ra de Estudo de Patrimônio (Embra-
esp), que mostra a quantidade de 
unidades lançadas também foi supe-
rior à média histórica da capital pau-
lista (30 mil por ano).

No entanto, o mais interessante 
é o movimento crescente. Das 32.762 
unidades lançadas, só as de novem-
bro e dezembro correspondem a 42% 
do total.

Por outro lado, levantamento re-
alizado pela Fundação Getulio Var-
gas aponta que, para atender à de-
manda habitacional em todo o 
Brasil, será preciso haver cerca de 14 
milhões de novas moradias até 2025.

A expectativa dos especialistas é 
que o crescimento se mantenha 
no mercado imobiliário em 2019, 
ainda que de forma estável – e, por 
isso mesmo, duradoura. Segundo 
eles, não deverá haver um novo 
boom imobiliário, mas um cresci-
mento consistente e contínuo.

Para o Secovi-SP, os preços deve-
rão se manter no ritmo de crescimen-
to de 2018, com um Valor Global de 
Vendas (VGV) em torno de 10%. A 
entidade aponta como um dos prin-
cipais entraves para um crescimento 
maior, a limitação de uso dos recur-
sos do FGTS para novos financia-
mentos e os altos preços dos terrenos.

A publicação da Lei 13.786/18, 
que regulamenta o distrato imobili-
ário, também trouxe segurança jurí-
dica aos incorporadores, que não 
conseguiam ter a previsibilidade de 
caixa necessária para dar andamen-
to aos projetos e manter as finanças 
da empresa saudáveis.

Pela nova lei, as incorporadoras 
podem reter até 50% do valor pago, 
caso o novo imóvel tenha sido adqui-
rido na planta e em regime de patri-
mônio de afetação.

De acordo com Brasilio Jafet, pre-
sidente do Secovi-SP, os destaques do 
ano passado foram os lançamentos 
e as vendas de unidades econômicas 
dentro do programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV).

Incorporadoras que antes eram 
focadas no médio e alto padrão estão 
buscando novas alternativas no mer-
cado popular. É o caso da Cyrela, que 
criou a Vivaz para atuar no mercado 
MCMV. Além disso, o governo sina-
liza que a Caixa Econômica Federal 
continuará ampliando sua atuação 
social na habitação, focando em maio-
res recursos e juros baixos no MCMV.

Porém, já se percebe uma retoma-
da do segmento de mais alto padrão. 
Um indicativo deste movimento é a 
ausência de lançamentos econômicos 
no mês de fevereiro na cidade de São 
Paulo, com equilíbrio na distribuição 
de lançamentos de imóveis de 1, 2 e 
3 dormitórios.  Imóveis com 4 dor-
mitórios ou mais registraram bom 
desempenho de unidades lançadas.

“Sabemos que momentos de crise 
vêm e vão e fizemos nossa lição de 
casa ao comprar bons terrenos (de 
todos os segmentos) em São Paulo, 
Porto Alegre e Rio de Janeiro”, afirma 
Vinícius Mastrorosa, diretor finan-
ceiro da Even. No mês de março, a 

mercado

construtora e incorporadora lançou no 
Itaim, Zona Sul da capital paulista, um 
complexo imobiliário com a marca Fa-
sano, que vendeu mais de 50% das suas 
unidades em apenas 20 dias, a cerca R$ 
10 milhões cada uma. “Trata-se de um 
mercado exigente e o segredo está em 
construir projetos que atendam as aspi-
rações desses clientes”, diz o executivo.

A incorporadora You Inc., que traba-
lha essencialmente em regiões nobres de 
São Paulo, acaba de lançar em Pinheiros, 
um empreendimento conceitual assinado 
pelo escritório Aflalo Gasperini Arquite-
tos, que conta com um espaço de preven-
ção e cuidados da saúde, com profissionais 
do Hospital Albert Einstein, com foco em 
bem estar e qualidade de vida, no andar 
térreo. “Estamos investindo muito em 
inovação e tecnologia para gerar melhores 
experiências para nossos clientes e nos 
diferenciar da concorrência.”, diz Abrão 
Muszkat, CEO da You Inc.

“A reforma  
da Previdência  

sem dúvida  
será um passo 

importante para  
a sustentabilidade 

fiscal do País,  
mas a simplificação 
tributária também 

traria grandes 
benefícios a  
todo o setor” 

Vinícius Mastrorosa,  
diretor financeiro da Even

“Estamos 
investindo muito 
em inovação e 
tecnologia para 
gerar melhores 
experiências a 

nossos clientes e 
nos diferenciar da 

concorrência” 
Abrão Muszkat, CEO da You Inc
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E a construtora SKR está com 
uma expectativa bastante positiva 
para 2019. “Nossa previsão  de lan-
çamentos com VGV é de R$ 400 
milhões em quatro empreendimentos 
na cidade de São Paulo, o que repre-
senta um número muito relevante 
quando falamos de imóveis com foco 
em alto padrão”, Silvio Kozuchowicz, 
CEO da SKR.

Outro ponto que sinaliza a me-
lhora nesse é o novo teto para finan-
ciamento de imóveis na modalidade 
Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), que permite a utilização do 
FGTS e concebe juros menores que 
os praticados pelo Sistema Financei-
ro Imobiliário (SFI). Até o final de 
2018, o valor máximo do imóvel a 
ser financiado era de R$ 800 mil a 
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950 mil, a depender da região do 
país. Atualmente, esse teto é de  
R$ 1,5 milhão para todo o Brasil.

Ao passo que a Caixa aplica juros 
de mercado para médio e alto pa-
drão, bancos privados como Brades-
co e Santander, estão em processo 
de abertura de suas linhas pró-cotis-
ta, oferecendo ao consumidor que 
não se encaixa no MCMV, mais uma 
modalidade de crédito frente ao Sis-
tema Financeiro de Habitação (SFH).

Atualmente, os juros da pró-co-
tista não estão atrativos neste momen-
to, estando altos frente aos praticados 
no SFH. A esperança é que, no decor-
rer dos próximos meses, esses juros 
baixem por efeito da concorrência 
entre as instituições financeiras.

O presidente da Caixa Econômi-

ca Federal, Pedro Guimarães, afir-
mou no início de abril que o volume 
de oferta do crédito imobiliário pode 
dobrar com a securitização da car-
teira do banco, anunciada por ele em 
janeiro, ao tomar posse. A afirmação 
foi feita durante evento da Abrainc 
(Associação Brasileira das Incorpo-
radoras Imobiliárias) em São Paulo.

A securitização consiste em con-
verter uma carteira de crédito em 
títulos no mercado financeiro. O 
objetivo é proteger a dívida a receber 
remunerando investidores.

“Vamos oferecer, também, um 
financiamento de capital de giro. 
Não vamos deixar apenas a depen-
dência das empresas com financia-
mento do FGTS, porque não é justo”, 
finalizou Guimarães. 

“Nossa previsão  de lançamentos  
com VGV é de R$ 400 milhões em quatro 

empreendimentos na cidade de São Paulo” 
Silvio Kozuchowicz, CEO da SKR
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