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Visando a melhor compreensão dos efeitos de ciclos macroeconômicos na incorporação 

imobiliária residencial, o presente estudo traz análises importantes acerca da evolução de 

métricas do setor ao expô-lo a diferentes cenários externos.  

Por se tratar do investimento na construção de produtos de alto valor agregado, do 

horizonte de tempo alongado de obras e da necessidade de alto capital de giro para sua 

concepção, a melhor avaliação o tempo de entrada e o que esperar em termos de 

desempenho de indicadores até a entrega do empreendimento é de suma importância para 

o planejamento acerca do empreendimento e para a tomada de decisão. Para tal, a melhor 

compreensão do cenário macroeconômico, alheio ao controle do incorporador, é 

fundamental para a definição de parâmetros de demanda, preço, expectativa de vendas, 

acesso a crédito, entre outros fatores imprescindíveis. 

Tendo em vista que é a demanda que definirá os parâmetros do produto imobiliário e esta 

é influenciada por fatores macroeconômicos, o presente estudo correlaciona diversos 

indicadores de mercado com aqueles inerentes à atividade da incorporação imobiliária 

residencial a fim de melhor dimensionar e interpretar resultados de companhias do setor 

tendo em vista distintas fases dos ciclos econômicos. 

As correlações foram feitas com os indicadores mais comumente divulgados no mercado 

e com dados públicos das incorporadoras residenciais listadas em bolsa de valores 

brasileiras, contemplando um horizonte de 2008 a 2016. A partir destas séries, foi possível 

identificar tendências de comportamento de métricas macroeconômicas e quando e com 

que intensidade sua variação costuma impactar indicadores do setor. 

Além disso, foi desenvolvido um trabalho de conceituação de ciclos econômicos, ciclos 

imobiliários, dimensionamento e comportamento de demanda imobiliária no Brasil e um 

estudo avaliando as perspectivas macroeconômicas para o país e aplicando estas 

variações para propor tendências de comportamento do mercado imobiliário para os 

próximos anos. 
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Looking for a better comprehension of the effects of Brazilian macroeconomic cycles on 

residential Real Estate development, the presented thesis highlights valuable analysis 

regarding the evolution of the sector metrics on exposure to different extern scenarios. 

Considering the relevant investments on residential development to generate high value 

products, through long-term construction projects and the capital intensive profile of the 

industry, the evaluation of the timing of the investments and which result behavior to 

expect in face of the volatile business environment until the delivery of the project are 

important factors for the project planning and the decision-making process. In order to 

achieve a better comprehension of the macroeconomic behavior, which is out of the 

developer control, it becomes fundamental to establish parameters of variation of 

demand, price, sales volume, access to credit, among other factors. 

Regarding that Real Estate demand will define the parameters of products that will be 

developed and the amount of products needed, and this demand is highly influenced by 

macroeconomic factors, this study presents correlations on several market indexes to 

those specific of Real Estate residential development, in order to better understand the 

sector behavior in several phases of the economic cycle. 

The correlations were made with the most commonly used macroeconomic indexes and 

with public data from listed Real Estate development companies, in a horizon from 2008 

to 2016. In possession of these data series, it was possible to identify behavior trends of 

several macroeconomic metrics and how they affect the studied companies’ indexes, 

understanding when and how intense they will be impacted. 

Beyond the main goal, a precise description of economic and residential Real Estate 

cycles, evaluation of Brazilian housing demand and preferences, and also evaluating 

macroeconomic perspectives and how they will affect the growth trends for the residential 

Real Estate market of the next years. 
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1 Introdução 

1.1 Contexto do Trabalho 

Desejando-se estudar o crescimento de uma árvore no meio da floresta, há de se 

analisar fatores externos com a mesma importância dos internos. Haverá pouca influência 

da qualidade da semente, da saúde do tronco e do verde das folhas se a espécie não se 

adapta ao clima local, se o solo for infértil ou se o regime de chuvas for desfavorável.  

Numa hipótese de investimento no crescimento da árvore em questão, seria 

indicado que fosse escolhida a melhor semente, se adubasse o perímetro, se plantasse no 

local e profundidade adequada e que fosse elaborado um estudo de comportamento das 

chuvas naquela floresta. No estudo das chuvas, deve-se levar o ciclo hídrico local em 

consideração e para melhor entende-lo, levantando uma série de fatores que o afetam: 

ciclo de temperaturas, comportamento da bacia hidrográfica no local e muitos outros 

fatores correlacionados. Depois de estudar profundamente características da árvore e do 

ambiente, haveria base mais sólida para decidir se os frutos colhidos justificariam o 

investimento e suas incertezas. 

A incorporação residencial deve ser encarada da mesma forma. As análises e 

expectativas do empreendimento devem contemplar não apenas a qualidade do projeto 

executivo, o planejamento e orçamento da construção, a qualidade da equipe de vendas, 

mas também o local e vizinhança do terreno e as oscilações econômicas que impactam a 

demanda pelo imóvel. 

Contemplar estas oscilações nos estudos para determinar resultado esperado do 

empreendimento, mostra sua importância principalmente em períodos notoriamente 

recessivos como os vividos na data do presente estudo. O Brasil, como qualquer país em 

desenvolvimento, ainda traz consigo elevada volatilidade à atividade produtiva, 

fundamentalmente ocasionada por oscilações na capacidade de compra e endividamento 

do consumidor. Embora as previsões de crescimento econômico tenham um caráter 

probabilístico e determinados eventos macroeconômicos sejam imprevisíveis, sempre há 

uma tendência da ordem de grandeza do (de)crescimento que vá ocorrer num horizonte 

de dois anos, justamente a duração média das obras residenciais. 

Desta forma, a tônica da corretagem norte-americana: location, location, location, 

que destaca que a importância determinística do local do empreendimento para seu 
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sucesso não traduz inteiramente as características de uma boa incorporação. Além da 

localização, que indiscutivelmente influencia o resultado do empreendimento, há impacto 

tanto as características do produto que será construído - englobando sua qualidade e 

adequação ao mercado – quanto à disponibilidade e saúde de demanda como elementos 

imprescindíveis para a incorporação.  

Este trabalho visa explorar o comportamento do terceiro alicerce: o poder de 

compra e crédito da demanda por novas residências. Trata-se de mapear impactos e 

correlações de fatores macroeconômicos mais relevantes e conhecidos nas métricas que 

determinam o desempenho e perspectivas da incorporação residencial. Em suma, 

pretende-se entender os efeitos do ciclo econômico brasileiro no ciclo da incorporação, 

buscando entender como os empreendedores e o mercado imobiliário são afetados e como 

podem se preparar. 

 

1.2 Justificativa 

O estudo correlaciona os ciclos econômicos do Brasil, englobando diversos 

indicadores da saúde financeira do brasileiro e da atividade econômica nacional, com 

métricas da incorporação residencial. Assim, permitirá compreensão mais acurada da 

influência da conjuntura externa ao empreendimento e riscos ao seu desempenho. 

A incorporação, por se tratar de um mercado pulverizado em termos de oferta e 

concorrência, e ser um produto de alto investimento para o comprador, cujo projeto 

demora mais de um ano para sua conclusão, deve considerar expectativas de médio e 

longo prazo para suas realizações. Entretanto, vê-se em muitas ocasiões, incorporadores, 

principalmente os menores, executando analise de demanda apenas no tempo presente, 

considerando efeitos externos de maneira intuitiva e imprecisa. 

Pela mesma razão, sua pulverização, vê-se o mercado imobiliário como aquele 

que é regido de maneira descoordenada, sem influência controladora de grandes e 

principais players do setor. Isso deixa todo empreendimento, independentemente de sua 

qualidade, localização e credibilidade do incorporador, exposto a efeitos externos de 

demanda e aos ciclos econômicos. 

Desta forma, se faz importante a cada vez maior compreensão dos ciclos 

econômicos e inserção de empreendimentos no seu momento mais acurado e rentável, 



 
 

3 
 

sendo não apenas vital para a saúde financeira do incorporador, mas como um diferencial 

competitivo fundamental em mercados cada vez mais disputados e desafiadores. 

 

1.3 Objetivos 

O trabalho mapeará fatores externos relevantes e com causalidade qualitativa para 

o desempenho nas vendas, retornos e perdas financeiros e outras métricas importantes 

para incorporadores. A partir disso, analisar toda a base de dados disponível e afim de 

indicadores macroeconômicos e particulares ao Real Estate residencial para elaborar 

tratativas quantitativas para justificativa das correlações observadas. 

Assim, pretende-se ter maior entendimento dos indicadores internos da atividade 

de incorporação e das empresas do setor de acordo com a expectativa para a atividade 

econômica brasileira ou para o mercado local. 

Outro objetivo do trabalho será avaliar como que as previsões de desempenho 

previstas pelo governo, bancos e outras instituições com maior credibilidade se 

concretizam. De acordo com a assertividade destas previsões, poderá quantificar suas 

margens de erro e embasar ainda melhor as premissas de viabilidade do projeto. 

 

1.4 Limitação do Tema 

O estudo trata da evolução e correlação de métricas macroeconômicas brasileiras 

com o desempenho comercial, financeiro e operacional de empresas e empreendimentos 

de incorporação residencial no Brasil. 

Para o estudo dos fatores externos, serão abordadas métricas mais comumente 

divulgadas e utilizadas para avaliação da atividade econômica no país e locais, emitidas 

por instituições com alto grau de credibilidade.  

Os empreendimentos alvo de estudo serão unidades e conjuntos residenciais com 

o objetivo de rentabilização através de venda localizados no Brasil. Os indicadores de 

companhias e empreendimentos serão àqueles publicados por companhias com capital 

aberto na BM&F Bovespa, garantindo assim a veracidade e relevância das informações. 
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Dados do setor também serão extraídos de entidades de classe e outros institutos de 

pesquisa para análises consolidadas. 

Apesar de restringir o estudo quantitativo a empreendimentos residenciais para 

venda no Brasil e aos dados das empresas mais relevantes que publicam seus indicadores, 

as análises, principalmente qualitativas, podem ser utilizadas para avaliação de qualquer 

empreendimento imobiliário em qualquer localidade, dado o perfil do setor de Real 

Estate. 

 

1.5 Metodologia de Pesquisa 

O trabalho avaliará a influência quantitativa e qualitativa de ciclos 

macroeconômicos nas empresas e empreendimentos de incorporação residencial no 

Brasil.  

Desta forma, se faz necessária a coleta de dados públicos, gratuitos e oficiais em 

três aspectos: indicadores de crescimento da atividade econômica brasileira e dados 

populacionais no período estudado, indicadores de desempenho do setor imobiliário 

residencial das companhias listadas em bolsa de valores, de entidades de classe e 

institutos de pesquisa além da expectativa de evolução de performance macro e setorial 

de analistas do governo, bancos e outras instituições que fazem análises mais confiáveis. 

Através de bibliografia e análise dos fatores de influência para a incorporação 

residencial, elaborar-se-á uma listagem de indicadores a serem estudados no âmbito 

macroeconômico e do empreendimento. A partir deste ponto, se construirá as sequencias 

de dados para cada indicador, a fim de se estabelecer a correlação quantitativa dos 

indicadores, demonstrando matematicamente sua relação. 

Desta forma, poderá estabelecer relações de causa e efeito que expliquem o 

comportamento do setor em função das oscilações econômicas brasileiras. Também serão 

feitas análises que auxiliem na compreensão dos números das empresas e em suas 

perspectivas de crescimento. 

Por fim, em posse de todas as correlações que serão desenvolvidas ao longo do 

trabalho, avaliar como as perspectivas de crescimento mais amplamente divulgadas foram 
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assertivas e a melhor maneira de trazê-las para o estudo de viabilidade de um novo 

empreendimento. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

O Capítulo 2 trará os conceitos mais relevantes das pesquisas realizadas acerca de 

ciclos econômicos, do comportamento de indicadores macroeconômicos. Também as 

concepções do setor de Real Estate residencial, suas características e conceitos cíclicos. 

O Capítulo 3 conta com a descrição de cada indicador individualmente, com sua 

precisa descrição, importante e desempenho ao longo do período. Neste capítulo serão 

analisados qualitativa e quantitativamente cada índice do setor e o que pode ser concluído 

de cada correlação. 

O quarto capítulo traz consigo uma leitura do cenário vigente de crise econômica 

no país, como se concretizaram as perspectivas de crescimento feitas no passado numa 

visão do negócio imobiliário e como levar em consideração o cenário e recomendações 

de mercado atuais. 

Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões e considerações desse trabalho, 

finalizando com proposições para futuras pesquisas. 

As fontes para a pesquisa foram descritas ao término no trabalho, na seção de 

Fontes Bibliográficas. 
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2. Estudo de Ciclos e o Mercado da Incorporação 

Residencial 

2.1 Ciclos Econômicos 

Buscando analisar o posicionamento da incorporação dentro dos ciclos 

econômicos em um dado mercado, torna-se imprescindível o estudo e conceituação destes 

ciclos. A ideia de que o crescimento da atividade produtiva de uma dada sociedade é 

cíclico e influenciado por uma gama de fatores monetários, tecnológicos, políticos e 

sociais é bem difundida e diversas teorias e modelos foram desenvolvidos para quantifica-

los. 

Para Korotayev e Tsirel (2010), o conceito básico de um ciclo econômico é a 

flutuação natural da economia em períodos de expansão (crescimento) e contração 

(recessão). Fatores de influência comumente explorados podem auxiliar na compreensão 

destes ciclos, dentre eles: a variação crescimento do produto interno bruto (PIB), taxas de 

juros, taxas de desemprego, consumo das famílias, índices de confiança do consumo, 

entre outras. 

Olhando de uma maneira mais ampla, ciclos econômicos contemplam um 

conjunto de setores produtivos distintos, que juntos compõem a atividade econômica de 

um determinado mercado. Naturalmente, estes ciclos variam de setor para setor em 

termos de amplitude, duração e mesmo de taxas de crescimento ao longo do período 

analisado, mas de forma que o somatório de todos eles gera um panorama global para 

dada sociedade. 

A causa para o surgimento destes ciclos varia de acordo com estudiosos do tema, 

que apesar dos fatores estarem correlacionados, apontam para preponderância de certos 

indicadores sobre outros para a definição de um ciclo. As conceituações de ciclos 

econômicos são validas, embora a sua modelagem e previsão de comportamento sejam 

imprecisas em função da aleatoriedade de diversas variáveis que os compõem. 

Foldvary (1997), representante da escola monetarista, acredita numa correlação 

mais forte dos ciclos econômicos com os ciclos de crédito, que movimenta a atividade 

produtiva empresarial, o poder de investimento de governos e o consumo das famílias. 

Neste cenário, as taxas de juros sofreriam oscilações fundamentais para a existência dos 
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ciclos, uma vez que podem fomentar ou reduzir a atividade econômica através da 

concessão de crédito para pessoas, negócios e entes públicos. 

Keynes (1936) também aborda o tema mudanças no binômio oferta-demanda 

como principais motivadores do ciclo econômico. Neste cenário, a demanda agregada é 

constantemente afetada pela instabilidade e volatilidade na demanda de investimentos e 

tem efeitos na oferta momentânea e futura. A variação do comportamento da demanda, 

da propensão ao consumo, agindo de uma maneira articulada ao longo do tempo, seria 

responsável pela formação de ciclos econômicos com efeitos desdobrados a partir deste.   

Fisher (1906), apesar de atribuir aos indicadores monetários o papel de 

caracterizar os ciclos econômicos, acredita que eles existem naturalmente, refletindo o 

constante desequilíbrio dos investimentos em produção para suprir uma demanda de 

consumo que muda constantemente, e apresentando efeitos nas questões monetárias e de 

crédito naquele momento histórico. A relação entre oferta e demanda também seria 

influenciada aleatoriamente pelo surgimento de novas tecnologias, da mudança de hábitos 

e questões geopolíticas, de forma que seria difícil estipular características exatas para o 

ciclo econômico, mas que seu comportamento e indícios seriam bem definidos.  

Independente das relações de causalidade para um ciclo econômico, nas palavras 

de Filardo (2012), este seria composto por quatro etapas: expansão, pico, recessão e 

depressão. Cada etapa, além de demonstrar a evolução da atividade econômica em um 

dado mercado, traz correlações fortes com indicadores importantes para a concepção do 

negócio imobiliário e da saúde financeira dos consumidores. 

Vale salientar, para Korotayev e Tsirel (2010), que apesar das distintas fases dos 

ciclos econômicos e, evidentemente, de sua duração, amplitude e impactos, que há uma 

tendência de crescimento absoluto. A tendência de crescimento também sofre alterações, 

sempre mais discretas, de acordo com diversos fatores que impactam as sociedades ao 

longo do tempo, mas para estudos dos ciclos de maneira individualizada, pode considera-

la constante dado a suas alterações em horizontes mais alongados que os dos ciclos 

econômicos. 
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Figura 1 - Comportamento Esquemático de um Ciclo Econômico 

(Fonte: Korotayev e Tsirel (2010) - A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: 

Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global 

Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and 

Dynamics) 

Na fase de expansão, quando se dá um crescimento econômico mais veloz, taxas 

de juros tendem a ser baixas, indicadores de produção alcançando patamares mais 

elevados, o consumo, em virtude de expansão de crédito e de atividade econômica 

acelerada, aumenta e cria-se uma pressão inflacionária. 

Quando o ciclo econômico atinge seu pico, o crescimento chega a um ponto de 

inflexão. Neste caso, certas imprecisões econômicas começam a ocorrer e deveriam ser 

naturalmente ajustadas. Em geral, métricas de crescimento, desemprego, juros e muitas 

outras começam a inverter seu movimento de melhora, tendem a um curto período de 

estagnação e, em seguida, a ceder o desempenho obtido na fase de expansão. 

As correções que devem ser feitas em função de um longo período de crescimento 

acelerado seguido de um período de estagnação se manifestam na fase de Recessão. Nesta 

etapa, enxerga-se comumente crescimento absoluto negativo, ou ao menos declinante, 

enquanto métricas de desemprego decrescem, de consumo aparentam estagnadas e 

emprestadores exigem prêmios comparativamente altos em seus investimentos. 

http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp
http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp
http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp
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A depressão, ou vale, ocorre quando a contração econômica atinge seu auge e o 

cenário exige uma retomada no crescimento do mercado como um todo. O término de 

uma recessão é sempre incerto, não tem data nem uma convergência de todos os 

indicadores para uma sucessiva melhora. Em geral, é uma fase que demonstra a melhora 

de alguns indicadores isolados, com certa volatilidade, mas que já indicam um cenário de 

término de deterioração contínua de desempenho econômico. 

Vale ressaltar que os ciclos não são perfeitamente delineados, pelo contrário. 

Korotayev e Tsirel (2010) diz a análise de um ciclo individual é complexa: suas fases 

tendem a durar intervalos desiguais, há oscilações dentro das fases e os indicadores 

contam com influencias produtivas pontuais relevantes que acabam impactando a leitura 

dos ciclos.  

Olhando para os ciclos brasileiros, com um viés de análise de indicadores mais 

difundidos, encontra-se problema descrito por Korotayev e Tsirel (2010). Ainda sim, 

avaliando cada indicador de maneira qualitativa, consegue-se detectar tendências 

econômicas que se adequam às teorias citadas acima. 

A análise inicial, naturalmente, deve ser a do produto interno bruto (PIB), que 

mensura tudo aquilo que é produzido no país em um período. A métrica é aquela que está 

sujeita a um comportamento mais imprevisível que as demais, afinal, traduz toda 

atividade econômica brasileira consolidada, impactada pelo desempenho diversos setores 

e localidades. Na Figura 2 se encontra uma tabela com a evolução absoluta do PIB 

trimestral real, tal como a variação de um trimestre em relação ao mesmo período do ano 

anterior. As duas séries apresentadas nas Figura 2 e Figura 3 foram disponibilizadas pelo 

IBGE. 
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Figura 2 - Evolução Absoluta do PIB Trimestral adaptado IBGE (R$ mil) 

 (Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 3 - Evolução Ano a Ano do PIB Trimestral adaptado IGBE (%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Observa-se que há uma tendência de crescimento do indicador em termos reais, 

expresso pelo seu valor absoluto. No âmbito das variações, o gráfico abre mais espaço 

para análises. A curva das variações em si pode não parecer muito conclusiva, em função 

de suas oscilações ao longo da evolução da métrica, entretanto, quando se estipula uma 

linha de tendência para o movimento, nota-se que há a presença de um movimento cíclico 

em torno do crescimento econômico brasileiro.  
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Leitão (2011), em seu estudo sobre a economia brasileira no século XXI, indica 

justamente a formação do ciclo descrito acima. Uma expansão econômica a partir de 

meados de 2001, com uma série de crescimentos sólidos e crescentes, seguido de um 

período de pico, que ocorreu por volta de 2008 até 2012. A partir de 2012, nota-se um 

movimento acintoso de queda da no desempenho econômico, motivada pela crise 

econômica brasileira atual. Não está ainda claro se a economia brasileira ainda se encontra 

na fase de recessão ou já adentrou a depressão, mas há outras métricas que podem refinar 

esta análise. 

Observam-se no gráfico os efeitos externos afetando a economia brasileira, que 

tem alta correlação com a economia global dado ao perfil de investidor e de produção no 

país composto por muitos estrangeiros e voltado ao comércio exterior. Em 2008, por 

exemplo, o colapso no sistema financeiro norte americano causou uma ruptura no patamar 

de crescimento brasileiro. Eventos de crise econômica, acentuado a partir de 2014, trazem 

efeitos mais acelerados para a produção no país enquanto a fase de expansão aparece com 

métricas crescendo aos poucos, com taxas mais próximas da média de crescimento 

histórica. 

Analisar-se-á o sistema de crédito, dito pelos monetaristas como indicador 

principal para determinação de ciclos econômicos. Para Foldvary (1997), dentro uma 

economia efetivamente livre, o acesso a crédito deveria ser regido exclusivamente pelo 

mercado, que determinaria o preço do capital para empréstimo conforme suas 

expectativas de risco e retorno fossem avaliadas. Desta forma, seria um reflexo fiel da 

confiança e expectativa que se tem em determinada economia, impactando diretamente o 

custo de financiamento e consequentemente a produção do país de uma maneira geral. 

Para Springer (2011), o Brasil e muitos outros países nos quais os governos 

exercem grande influência sobre a economia, as taxas de juros não são verdadeiramente 

livres e justamente corrigidas, de uma forma que os juros não são vistos como reflexos 

da expectativa em um país, mas apenas do custo de capital. Assim, a arbitrariedade na 

definição de juros acaba por causar algumas distorções em suas curvas de maneira a 

aumentar sua amplitude. 
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Figura 4 - Evolução da Taxa SELIC adaptado BCB (%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Observa-se que a tendência de crédito, antes do valor que ele assume em si, acaba 

se desenvolvendo de acordo com o ciclo da atividade econômica, faceta que já era 

esperada dada a alta relação entre os indicadores. Conforme descrito anteriormente, os 

ciclos trazem oscilações ao longo de sua evolução, mas pode-se analisar que em períodos 

de expansão as taxas de juros começam a ceder, durante o pico do ciclo se atinge o ponto 

de inflexão nos juros, para o seu posterior crescimento na depressão. 

Como taxas de juros são essencialmente uma métrica de confiança na concessão 

de crédito, pode-se inferir que o ciclo de juros aconteça com determinada antecedência 

ao ciclo de crescimento. Desta forma, o início da depressão se daria com a inflexão dos 

juros, que se refletiria na aceleração da atividade produtiva um tempo depois, em função 

do menor preço na tomada de capital. Como pode se analisar pelo gráfico acima, há 

indícios de que o Brasil possa, depois da crise iniciada em 2014, estar superando as 

dificuldades impostas por esta fase do ciclo econômico e adentrando um período de 

inflexão. Por outro lado, pode se tratar de mais alguma oscilação dentro das tendências 

cíclicas, dando continuidade à fase de recessão. 

É também importante notar a duração das fases no ciclo de juros. A expansão 

continua sendo mais longa que a recessão, que costuma ser mais devastadora. 
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É válido ressaltar outra condição impactante dos juros sob uma ótica social, 

explicado no endividamento das famílias. Para Springer (2011), é o efeito sentido na 

economia real na confiança dos bancos para aquele país, alavancando o consumo e 

trazendo consigo uma série de obrigações e premissas que podem se romper a qualquer 

momento, afinal, trata-se apenas de confiança. Naturalmente a métrica é influenciada por 

estímulos governamentais, descontrole de algumas instituições financeiras (gerando 

bolhas de crédito) e estão atreladas a bens de consumo de ticket médio elevado, a bens 

industriais e a imóveis, sendo esta métrica particularmente importante para o estudo do 

mercado imobiliário. 

Olhando para inflação, que seria a métrica mais importante sob uma ótica de 

demanda, também observamos a formação dos ciclos previstos por Keynes (1936). A 

inflação é um efeito sentido direto pela população, de uma maneira aparentemente mais 

direta e ampla que as taxas de juros, mas explica de maneira mais clara e menos 

influenciada por entidades moderadoras a relação de oferta-demanda, pois trata dos 

preços do comércio varejista, extremamente pulverizado, e não de poucas entidades 

financeiras. 

 

Figura 5 - Evolução IPCA adaptado IBGE(%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Naturalmente, na fase de expansão, com maior incentivo à produção e crédito mais 

barato, tende-se a expansão da oferta sobre a demanda, de forma que o preço dos produtos 
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cai de maneira geral. O movimento ocorre apesar da possibilidade de um endividamento 

familiar menos oneroso, uma vez que a oferta passa a ter novos entrantes e incremento da 

concorrência a cada momento. O movimento oposto ocorre em tempos recessivos, apesar 

da imaginável menor demanda. A oferta, no caso, passa a ser um balizador mais forte que 

a demanda, segundo Leitão (2011), em seu ensaio sobre a inflação no Brasil. 

Lado a lado com a inflação no que diz respeito à demanda, uma métrica 

amplamente difundida são as vendas no varejo, que trata de um consumo imediato e 

cotidiano para o brasileiro. Para Leitão (2011), é o indicador que reflete a saúde financeira 

do brasileiro no momento analisado, uma vez que seu desempenho traduz exatamente a 

demanda. Para ela, a relação do brasileiro com a inflação será sempre de medo, haja vista 

do passado de hiperinflação e o desconforto cotidiano que o descontrole da métrica trazia. 

Desta forma, o Governo Federal tende a priorizar o controle da inflação em detrimento 

de outros indicadores. Os juros, de certa forma, trazem um impacto visível ao leigo apenas 

para aqueles que contraem dívidas e como é frequentemente corrigido pelas necessidades 

dos governos, acaba não sendo tido como efeito principal. 

A partir do estudo dos ciclos pela ótica de sua concepção e causa, é valido trazer 

à tona alguns indicadores importantes em termos de percepção e impacto real na 

sociedade. É o caso do índice de confiança do consumidor e da taxa de desemprego. O 

primeiro trata-se de uma etapa primária, de como o cenário econômico se faz presente em 

termos de confiança para a população. Já o segundo, é a última instancia de um ciclo 

econômico, afinal, se a atividade econômica aumenta, novos empregos são gerados, se 

diminui, gera-se desemprego. 
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Figura 6 - Evolução do Índice de Confiança do Consumidor adaptado CNI 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 7 - Evolução do Desemprego adaptado IBGE (%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Nota-se na série de dados o que foi imaginado, a confiança do consumidor 

antecedendo os ciclos indicadores de PIB, juros e inflação, enquanto o desemprego de 

desenvolve de uma maneira mais tardia. Por isso, a fase de depressão contaria com ainda 

aumento de desemprego e com todos os efeitos no consumo que o desempenho fraco da 

métrica traz. Evidente que o início de uma nova fase de expansão só se daria em condições 

de desemprego decadente, uma vez que nenhum crescimento econômico relevante se 

manifesta sem que haja maior oferta de postos de trabalho. 
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Vale também avaliar estes ciclos econômicos em óticas da atividade comercial, 

pelo índice de vendas do varejo, calculado pelo IBGE. A partir dele, temos uma percepção 

com a maior liquidez e veracidade possível, da agitação do consumo no país. O índice 

traz uma cesta de produtos a ser avaliados, de forma que é composto de produtos de uso 

quotidiano e obrigatório, tal como de alguns com maior valor agregado. A métrica, 

naturalmente, carrega consigo efeitos claros de crédito, inflação, tendências dos produtos 

e muitos outros fatores, mas serve como balizador importante caso queira se avaliar o 

consumo de uma maneira geral. 

 

Figura 8 - Evolução Ano a Ano de Vendas no Varejo adaptado IBGE(%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Para melhor complementar o estudo de um ciclo econômico, a posição 

cronológica de cada indicador deveria confirmar estas relações qualitativas. Randow 

(2016) o fez para alguns indicadores norte-americano, mais estável que o brasileiro, 

mesmo sabendo que mesmo se um indicador já oscile em torno de suas tendências 

cíclicas, seria mais difícil correlaciona-los de maneira conjunta. Utilizando a mesma 

metodologia de seu estudo para os dados que foram dispostos nesta seção, obteve-se a 

sequência mostrada na Figura 9: 
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Figura 9 - Estudo de Curvas Conforme Randow (2016) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Das curvas elaboradas na Figura 9, apesar de contemplar um horizonte menor que 

as de Randow (2016), podem ser tiradas as mesmas conclusões. Quanto mais complexo 

e abrangente é um indicador, como o PIB, mais suave deverá ser suas curvas, afinal, se 

trata de um somatório de diversos fatores, muitas vezes conflitantes, que garantem um 

caráter menos volátil a ele. Métricas de confiança, conforme explicado, são mais voláteis, 

dependem de percepções e tendem a reagir antes de indicadores de performance em 

momentos de expansão e depois em momentos de recessão, uma vez que o otimismo é 

um fator que é levado em conta para a métrica. 

O desemprego, reflexo-mor dos ciclos econômicos, naturalmente é o último a 

reagir em qualquer situação, conforme explicado anteriormente. Métricas de consumo 

tendem a antever qual será o comportamento do desemprego, por se tratar de um impacto 

mais direto a sociedade. 

Outro fator importante em um ciclo econômico é evocado por Rocha (2012). A 

oscilação de um ciclo, em termos de amplitude e padrão de comportamento é 

imprescindível para se mensurar seus efeitos. Em um olhar comparativo, com o crescente 

grau de estabilização da economia brasileira tende a mudar o comportamento dos ciclos 

econômicos cada vez mais próximos dos países desenvolvidos. A volatilidade dos 

indicadores fundamentais tende a diminuir, tal como sua amplitude. 
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Assim, Rocha (2012) atesta que o Brasil é um mercado mais volátil que aqueles 

desenvolvidos, e pelo grau moderadamente elevado de globalização, assume-se que está 

sujeito a impactos relevantes de eventos externos a atividade brasileira. Isso ocorre em 

função da confiança na atividade econômica brasileira e no fluxo de investimentos 

estrangeiro relevante no país. 

 

2.2 Ciclos do Mercado Imobiliário Residencial 

Conforme descrito anteriormente, toda atividade econômica é regida por ciclos 

particulares e inerentes às suas características, que pode variar das maneiras mais 

distintas. Naturalmente, há forte influência do momento vivido globalmente pelo mercado 

como um todo, mas seus agentes de impacto e consequências são mais claros e palpáveis 

do que analisando um conjunto econômico. 

Para Lee (2011), o mercado imobiliário apresenta ciclos complexos, muito 

correlacionados com o momento econômico do país, mostrando efeitos claramente 

identificados dado ao alto valor agregado do produto vendido e ao caráter pulverizado de 

mercado residencial. 

Lee (2011) ainda diz que os estudos acerca do Real Estate jamais estarão 

completos e que eventos diversos, sejam globais, nacionais ou locais terão impacto na 

saúde de empreendimentos e nas características do ciclo. Trata-se, para ele, da 

manifestação mais fundamental da atividade humana, a de habitação e proteção, portanto, 

sua manifestação como atividade econômica é imprevisível em curtos horizontes de 

tempo. Seu estudo e compreensão, portanto, é fundamental para o traçado de prioridades 

e diretrizes para investimentos futuros, sendo imprescindível para ter maior vantagem em 

empreendimentos futuros. 

O estudo se dá uma importância ainda maior quando se leva em consideração o 

prazo do desenvolvimento de um projeto imobiliário no Brasil. Para Medeiros (2015), 

este intervalo seria de três a quatro anos, dos quais ao menos 12 meses são para aprovação 

do projeto e outros 2 a 3 anos para construção. Outras variáveis ainda se encarregariam 

de aumentar o tempo de conclusão do projeto, sejam técnicas ou conjunturais, conferindo 

risco ainda maior aos empreendimentos. 
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Além disso, Rocha Lima Júnior et al. (2014) acredita que qualquer investimento 

em Real Estate tenha um perfil de longo prazo, tanto na compra quanto na operação ou 

uso, reforçando necessidade de segurança financeira do comprador e de um perfil bastante 

conservador. Desta forma, será um investimento que passará por vários ciclos e sua 

rentabilidade deve ser avaliada para todos os cenários. 

Buscando avaliar as causas dos movimentos cíclicos do mercado imobiliário, 

Pyhrr et al. (1999) elaborou um ensaio elencando 15 ciclos deveriam ser analisados para 

entender os imobiliários, dentre eles, o de inflação, juros, construção, tecnologia e 

mudanças sociais. Além disso, nomeou os principais drivers dos ciclos imobiliários 

residenciais. Foram divididos em primários e secundários, dado seu impacto real nos 

ciclos: 

Primários: 

 Políticas e prioridades econômicas federais; 

 Acesso e custo de capital; 

 Crescimento de emprego, tanto quantidade quanto qualidade; 

 Preço de Commodities; 

 Mudanças demográficas; 

 Confiança e consumo da população; 

 Variação de renda per capita; 

 Indicadores de oferta e demanda; 

 Investimento em infraestrutura no país; 

 Crescimento econômico. 

Secundários: 

 Comércio internacional; 

 Regulações e incentivos estaduais e locais; 

 Migração populacional; 

 Desempenho de pequenos negócios; 

 Crédito, endividamento e poupança das famílias; 

 Grau de empreendedorismo e surgimento de novas empresas; 

 Avanços tecnológicos na região; 
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 Fatores industriais e de competição que afetem o local; 

 Características de formação, demográficas e de renda dos bairros. 

Muitas conclusões podem ser estabelecidas pela escalação de prioridades de Pyhrr 

et al.  (1999). A preponderância de fatores e políticas de uma esfera nacional, crescimento 

de produção e emprego de uma maneira generalizada e um plano de investimentos mais 

amplo sobre impactos, características e investimentos locais para determinar a saúde do 

mercado imobiliário de uma região chama a atenção. 

Constata-se determinado pertencimento de um mercado imobiliário, mesmo que 

local, a economia do país. O valor de commodities, que rege economias inteiras, 

principalmente em países em desenvolvimentos como o Brasil, afetaria mais certa região, 

mesmo que esta não produza uma commodity específica, do que o desempenho de 

negócios locais. 

Para Pyhrr et al.  (1999), isso se deve a uma questão de alastramento de condições 

econômicas, sejam elas favoráveis ou não, trazendo consigo a confiança no consumo. A 

última, para ele, é fundamental para a compra ou investimentos de maior valor agregado, 

principalmente de unidades imobiliárias, que além de ter alto valor, tem baixa liquidez. 

Em uma perspectiva teórica, portanto, o sucesso de empreendimento imobiliário 

residencial é regido mais contundentemente pelo cenário econômico e produtivo do país 

do que a esforços regionais. Por esta linha, observa-se a exposição a riscos de um 

empreendimento individual frente um cenário regional, mas principalmente, às atividades 

do país de maneira consolidada. 

O cerne de cada fundamento de Pyhrr et al. (1999) também é visto em diferentes 

escalas, ou seja, cada característica elencada por ele tem sua face global e local. Os 

distintos níveis de investimento e de penetração de iniciativas públicas de crescimento, 

características de poder aquisitivo e emprego da população, caráteres migratórios, 

comércio internacional, acesso a crédito e os demais motivadores listados têm sua faceta 

nacional e regional. Isso reforça o senso de pertencimento econômico e da exposição a 

um ambiente de negócios que foge da esfera de decisão do empreendedor e público-alvo. 

Agora focando no estudo dos ciclos individualmente, que deve seguir tendência e 

movimento dos ciclos macroeconômicos, Lee (2010) estipula, para os Estados Unidos, 
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um ciclo imobiliário com duração média de 10 anos, muito embora a definição mais 

assertiva de transição seja incerta.  

Estas incertezas são perigosas para incorporadores. Lee (2010) acredita que há, 

entretanto, sempre um momento de negação ao fim da parte de crescimento de um ciclo, 

fazendo com que diversos empreendedores e investidores percam dinheiro. Foldvary 

(2007) diz que há clareza entre o final de um período de expansão e o início de uma 

recessão, mas que o fracasso de empreendimentos não está sempre relacionado ao 

momento de mercado de Real Estate. 

Analisando o ciclo da incorporação em si, parte-se primeiro para uma visão 

qualitativa do mercado caracterizada pelo binômio oferta x demanda, ou o desempenho 

físico do mercado e o ciclo financeiro, ou o desempenho de fluxo de capital e movimentos 

de preço. Mueller (1995) desenvolve uma teoria acerca do tema, mostrando que preços 

de venda deveriam se manter crescentes a uma taxa cíclica, conforme vimos tantos 

indicadores desempenharem no subcapítulo anterior, variando conforme a oportunidade 

de compra de imóveis novos. Naturalmente, estas oscilações têm efeitos na rentabilidade 

de cada empreendimento e deve ser avaliada de acordo. 

 

Figura 10 - Fases do Ciclo do Real Estate visto por Oferta-Demanda 

(Fonte: Pyhrr, Roulac, & Born - Real Estate Cycles and Their Strategic 

Implications for Investors and Portfolio Managers in the Global Economy, 1999) 

A figura acima mostra uma visão de Pyhrr (1999) das relações físicas do mercado, 

auxiliando graficamente a uma análise dos picos. As áreas com hachuras representam 

gaps de oportunidade para a incorporação, onde a demanda será maior que a oferta e os 
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preços se encontrarão em patamares de elevação de rentabilidade. As áreas em branco 

representam justamente o contrário, um cenário de sobre oferta, que tende a dificultar 

condições de novos lançamentos. 

O gráfico da Figura 10 tenta reproduzir, ainda que com um viés de esboço, dois 

comportamentos de mercado imprescindíveis. A primeira é a superioridade de uma área 

branca em relação àquela com hachuras, mostrando que períodos desfavoráveis 

costumam ter maior duração e impacto que os lucrativos, enquanto a segunda é um 

movimento de picos crescentes no gráfico, mostrando uma tendência de crescimento de 

oferta e demanda de forma absoluta, refletindo crescimento populacional e características 

de compra de imóveis. 

Para Mueller e Pevnev (1997), as curvas de um ciclo imobiliário teria uma forma 

de onda, tal como conseguimos observar em alguns exemplos no subcapítulo anterior, 

como a de inflação e atividade econômica. Isso se deveria a uma maior velocidade de 

queda das condições de mercado, causando uma deterioração mais forte mais significativa 

que o crescimento obtido ao longo dos anos de crescimento. 

A Figura 11 traz um panorama de novas construções e da taxa de ocupação 

daquelas que foram entregues ou estão em estoque, mostrando a evolução da diferença 

oferta-demanda ao longo do tempo. O efeito de imóveis de segunda mão, ou seja, que 

estão sendo revendidos após uso, não foi considerado por Mueller, muito embora seu 

efeito seja imprescindível para a saúde de novos lançamentos e será abordado neste 

trabalho. 

Para Mueller e Pevnev (1997), em um ponto de vista de operação do imóvel, os 

valores de locação também acompanhariam a mesma tendência de mercado que as vendas 

de novas unidades. 
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Figura 11 - Fases do Ciclo de Real Estate Vistos como Onda 

(Fonte: Muller e Pevnev - An Analysis of Rental Growth Rates During 

Different Points in the Real Estate Market Cycle, 1997) 

Para Pires (2016), a fase de recuperação, para o mercado imobiliário, se dá no 

ponto mais desfavorável da curva para incorporadores, afinal, é quando o excesso de 

construções do ciclo anterior é máximo. O período costuma ser longo, em função da 

recuperação gradual da demanda e da frequência menor de lançamento de novos produtos 

devido à baixa atividade construtiva. Além disso, dado a deterioração do cenário 

econômico global, que em geral acompanha esta fase do ciclo imobiliário, muitos imóveis 

mais antigos são colocados à venda, inflando a oferta de uma região com produtos de 

competitividade elevada em função do baixo valor para compra. 

Conforme o excesso de unidades é absorvido pelo mercado e a saúde financeira 

da população pouco a pouco melhora, os preços de venda e valores de locação começam 

a crescer, colocando o mercado em um patamar mais convidativo para novos 

investimentos. 

Pyhrr e Born (1996) caracterizam os elementos externos ao ciclo nesta fase: 

 Foco em fundamentos – o core business volta a ser a alma do negócio, de forma que 

as empresas sejam mais enxutas em sua estrutura administrativa e focadas naquilo 

que se propõe a fazer. 
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 Novo ciclo de capitalização – em geral, movimentos de recuperação de um 

determinado setor ajudam na impulsão de crédito para a produção e compra, barateado 

financiamentos e diminuindo o risco dos empreendimentos. 

 Consolidação do setor imobiliário – muitos players eufóricos, menos tradicionais e 

com um grau de profissionalismo menor tendem a deixar o mercado quando há uma 

ruptura nas condições de premissas de projeto contra a realidade, de forma que 

empresas que conhecem mais do mercado e tem melhor reputação estejam mais aptas 

para aproveitar melhorias do cenário gradualmente mais positivo de vendas. 

 Emersão de novos modelos e métodos de negócios – experiências de prejuízo, ou 

resultados menores que o esperado, acarreta uma onda de inovação em termos de 

práticas empresariais, deixando empresas mais atualizadas com o surgimento 

diferentes formas de condução de negócio. Em geral, esta mudança vem em conjunto 

com soluções de engenharia mais modernas e com o uso de tecnologia para processos. 

 Remuneração corporativa mais enxuta e reestruturada – com diferentes modelos de 

negócio emergindo, a estrutura corporativa fica mais enxuta e competitiva, refletindo 

na remuneração de dirigentes, que devem se adequar aos patamares de rentabilidade 

mais espremidos típicos desta fase do ciclo. 

 Incentivos governamentais graduais – instituições governamentais, vendo a 

fragilidade do ambiente de negócios imobiliários e sabendo da importância do setor 

para a sociedade, tende a auxiliar o setor com novos planos e incentivos. Trata-se de 

um setor de alta empregabilidade e que aquece diversas outras indústrias, de forma 

que governantes veem com bons olhos o auxílio ao setor. 

 Premissas de negócio mais realistas e projetos competitivos – não é apenas a empresa 

que passa a ser mais eficiente após uma sequência de revezes, o produto imobiliário 

também se adequa a uma nova realidade das empresas do setor e do comprador, de 

maneira que excessos, outrora tolerados, dado a grande demanda, agora são fatores 

de eliminação de um produto do mercado. Desta forma, novos imóveis se tornam mais 

competitivos e próximos da realidade do comprador. 

 Diversificação do risco – empresas focadas em determinados setores podem ter um 

risco mais alto dado à exposição a um tipo de público ou localidade, de forma que há 

uma tendência de diversificação de produto uma vez que há uma onda de 

reposicionamento no mercado. 
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 Emersão de novos líderes para o setor – uma nova forma de se fazer negócios aliada 

ao “insucesso” de muitos gestores que estavam em vigência durante uma ruptura de 

mercado provoca o surgimento de novos líderes para o setor. Em geral a oportunidade 

de liderança surge para pessoas mais jovens, arejados e inovadores, de forma a 

reforçar as mudanças estruturais das empresas. 

 Melhor relação com clientela – dado ao cenário de retração do consumo, o 

relacionamento com o cliente torna-se um diferencial competitivo imprescindível, de 

forma que muito esforço comercial deve ser dispendido pelos empreendedores. 

A fase de expansão, ou crescimento de mercado, para Pires (2016), mostra um 

crescimento contínuo da demanda, superando oferta de novas unidades. Neste caso, 

naturalmente, os preços de venda e aluguel tendem a subir, tal como a vacância cai 

consideravelmente. Neste cenário, o mercado torna-se novamente atrativo para 

investidores, que veem suas perspectivas de lucro aumentar, e inicia-se um boom de novas 

construções e de vendas em planta. 

Com a expansão de mercado, eventualmente alcança-se o pico do ciclo, ou seja, 

um ponto de inflexão nas curvas de oferta e demanda, é o ponto de maior lucratividade 

de empreendimentos. 

Cesar (2007) destaca em um artigo especializado que esta fase do cíclico acontece 

quando há crescimento econômico sistêmico, espaços escassos e um acesso a crédito 

facilitado. Pyhrr e Born (1996) também descrevem características mais enfáticas sobre 

esta fase: 

 Crescimento de atividade macroeconômica – como foi descrito anteriormente, o 

crescimento negócio imobiliário está intimamente ligado ao macroeconômico, de 

forma que a fase de expansão do ciclo imobiliário ocorre em fases de crescimento 

macroeconômico, melhorando a renda dos cidadãos e facilitando o acesso a crédito. 

 Desenvolvimento de novas unidades acelerado – a percepção de um cenário positivo 

faz com que incorporadores optem por iniciar novos empreendimentos, motivados 

por maior rentabilidade e liquidez de novas unidades. 

 Aumento no número de assinaturas de novos aluguéis – com o aquecimento de 

atividade econômica, maior empregabilidade e acesso mais simples a crédito, há 

maior demanda por novos aluguéis com a expansão da demanda por moradia. 
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 Acesso a crédito barato – com a maior confiança na economia do país, taxas de crédito 

ficam mais reduzidas, até por competitividade entre bancos, se tornando um 

importante driver para a expansão do mercado imobiliário, que requer financiamentos 

para desenvolvimento de empreendimentos e para aquisição destes pelos clientes. 

 Aumento do preço de ativos e taxas de aluguéis – naturalmente, o aumento da 

demanda em relação à oferta de imóveis faz com que os vendedores, sejam 

incorporadores ou donos de imóveis mais antigos, aumentem seu preço de venda e 

taxas de aluguéis. Com isso, a rentabilidade de investimentos tende a aumentar. 

 Arrojamento do perfil de risco – com o aumento da rentabilidade e início de novos 

desenvolvimentos, inicialmente em áreas mais disputadas e tradicionais, um maior 

número de empreendimentos é esperado e investimentos menos convencionais são 

realizados, de forma a aumentar o risco tolerado para investimentos, afinal, a 

rentabilidade esperada é alta. 

 Surgimento de novos negócios – com um ambiente de negócios favorável, novas 

empresas, criando diversos produtos nas mais distintas áreas, de forma que o perfil 

dos imóveis também deverá mudar, levando ao surgimento de diferentes 

empreendimentos, até então incomuns ou inexistentes no mercado. 

 Crescimento geográfico das cidades e fronteiras – na fase de expansão, é comum que 

mercados mais emergentes se capitalizem e aumentem sua qualidade de vida, e 

também um fluxo migratório que expande as cidades. Desta forma, há a necessidade 

de melhoria da qualidade imobiliária em áreas em desenvolvimento e o crescimento 

da cidade aumenta a demanda imobiliária em áreas menos densas. 

 Aumento do número de pessoas empregadas – o crescimento econômico expande as 

condições de emprego, afinal, uma maior atividade produtiva traz mais pessoas ao 

mercado de trabalho. Com isso, há uma expansão de demanda para o mercado 

imobiliário, uma vez que a busca por imóveis passa a aumentar. 

 Novos competidores no mercado – com condições de financiamento e rentabilidade 

mais atrativas, novos players entram no mercado da incorporação, em busca de 

aproveitar e lucrar com o cenário favorável. É uma característica típica de mercados 

pulverizados e baseados em projetos (não em operação), e é importante para o setor e 

seu dinamismo empresarial. 

O pico do ciclo imobiliário, ou desaceleração, para Pires (2016), é um intervalo 

que se inicia no ponto de inflexão entre oferta e demanda até os indícios claros de queda 
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vertiginosa nas atividades do setor. É uma fase onde a oferta cresce rapidamente, em 

virtude do lançamento de muitos produtos imobiliários, mas a demanda e taxa de vacância 

tendem a voltar ao seu equilíbrio. 

Novos empreendimentos são entregues, competindo por vendas e locatários, de 

maneira que os preços tendem a uma estabilidade ou queda. Normalmente, para César 

(2007), é uma fase onde ocorre um arrefecimento da economia, de forma que novos 

espaços entregues não conseguem ser absorvidos. 

Esta fase tem o diagnóstico menos assertivo dentre as demais. Além de ser 

costumeiramente mais curta, seus indicativos são conflitantes e há muita dificuldade em 

se reconhecer as limitações de mercado, principalmente após uma fase de mercado 

eufórica e de maior lucratividade, conforme foi descrito por Foldvary (2007). Novamente, 

Pyhrr e Born (1996) descreve as características desta fase do ciclo: 

 Previsões mais otimistas do que deveriam e projetos menos austeros – esta 

característica está associada ao caráter de negação do termino de uma fase de 

crescimento, na qual as premissas de projeto continuam incorporando um crescimento 

que não se repetirá (e inclusive se reverterá) e mantendo os projetos com o nível de 

competitividade física e luxuosidade não característica das condições de mercado em 

mudança. 

 Aumento do custo de capital – naturalmente, por uma questão de ciclo de juros e de 

confiança na economia, as taxas começam a experimentar um aumento gradual, de 

forma a diminuir as margens tanto da construção em si como dos clientes. 

 Remuneração alta para funcionários e talentos – há um investimento alto em talentos 

e em colaboradores mais produtivos, acreditando que o capital humano da companhia 

seria fundamental para alongar as condições da fase de expansão e para buscar 

soluções para manter a rentabilidade anterior. 

 Empreendedorismo cego – perder a ciência de que a fase de expansão acabou, faz 

com que muitos incorporadores desenvolvam seus ativos acreditando na perpetuidade 

das condições de preço e crédito, de forma que muitos empreendimentos e empresas 

acabam por sucumbir diante de projetos mal dimensionados para quando ele for 

inaugurar. 

 Pequenas taxas de retorno – o conjunto de transição de condições com produtos 

inadequados às condições que se estabelecerão faz com que a rentabilidade dos 
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empreendimentos diminua, afinal, há mudança nas premissas de investimentos que 

colaboram para este encolhimento de margem. 

 Desbalanceamento na relação oferta-demanda – na fase de pico, ou desaceleração, 

como os indicadores estão em mudança descoordenada, é difícil indicar o 

comportamento correto de demanda, impossibilitando uma leitura de mercado 

verdadeiramente assertiva. 

 Períodos de fechamento de balanço mais alongados – incorporadores tenderão a 

esperar um desempenho financeiro conforme havia sido na fase de crescimento, de 

maneira que seja natural que diversas analises e auditorias sejam feitas em cima de 

um resultado menor para melhor compreendê-lo. As decisões tendem a demorar mais 

tempo dado a um comportamento desbalanceado de mercado. 

 Aumento de garantias ao comprador – a fim de manter um ritmo de vendas e aluguéis 

mais agudos, principalmente para imóveis em planta, dará mais garantias e vantagens 

aos clientes. A mudança na confiança do consumidor fará, naturalmente, que ele 

garanta que seu dinheiro será ao menos devolvido em caso de uma recessão severa. 

 Alto investimento em vendas – em geral, há um grande número de imóveis em 

lançamento ou inauguração neste período, de forma que as empresas colocam grande 

esforço em vendas e táticas comerciais para garantir que estes produtos não virem 

estoque ou que tenham seu preço reduzido. 

 Aumento de Concessões de Allowance, melhores condições de venda e aluguéis – 

com o objetivo de garantir a venda de todos os lançamentos, incorporadores passam 

a exigir condições de pagamento mais flexíveis, com aumento de backlog, e para 

aluguéis, é comum que se comece a ver períodos de carência estendidos e, inclusive, 

com concessão de luvas revertidas para locação, para garantir um maior valor de 

aluguel no futuro. 

A fase de recessão, para Pires (2016), ocorre quando o estoque de unidades 

construídas continua a aumentar e a demanda não cresce no mesmo ritmo, ou até diminui. 

Neste cenário, o mercado entra em recessão e empreendedores tendem a reduzir os preços 

de venda e locação por questões de competitividade, de liquidação de estoque e de 

concretização de resultado financeiro. 

Neste período, é comum que haja a inauguração de muitos imóveis cuja 

construção iniciou em fases de crescimento e desaceleração, de forma que incorporadores 
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veem uma ruptura das premissas de seus estudos de viabilidade financeira e muitas vezes 

amarguem prejuízos.  

Eventualmente, o ciclo atinge seu ponto mais baixo, no qual se encerram 

inaugurações de novas construções, ou ao menos se reduzem consideravelmente, de 

forma que a curva oferta demanda começa a retornar ao seu ponto de equilíbrio. No que 

toca a macroeconomia, esta também costuma entrar em recuperação quando vemos o fim 

da recessão para produtos imobiliários. 

Para Pyhrr e Born (1996), seguem as características desta fase do ciclo: 

 Redução no preço dos imóveis – em face das dificuldades macroeconômicas, uma 

retração na demanda imobiliária aliada a forças mercantis farão com que o preço dos 

imóveis tenda a diminuir, ou registrar um crescimento mais moderado. 

 Redução no valor de aluguéis e aumento da vacância – naturalmente, assim como o 

preço dos imóveis, a relação de oferta-demanda desfavorável fará com que haja cada 

vez maior competição para locatários. Assim, existe um movimento de redução no 

valor de aluguéis e aumento de área vaga. 

 Descontos em vendas e aluguéis de imóveis existentes – com a maior competição para 

venda e locação, além do peso fundamental da redução dos preços, a necessidade de 

capital líquido e a dificuldade em honrar pagamentos de financiamentos, vê-se 

descontos como uma ferramenta importante para a manutenção do negócio 

imobiliário de muitas companhias. 

 Redução no quadro de funcionários das empresas – o menor volume de vendas e de 

construção, natural de uma fase de adequação da oferta a uma demanda 

consideravelmente menor, fará com que as empresas enxuguem seu quadro de 

funcionários, mantendo aqueles essenciais as poucas operações vigentes. 

 Posse de capital torna-se o fator mais importante – a necessidade por liquidez fica 

extremamente importante, em função de um grande estoque imobilizado e da 

necessidade de capital próprio (uma vez que financiamentos tornam-se caros) para 

capital de giro e término de empreendimentos em construção. Com isso, ter capital 

líquido disponível se torna imprescindível para que empreendimentos em construção 

tenha seu término sem que haja gastos adicionais com atraso em obras e danos a 

credibilidade do incorporador. 
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 Reestruturação empresarial – em face de um ambiente de negócios muito mais 

desafiador, incorporadores buscarão ser o mais enxuto possível em seus negócios e 

métodos, de forma que mudanças na estrutura organizacional das empresas do setor 

serão inevitáveis e importantes para maior austeridade do setor. 

 Poucos ou inexistentes novos desenvolvimentos imobiliários – na tentativa de nivelar 

a oferta a uma demanda retraída, o número de empreendimentos que entrarão em 

construção será igualmente retraído. Além disso, as condições de preço de venda não 

são atrativas o suficiente para atrair novos negócios. 

 Concessões de aluguéis – neste cenário, é comum ver não apenas aluguéis reduzidos 

como também sua total isenção, em geral em contratos curtos. Passa-se adiante apenas 

o custo de manutenção daquele imóvel e os tributos relacionados a ele. É uma 

ferramenta comercial interessante no que diz respeito à fidelização de clientes, porém 

coloca o locatário em posição desvantajosa. 

 Acesso a capital limitado ou caro – com o cenário de desconfiança econômica os juros 

tendem a se manter em um patamar elevado, com a concessão de crédito cada vez 

mais seletiva. Esta estabilização em um patamar alto é prejudicial aos incorporadores, 

que não conseguem acesso a capital por um preço acessível como também prejudica 

potenciais compradores que terão dificuldades em conseguir financiamentos e 

deixarão de comprar determinados imóveis. 

 Intervenção governamental – entidades públicas tendem a tentar interferir nas 

condições do ambiente de negócio, seja com programas de estímulo a economia ou 

com uma intervenção direta em métricas de crédito ou inflação. Em qualquer caso, há 

um movimento artificial de retomada de consumo, que em alguns casos pode dar 

terrivelmente errado, portanto deve sempre avaliar o estágio do ciclo antes de tentar 

fomentar o ambiente de negócios. 

Outra visão dos ciclos foi desenvolvida por consultores da Booz&Co.  A diferença 

vem da métrica analisada para delimitar cada fase, não sendo a relação oferta-demanda, 

mas sim o preço dos imóveis e o sentimento empresarial. A linha é mais tangível para 

análises de mercado, afinal é difícil quantificar, principalmente, métricas de demanda ao 

longo dos ciclos, mas é sempre inegável a variação de preços e de sentimento de mercado. 

O gráfico da Figura 12 traz um esquete de como se dá a variação do ciclo por uma 

perspectiva de comportamento de preços de imóveis. 
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Figura 12 - Represetação Esquemática de Fases do Ciclo Imobiliário 

(Fonte: Booz&Co. Riding the Real Estate Cycles: Building Capabilities for 

a Sustainable Future) 

 

2.3 O Mercado Imobiliário Residencial Brasileiro 

2.3.1 Perfil do Comprador de Imóveis 

O perfil do comprador de imóveis no Brasil é um componente importante para 

análises sobre reflexos dos ciclos econômicos em qualquer setor. Afinal, trata-se de uma 

análise do comprador, antes de considerar a demanda que ele vai acrescentar ao mercado. 

O estudo do indivíduo e das tendências demográficas são essenciais para avaliar qual é o 

produto que passará a ser mais comercializado, como que o brasileiro se comporta em 

relação ao mercado imobiliário e como os ciclos econômicos afetam a saúde financeira e 

o consumo em geral. Portanto, entender o consumidor e suas tendências é fundamental 

não só para a viabilidade do produto imobiliário, como também para a perpetuidade do 

mesmo. 
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Vale primeiro ressaltar que a distribuição demográfica brasileira se transformou 

muito ao longo das últimas décadas, alterando os hábitos e demandas da população e 

consequentemente, impactando o negócio imobiliário, que é onde a atividade e interação 

humana acontecem.  

Pelo que vemos em dados do IBGE, os brasileiros são cada vez mais urbanos, de 

forma que o número de pessoas que viveram apenas em ambiente urbano apenas aumenta. 

O fluxo de crescimento populacional, entretanto, se deu de forma a inflar as metrópoles 

brasileiras, gerando cada vez maior disputa pelo escasso espaço urbano. É importante 

também analisar a qualidade da habitação da população e identifica-la como driver do 

mercado imobiliário. 

Tabela 1 - Taxa de Urbanização adaptado FMI (%) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Ano 1970 1990 2000 2010 

Brasil 55,9 75,6 81,2 84,4 

EUA 73,6 78,1 79,0 80,7 

China 18,3 26,4 36,2 49,7 

Mexico 51,0 69,0 77,0 79,0 

Franca 62,0 72,0 75,0 79,3 

Alemanha 72,1 73,2 73,1 74,0 

 

A inversão da pirâmide etária brasileira, que começamos a enxergar com aumento 

da longevidade nacional e na redução da taxa de natalidade, também representa um ponto 

de inflexão para a demanda imobiliária brasileira. A taxa de formação de novas famílias 

diminuirá, a características de novos imóveis terá de serem adaptadas às novas demandas 

da sociedade mais envelhecida e os próprios hábitos de comportamento em compra de 

imóveis se modificarão.  
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Figura 13 - Pirâmide Etária Brasileira segundo censo 2000 e perspectiva para 2035 

adaptado IPEA 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Soma-se a esses fatores demográficos, a mudança de hábitos, reforçadas por 

características geracionais, que tem impactos diversos na demanda. O aumento idade em 

que o brasileiro médio deixa a casa dos pais, motivado pelo aumento da escolaridade 

média, e a postergação da formação das famílias, em função da maior participação 

feminina no mercado de trabalho e muitos outros fatores, também trazem efeitos para os 

produtos imobiliários que são mais cobiçados. 

Em termos dos compradores, o percentual de investidores compradores de 

imóveis com fins de valorização e de renda tem um patamar médio nos últimos cinco 

anos de 40%, segundo dados do FIPE-ZAP. Este patamar é importante na modelagem de 

produtos imobiliários e para análise do setor de uma maneira consolidada, afinal trata-se 

de uma compra que não visa o uso próprio do ativo, mas da valorização deste.  

Em função do perfil de longo prazo de um imóvel, alto valor de investimento e 

baixa liquidez, investimentos neste produto costumam ser feitos com fins de 

diversificação para grande parte dos compradores. O comprador investidor representa, 

dependendo do cenário, uma forma de concorrência para a incorporação de novos 

empreendimentos em momentos de recessão e depressão, uma vez que a vacância 

costuma ser mais alta, assim como a demanda por liquidez do capital investido. Em casos 

de expansão e de pico, entretanto, partilham da confiança do incorporador em 

determinado mercado, de forma a tornar-se seu cliente. 
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Outro fator importante para a incorporação de novas residências é o estoque no 

mercado secundário, ou seja, imóveis mais antigos que estão sendo revendidos. No Brasil, 

há determinada indiferença em relação ao tipo de imóvel que se deseja comprar, como 

demonstra pesquisa do FIPE-ZAP. Em estudo da Lopes (2010), corretora imobiliária 

listada, há uma leve preferência na compra de imóveis secundários, em função de maiores 

ganhos de valor pela venda mais pulverizada de unidades. Associa-se, costumeiramente, 

novos imóveis a lucros diretos para incorporadores e a mítica “especulação imobiliária”, 

servindo de embasamento adicional para a leve distinção entre mercados. 

Apesar disso, em levantamento da FIPE-ZAP de 2015, em média 40% dos imóveis 

foram adquiridos no mercado primário, de novas unidades, apesar da oferta logicamente 

muito menor. A métrica reforça não apenas a indiferença do brasileiro para a idade do 

imóvel, mas também a adequação do produto novo as novas demandas de mercado, uma 

vez que os novos lançamentos costumam contemplar áreas multiuso, apartamentos de 

área mais adequada à nova família urbana brasileira, entre outros inúmeros fatores de 

decisão na compra de um imóvel mais moderno. 

Outro dado importante é o percentual de brasileiros que tem casa própria. O 

número, segundo pesquisa do IBGE, esse número chega a 74%, enquanto imóveis 

alugados representaram o teto de 19% de nossos compatriotas. Os 7% restantes vivem em 

habitações coletivas multifamiliares e outros tipos de habitação. Para Motta (2016), a 

métrica auxilia a determinar o tamanho do mercado, as motivações de compra de imóveis 

novos e da reciclagem dos secundários. 

Tabela 2 - Percentual de Propriedade de Imóveis adaptado FMI 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

  

% das famílias com casa 

própria 

Brasil 74% 

EUA 65% 

China 90% 

Mexico 80% 

França 64% 

Alemanha 53% 

 

A métrica, quando comparada a outros países, encontra-se em um patamar elevado 

em relação a países desenvolvidos. Motta (2016) acredita que isso se deve a maior 
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instabilidade política e econômica nos países em desenvolvimento, onde as pessoas têm 

em sua casa própria uma garantia de investimento e de moradia. Em mercados mais 

maduros, tendo em vista sua solidez e garantia de instituições financeiras, pessoas tendem 

a optar por investimentos mais líquidos e rentáveis ao invés da compra de um imóvel.  

Os motivos para a compra de imóveis são os mais diversos, tais como as variáveis 

determinantes para aquisição. Relatório da FIPE-ZAP de 2014 enumerou os cinco 

principais motivos para compra de imóveis. Ter uma casa própria ainda é o maior motivo 

de compra imobiliária, sendo esta dividida entre famílias estabelecidas e recém-casados. 

Investidores dividem seu motivo de compra de imóveis entre revenda do imóvel, 

aproveitando de um melhor momento de mercado, ou mesmo transformando a 

propriedade antes de vendê-la, e um perfil de longo prazo, visando rentabilizar o 

investimento por aluguel. A compra de imóveis para terceiros, como parentes e amigos, 

é o fator menos representativo, mas ainda assim, importante. 

 

 

Figura 14- Motivos de Compra de Imóveis no Brasil 

(Fonte: FIPE-ZAP) 

 

2.3.2 Comportamento do Mercado Imobiliário Residencial nos 

Últimos Anos 

É difícil precisar o comportamento de mercado sem conhecer quem são seus 

principais players e números. Afinal trata-se de um nicho de negócios altamente 

pulverizado em região, competidores, compradores, produtos e classe sociais. 
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Dada a sua complexidade, alta difusão e ausência de uma entidade que consolide 

os dados nacionais, recorre-se a entidades regionais, relatórios e divulgações de empresas 

do setor. Apesar do caráter reduzido de diversas amostras que serão apresentadas nesta 

peça, as análises feitas são qualitativamente válidas para todo território nacional e tem 

uma representatividade quantitativa significativa. 

O comportamento de mercado dos últimos anos foi uma ruptura em relação ao que 

era comumente praticado. O motivo da ruptura é a cada vez maior exposição de 

empreendimentos em segmentos de menor poder aquisitivo para as grandes empresas do 

setor.  

Para Motta (2016), no passado, existiam grandes dificuldades de financiamento, 

tanto para os incorporadores quanto para os compradores, de forma que consumidores de 

uma classe média-alta conseguiam crédito suficiente e em condições menos extorsivas. 

Financiamentos eram concedidos pelas próprias incorporadoras e este comportamento 

abria brechas de risco indesejáveis a uma empresa cujo foco é a construção. 

Para Rahme (2016), três acontecimentos legais relativamente recentes alteraram 

definitivamente a forma de condução do negócio imobiliário. Primeiro, em 1990, o 

lançamento do Código de Defesa do Consumidor propunha garantias de direitos e deveres 

aos compradores de imóveis, a medida consolidou o mercado de forma que o 

profissionalismo dos incorporadores devesse estar entre os principais fatores de decisão 

pela compra de determinada propriedade. 

A segunda, de 2001, é a Alienação Fiduciária, que permite que a posse física de 

um ativo seja resgatada com maior rapidez mediante contratação neste regime. Isso 

agilizou processos diversos na Justiça, fazendo com que a compra de um imóvel fosse 

cada vez mais garantida e alheia a trâmites burocráticos demorados e que manchavam a 

reputação do mercado. 

A terceira, de 2004, é o Patrimônio de Afetação, que garante, para produtos que 

optem por este regime, que garantam o montante investido pelo comprador pelo imóvel 

e blinda legalmente este capital de qualquer outro uso que não na propriedade em 

construção. Esta medida também colaborou para a maior confiança nos incorporadores. 

Com estas três medidas, as condições de crédito, que já vinham sendo 

flexibilizadas no país por instituições financeiras diversas, se tornaram muito mais 
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favoráveis a compradores e empreendedores, de forma que negócios outrora ousados 

foram avaliados como de risco pequeno. 

Além disso, Rahme (2016) considera o programa Minha Casa, Minha Vida, do 

Governo Federal como um dos grandes incentivos para a expansão do negócio imobiliário 

cada vez mais institucional para camadas menos abastadas da sociedade. 

Com estas mudanças recentes, no Estado de São Paulo, para dados do SECOVI-

SP, entidade de classe da incorporação paulista, estimou que em 2015, as unidades 

entregues no Estado respeitaram a distribuição por classe social descrita na Figura 15: 

 

Figura 15 - Distribuição de Empreendimentos por Classe Social no Estado de São 

Paulo 

(Fonte: SECOVI-SP) 

A distribuição mostrou a força do programa MCMV em incorporações nos 

últimos anos, dado o acesso simplificado a crédito por uma parte da população que vivia 

em habitações construídas, muitas vezes, sem projetos certificados ou registros. 

Outro ponto importante é enumerar os principais players do setor no país. As 10 

incorporadoras que mais empreenderam, em cada ano, segundo o portal eletrônico da 

imobiliária ITC, seguem listadas na Tabela 3. Nota-se que muitas delas têm focos de 

investimento em localidades especificas, o que reforça o caráter pulverizado do setor. A 

rotatividade no top 10 também é uma característica importante, que mostra que a 

dimensão anual de projetos que cada companhia está envolvida é um grande desafio para 

a estrutura organizacional da empresa, que deve se adaptar as demandas de cada ano. 
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Tabela 3 - Maiores Incorporadores do Brasil em cada ano 

(Fonte: ITC) 

  2010 2013 2015 

1 Gafisa MRV MRV 

2 Cyrela Cyrela Direcional 

3 Even Direcional Cyrela 

4 Brookfield Gafisa Casaalta 

5 MRV Brookfield Grupo Pacaembu 

6 Grupo Capuche Tecnisa Toledo Ferrari 

7 Wtorre Casaalta HF Engenharia 

8 Goldfarb Even Curry 

9 Toledo Ferrari Rossi Rossi 

10 Direcional Via Bueno Neto 

 

Existem 15 incorporadoras listadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, cujos 

projetos e resultados devem ser divulgados trimestralmente. Como a informação é 

confiável, pública e acessível, um compilado de dados destas empresas será utilizado para 

compor análises neste trabalho. Os dados são representativos do setor dado à alta 

penetração destas companhias nos principais mercados do país, à representatividade 

numérica das amostras colhidas e ao ritmo de lançamentos e atividade de incorporação 

com alto grau de estabilidade, principalmente olhando de uma maneira consolidada. 

São elas: CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CYRELA 

BRAZIL REALTY S.A., DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., EVEN 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., GAFISA S.A., HELBOR 

EMPREENDIMENTOS S.A., JHSF PARTICIPACOES S.A., MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES S.A., PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES, 

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A., ROSSI RESIDENCIAL S.A., 

TECNISA S.A., TRISUL S.A., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. 

A variação de preços e demanda são características imprescindíveis para a 

avaliação do mercado e serão estudadas mais a frente neste trabalho, analisando sua 

interação com os ciclos macroeconômicos. 

É importante também analisar o produto que está sendo colocado a mercado. Por 

dados do SECOVI-SP, do tamanho do produto que está sendo lançado a mercado na 

cidade de São Paulo temos a distribuição por cômodos. Nota-se que a cada ano, há uma 

http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20630
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21350
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20524
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20524
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=16101
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20877
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20877
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20605
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20915
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20915
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20478
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20451
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=16306
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20435
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=21130
http://bvmf.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=20702
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demanda por imóveis cada vez menores, mostrando que o processo de urbanização, a 

redução do tamanho das famílias e o envelhecimento da população já demonstram seus 

efeitos no mercado imobiliário. 

 

Figura 16 - Evolução do Tamanho de Imóveis Lançados na Cidade de SP 

(Fonte: SECOVI-SP) 

 

2.3.3 Dimensionamento do Mercado Imobiliário Residencial e 

Demanda para Crescimento 

O dimensionamento de mercado é um passo imprescindível para o estudo de ciclos 

imobiliários, afinal, deve medir a demanda para o futuro. O estudo do mercado em si é 

um dos elementos do importantíssimo binômio oferta-demanda, portanto definidor da 

parte que não toca diretamente o empreendedor, mas que moldará seu produto e 

principalmente, a quantidade que deverá ser ofertada. Dado que não há dados oficiais 

consolidados acerca do tema, há de se recorrer para visões fragmentadas para avaliação 

do mercado. 

Baseado em previsões do IBGE, estima-se o número de famílias que serão 

constituídas no Brasil de 2007 até 2030: 
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Tabela 4 - Evolução do Número de Famílias no Brasil adaptado IBGE 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Renda Familiar 
(em Salário 

Mínimo) 

2007 2030e 
Novas 

Famílias # Famílias % Total # Famílias % Total 

< 2 SM 31,7 53% 29,1 31% -2,6 

2-4 SM 15,5 26% 27,6 29% 12,1 

4-8 SM 8,4 14% 21,8 23% 13,4 

8-16 SM 3,3 5% 11 12% 7,7 

16-32 SM 1,1 2% 4,3 5% 3,2 

32-64 SM 0,3 0% 1,3 1% 1 

> 64 SM 0 0% 0,3 0% 0,3 

Total 60,3 100% 95,4 100% 35,1 
 

A classe C, então, continua a crescer e em 2030 será ainda mais representativa do 

que hoje, de forma que é interessante observar este mercado, seus anseios e demandas 

para o projeto de novos produtos imobiliários. 

De acordo com o SECOVI-SP, a região metropolitana de São Paulo lançou 35 mil 

unidades em 2015, contra uma média de 60 mil ao longo dos últimos cinco anos, com 

pico em 2010 com 71 mil unidades lançadas. O IBGE diz que esta quantidade representa 

um volume de cerca de 20% do mercado brasileiro, ou seja, entre 180 e 200 mil unidades 

foram lançadas em 2015, sob um Valor Global de Venda aproximado de R$65 bilhões, 

considerando 2015 um ano recessivo. 

De acordo com a compilação de dados das companhias listadas, estas seriam 

responsáveis pelo lançamento de R$11 bilhões, ou 17% do mercado. O valor da métrica 

permite que a amostra seja suficientemente grande para se tomar conclusões, mesmo em 

um mercado pulverizado como o imobiliário. 

A operação destas companhias exclui cidades pequenas, uma vez que poucas 

vezes há mercado e condições de iniciar uma operação lucrativa em cidades com menos 

de 250 mil habitantes sem ser oriundo da região. Vale ressaltar que segundo dados do 

IBGE, aproximadamente 60% dos brasileiros vivem em cidades que se enquadram nesta 

classificação, portanto apenas o restante deveria ser considerado como mercado para as 

empresas estudadas. O foco da incorporação com maior grau de corporativismo seria nas 
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maiores regiões metropolitanas do país, segundo analista de Relações com Investidores 

da MRV. 

Para Motta (2016), deve-se ainda descontar uma taxa de 15-20% de brasileiros de 

grandes cidades que constroem seus próprios lares. Um segmento supereconômico, com 

aquelas famílias que tem rendimento mensal de menos de três salários mínimos, também 

deveria ser excluído de análises de mercado, afinal, não representam um mercado atrativo 

para lucratividade de incorporadores que não tenham um porte e penetração adequados 

ao tipo de construção que este segmento exige. 

É importante também ter em vista a diferença do mercado imobiliário brasileiro 

para os desenvolvidos, que tem mais peças de estudo acerca do tema. A começar por um 

dos principais vetores de crescimento do mercado brasileiro: seu déficit habitacional. 

Entender este déficit é entender que existe um mercado ocioso a disposição para a compra 

de produtos que o satisfaça. 

Segundo relatório da PNAD, existem quatro principais razões para o déficit 

habitacional brasileiro: 

 Aluguel excessivamente alto – Famílias gastam mais de 30% do seu rendimento 

mensal em aluguel, de forma que não apenas o imóvel seja inadequado para aquela 

família em particular, mas que a oferta de imóveis que atendam suas condições 

financeiras é suficientemente pequena para que não haja um produto apropriado para 

ela. 

 Habitações coletivas – Quando mais de uma família vive na mesma casa, situação 

comum em áreas onde as famílias não têm condições de pagar aluguéis compatíveis 

com sua renda. Mais uma vez, um problema de falta de oferta apropriada. 

 Habitações de baixa qualidade – No Brasil, muitas casas carecem de condições 

básicas, seja pela construção descoordenada da habitação ou pela ausência do poder 

público e de serviços essenciais na localidade. Neste caso, mora-se nestes casebres 

sem ligações adequadas de eletricidade, água e esgoto sem a opção de mudança para 

uma área com melhor infraestrutura a um preço que garanta a sobrevivência da 

família. 

 Densidade excessiva – Em muitos casos, há uma alta densidade por domicilio (mais 

de três pessoas por quarto ou todos os cômodos usados como quartos), onde se institui 

condições de vida que não seriam necessárias em um imóvel apropriado. 
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Figura 17 - Motivos para Déficit Habitacional 

(Fonte: PNAD) 

Pelo que se pode observar, o maior problema do déficit habitacional varia de 

acordo com a localidade. Naturalmente, em áreas interioranas a disputa por espaço é mais 

suave, de forma que o problema se torna, de fato, a qualidade das habitações. Nas cidades, 

dado aos espaços mais densos, os problemas se concentram no valor praticado nos 

aluguéis e nas condições de aglomeração de famílias no mesmo imóvel. 

Segundo levantamento da PNAD de 2012, o déficit habitacional está concentrado 

no segmento de baixa renda, sendo que 85% das habitações que se enquadram nos padrões 

acima tem renda familiar de 0 a 5 salários mínimos. Para Motta (2016), o investimento 

imobiliário para este segmento é dependente de estímulos e programas governamentais, 

afinal, as condições de rentabilidade do empreendimento sem auxilio governamental, ao 

menos de crédito para estas famílias, traria um apetite de risco desnecessário para uma 

margem pequena. 

 Para a PNAD, em 2012, o déficit habitacional está calculado em 5,2 milhões de 

lares, dispostos na distribuição geográfica da Tabela 5. Nota-se o que o déficit 

habitacional é proporcionalmente maior em regiões mais pobres, mostrando que em 

regiões mais desenvolvidas, o impacto do déficit habitacional é menor e traz maior 

mercado para penetração de incorporadores sem que haja pressão de saída de uma 

habitação precária. 
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Tabela 5 - Distribuição Geográfica do Déficit Habitacional 

(Fonte: PNAD) 

Região 
Déficit 

Habitacional 
(Milhões de Lares) 

% do Déficit 
% da População 

Brasileira 
(Censo 2010) 

Norte 0,6 10,9% 8,3% 

Nordeste 1,8 32,7% 27,8% 

Centro-Oeste 0,4 7,3% 7,4% 

Sudeste 2,1 38,2% 42,1% 

Sul 0,6 10,9% 14,4% 

Total 5,5 100% 100% 

  

Em termos de cidades, vemos que 1,2 milhões dos 5,2 milhões de habitações 

deficitárias no Brasil estão nas 10 maiores regiões metropolitanas do país, mostrando que 

é uma frente de trabalho que ainda pode ser explorada pela incorporação de uma maneira 

mais eficaz e lucrativa. 

Tabela 6 - Distribuição de motivos de déficit e representatividade por metrópole 

(Fonte: PNAD) 

Região 
metropolitana 

Déficit 
Habitações 

de Baixa 
Qualidade 

Habitações 
Coletivas 

Aluguel 
Excessivamente 

Alto 

Densidade 
Excessiva 

Déficit 

São Paulo 411 20 173 158 95 11,4% 

Rio de Janeiro 206 11 87 90 31 9,5% 

Brasília 117 9 55 46 14 14,8% 

Salvador 94 6 46 37 8 10,8% 

Manaus 91 13 47 22 18 19,6% 

Fortaleza 82 3 37 33 14 11,5% 

Belo Horizonte 69 2 37 26 6 9,0% 

Belém 62 9 38 12 6 16,7% 

Goiânia 57 1 30 24 5 13,5% 

Recife 55 6 27 19 5 11,5% 

Total 1245 81 576 467 202 11,7% 

 

 Nota-se ainda, que varia percentualmente o déficit por região, abrindo 

frente de oportunidades distintas nas metrópoles brasileiras. O percentual da razão do 

déficit é relativamente estável comparando as metrópoles supracitadas. 

 



 
 

44 
 

2.3.4 Práticas de Incorporação 

 A definição da forma que a incorporação é feita no país e quais são os 

agentes fundamentais para se conceituar a atividade de incorporação e, a partir deste 

ponto, poder traçar inferências sobre como se dá o negócio imobiliário e ter conhecimento 

de causa para interpretar os resultados e ações empresariais diversas. 

Rahme (2016) menciona o papel dos três agentes fundamentais da incorporação: 

o proprietário do terreno, o incorporador e o comprador. 

 

 

                                                                

 

Figura 18 - Esquema dos agentes fundamentais da Incorporação 

(Fonte: Rahme – Curso de Incorporação de Edifícios, 2016) 

O incorporador é um prestador de serviços, com trabalho regulamentado e 

proteções jurídicas (principalmente pela lei 4.591/64). Sua função é montar a fração ideal 

de uma incorporação e transformar um terreno em um terreno produzido mediante 

remuneração. 

O comprador é aquele que adquire uma unidade (construção + fração ideal), 

mediante pagamento em condições diversas a serem acertadas em compra. Tem a 

obrigação de constituir um condomínio para deliberar sobre o futuro edifício. 

O proprietário do terreno é aquele que se desfaz do terreno, seja mediante compra 

em dinheiro ou por percentual do VGV. A relação com o proprietário do terreno vem se 

alterando ao longo do tempo, migrando cada vez mais para uma relação de parceria com 

o incorporador, mediante permuta, do que como um fornecedor do terreno. 

Para Rahme (2016), no Brasil, são praticadas usualmente três modalidades de 

incorporação: 

Incorporador 

Proprietário 

do Terreno 

Comprador 
Dinheiro Dinheiro ou 

Permuta 

Terreno Produzido 

pProProduzido 

Terreno 
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 Incorporação Pura – É aquela que não há nenhuma adição de capital do incorporador. 

Ela se dá, de maneira geral, comprometendo percentuais de VGV com parceiros e 

fornecedores e obtendo por vendas o capital necessário para a construção da obra, à 

medida que seu cronograma financeiro avance. Perde-se determinada autonomia na 

construção em função de uma disciplina rígida em cronograma e dispêndios 

financeiros, além da maior dependência de um fluxo de caixa antecipado e da maior 

possibilidade de renúncia da incorporação, entretanto não há risco de uso de capital 

de terceiros e a rentabilidade costuma ser alta. É praticada por incorporadores 

experientes, com vivência e penetração em determinado mercado. 

 Incorporação Clássica – É aquela que se iniciam as obras a partir do momento em que 

as vendas atingem o ponto de equilíbrio do empreendimento e permite que os 

empreendedores possam aportar capital. A possibilidade de aporte permite que 

algumas etapas de projeto, legais e marketing sejam adiantadas e que haja uma 

segurança institucional para a conclusão do empreendimento e que haja maior 

flexibilidade de cronograma e de andamento de vendas. Fica-se sujeito a riscos com 

o uso deste capital quando há desistência de vendas ou uma quebra de premissas de 

viabilidade, muitas vezes, vendo a necessidade de endividamento. 

 Build-and-Sell – Modelo de incorporação mais conservador mais usado por players 

pouco profissionais, grupos de investidores ou indivíduos não profissionais. Consiste 

na construção do empreendimento de maneira completamente ou parcialmente 

aportado pelo empreendedor (em geral vendas anteriores ao início de obras ou 

inauguração do empreendimento são escassas), de forma que há grande flexibilidade 

de projeto, construção e um processo burocrático pequeno. Após a construção, 

começa-se a vender o empreendimento ou a explorar seus aluguéis. Existe um custo 

de oportunidade dificilmente estimado, uma perda de liquidez no dinheiro do 

incorporador e aumento do risco de mercado. Em compensação, permite que o 

resultado seja concretizado no momento da venda, ao invés do momento de 

lançamento, podendo se beneficiar de comportamentos de mercado. 
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3 Análise de Ciclo do Mercado Imobiliário Residencial 

Brasileiro de 2008 a 2016 

3.1 Contexto do Estudo 

Inicialmente, cabe uma justificativa de como foi elaborada a análise e porque o 

período em questão foi escolhido. Os dados que serão apresentados doravante serão de 

entidades de classe do setor da incorporação, de instituições de pesquisa do setor, de 

relatórios de imobiliárias prestigiadas e por dados públicos de divulgação de resultados 

trimestral de 15 empresas de capital aberto do setor da incorporação residencial, descritas 

no capítulo anterior. Naturalmente, devido à data deste trabalho, os últimos dados oficiais 

das companhias listadas divulgados foram referentes ao terceiro trimestre de 2016, 

portanto, este ano terá análises incompletas ou estimadas. 

O ano de 2008 contou com a abertura de capital e com a padronização de 

divulgação de resultados de diversas companhias do setor, o que garantiu maior 

assertividade e credibilidade a informação apresentada. Além disso, não 

coincidentemente, diversas casas de pesquisa de investimentos e outros portais de auxílio 

à análise empresarial surgiram em volta da incorporação residencial, de forma que muito 

conteúdo passou a ser produzido sobre ao desempenho destas companhias. 

Para Leitão (2011), o ano de 2008 marcou o início de um período de desconfiança 

para a economia brasileira, em função da crise econômica internacional. Entretanto, dado 

esta desconfiança não fora traduzida em uma retração de crédito, uma vez que a atividade 

econômica brasileira estava aquecida e bancos internacionais continuaram a ceder crédito 

em patamares razoáveis a companhias nacionais. Inclusive, dado ao cenário de incertezas 

em mercados desenvolvidos, houve um fluxo de capital para o Brasil em um dos anos que 

houve o maior número de IPOs (Initial Public Offering – abertura de capital em bolsa) na 

história do mercado de capitais brasileiro. 

Desta forma, considerou-se o período suficientemente válido para estabelecer 

conexões de comportamento de ciclos setoriais mediante distintos cenários 

macroeconômicos, inclusive no que diz respeito à credibilidade de informação. 

A partir de agora, a análise será aberta para os indicadores mais utilizados pelo 

setor, cabendo o estudo de comportamento de cada um deles, suas respectivas inferências 

e relevância para o mercado. Os indicadores escolhidos foram àqueles mais comuns em 
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divulgação de resultados trimestrais das companhias listadas e naqueles elencados em 

relatórios de pesquisa de investimentos, que são tornados públicos, como os mais 

representativos. 

 

3.2 Preço de Vendas 

O volume e preço de vendas de imóveis são as grandezas mais importantes para 

se determinar a relação oferta e demanda de um imóvel. Está completamente sujeito a leis 

de mercado, ainda mais em um mercado pulverizado como o brasileiro. O volume 

determina a concretização de negócios de venda de imóveis, mostrando a fundo o 

aquecimento de mercado e a quantidade de absorção de produtos imobiliários no 

mercado. Enquanto isso, o preço de venda mostra exatamente quanto o mercado está 

disposto a pagar por uma unidade imobiliária, mostrando de maneira clara as variações 

de demanda e oferta por cada região. 

Começando pelo preço, o portal ZAP Imóveis, junto com a FIPE, divulga 

mensalmente o índice FIPE-ZAP, que atualmente é um indicador respeitável e 

sistematizado de preço de venda e locação de imóveis anunciados ao redor de todo 

território nacional. É uma estimativa que demonstra exatamente o potencial de consumo 

de mercado, afinal, avalia tanto imóveis secundários que são anunciados no portal quanto 

imóveis primários anunciados por incorporadores. Os anúncios, após tratamento 

estatístico, são filtrados e apenas os valores representativos são utilizados para a 

composição dos índices. 

Para Rahme (2016), vale ressaltar que mesmo novos imóveis, provenientes das 

mais modernas concepções arquitetônicas e tecnologias construtivas, terão seu valor de 

mercado regido pela aceitação do mercado local, que há de considerar preços de imóveis 

secundários para sua concepção. Desta forma, é imprescindível a observação do mercado 

de uma maneira global, afinal, trata-se da avaliação de seu próprio empreendimento. 

Uma análise adequada seria a dos preços ajustados para todo o cenário nacional e 

seus equivalentes para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente os 

maiores mercados do país, que tiveram comportamentos distintos ao longo dos últimos 

anos. Além disso, é válida uma análise separada para estas duas metrópoles dado a 

exposição das principais incorporadoras do país a estes municípios e regiões. 
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Figura 19 - Evolução do Índice de Venda de Imóveis 

(Fonte: FIPE-ZAP) 

  

Figura 20 - Evolução do Índice de Locação de Imóveis 

(Fonte: FIPE-ZAP) 

 O surpreendente e acelerado crescimento dos valores de venda e locação de 

imóveis nos últimos anos têm explicações históricas. Como será apresentado 

posteriormente, as taxas de crescimento foram muito superiores à inflação e PIB no 

período de 2008 a 2014. 

As taxas de juros do país cederam para um patamar que não era visto há décadas, 

fruto de um fluxo capital intensificado para o país que trouxe investimentos e crescimento 
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em diversos setores. Para Pires (2016), o movimento de vinda de capitais e 

desenvolvimento corporativo já ocorria desde os anos 1990, mas passou a ver os 

benefícios de medidas de austeridade e aumento da credibilidade para investimentos no 

país com maior intensidade a partir da segunda metade dos anos 2000. 

Com isso, o mercado imobiliário, que outrora tinha seu crescimento reprimido 

dado a um cenário de maior demanda por liquidez, passou a ser alvo de investimento e 

compra por diversas pessoas e entidades, fazendo com que o valor de imóveis ao redor 

de todo o Brasil aumentasse. 

Preços de aluguel, para Rahme (2016), tem em geral um lastro no valor do imóvel, 

ou seja, tem seu valor costumeiramente como uma percentagem do preço da propriedade 

que se loca, na ordem de 0,5 a 1,0%. Desta forma, sua variação tende a ser similar àquela 

do mercado que representa. Entretanto, dado a maior liquidez de locação frente à venda 

e a expansão do setor da incorporação, a competição para evitar a vacância reduziu este 

percentual, de forma que seu crescimento foi sempre menor que o do preço de venda. 

Para a Imobiliária Lopes (2012), a diferença entre de desempenho nos valores dos 

imóveis cariocas e o do restante do país foi notável, muito em função de uma demanda 

reprimida por imóveis de qualidade, dado a geografia e características urbanísticas da 

cidade. Além disso, a cidade teve um surgimento de novas oportunidades impressionante 

com o desenvolvimento da indústria do petróleo, deixando o mercado ainda mais 

cobiçado. Com o desaquecimento econômico e resiliência da economia paulista, é natural 

que o mercado amargue com taxas de decrescimento mais aguda que os da capital de São 

Paulo. 

Esta última, dado a uma desconcentração de vetores de crescimento urbano na 

cidade, permitiu que a demanda se concretizasse de maneira mais equilibrada durante o 

“boom” imobiliário, de maneira que os preços subissem de forma mais coordenada, mas 

que também cedessem mais suavemente. 
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Figura 21 - Variação percentual do valor de venda de imóveis – SP x RJ 

 

A Figura 22 apresenta comparação de taxas de crescimento em relação ao ano 

anterior, ajudando a compreender o comportamento descrito acima. 

 

Figura 22 - Variação anual de Índices de Venda e Locação de Imóveis vs. PIB vs. 

Inflação. 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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O gráfico acima reforça o crescimento do valor de imóveis frente ao da atividade 

econômica do país de uma maneira consolidada. Durante praticamente todo o período 

estudado, os índices imobiliários tiveram crescimento maior que o do PIB, ou seja, que o 

crescimento do país em geral. O crescimento também superou a inflação até 2014, quando 

a fase de retração econômica começou a dar sinais mais claros e a confiança no consumo 

teve queda relevante. 

Supondo uma incorporação na qual o preço da obra varie conforme a inflação (o 

INCC, indicador inflacionário da construção civil costuma ter comportamento parecido 

ao IPCA), o lucro obtido na venda de imóveis, até meados de 2014, seria potencializado 

por um aumento relativo relevante, de forma a aumentar a rentabilidade do 

empreendimento apenas em virtude de forças de mercado. 

Desta forma, constata-se que o investimento em imóveis ou a produção via 

incorporação teve um crescimento acelerado. Neste movimento de preços crescentes, 

passa-se a assumir este crescimento como parâmetro para investimentos na data, de 

maneira que quando os preços começam a diminuir, uma ruptura deste patamar de 

crescimento traz malefícios a investimentos e modelagens. Isto reforça a necessidade de 

se conhecer os comportamentos de ciclos imobiliários. 

Para determinar a correlação dos índices de venda e aluguel com cada indicador 

macroeconômico estudado no capítulo anterior, utilizaremos o coeficiente de correlação 

de Pearson, que mede o grau de produto-momento de maneira suficientemente assertiva 

para o tamanho da amostra. O indicador varia de -1 a 1 de acordo com a Equação 1. 

Naturalmente o valor positivo indica uma correlação concordante de sinais, quando uma 

série apresenta um comportamento, a outra tenderá a apresentar tendência de 

comportamento similar, enquanto o valor negativo indica uma correlação inversa, ou seja, 

em um movimento de direção oposta à série correlacionada. 

Equação 1 – Fórmula de Correlação de Pearson 

𝜌 =
Σ𝑖=1

𝑛 (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑦𝑖 − �̅�)

√Σ𝑖=1
𝑛 (𝑥𝑖 − �̅�)² ∙ √Σ𝑖=1

𝑛 (𝑦𝑖 − �̅�)²

=
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋) ∙ 𝑣𝑎𝑟(𝑌)
 

Onde 𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥𝑛 e 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑛 são os valores medidos para ambas séries e as condições 

subcitadas representam as médias aritméticas das séries. 
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 Estabeleceram-se as seguintes interpretações para cada valor de correlação obtido: 

 0,9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 

 0,7 a 0,9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 

 0,5 a 0,7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 

 0,3 a 0,5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. 

 0 a 0,3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 

Além do estudo de correlações em tempos iguais, para cada indicador 

macroeconômico utilizado, foi estudada uma série análoga a original, com sensibilidade 

em datas. Isso corresponderia a tentar quantificar em quão atrasado ou adiantado está um 

comportamento de um indicador frente ao de outro, ou seja, o quão antes ou depois um 

determinado indicador tende a responder a tendência de outro. 

Utilizou-se um intervalo de sensibilidade de um trimestre, que é justamente o 

período entre indicadores para a maior parte das séries estudadas. Para a postergação de 

séries frente a do indicador base, no caso índices de Venda e Locação, utilizou-se a 

terminologia +XT, sendo X o número de trimestres em que a série foi deslocada para o 

futuro, mostrando que a série base apresenta tendência de comportamento após a série 

correlacionada. Para a antecipação de séries correlacionadas, a terminologia –XT foi 

adotada, indicando justamente o oposto, ou seja, move-se a série para o passado afim de 

correlacionar uma tendência de série correlacionada antecipada. 

Os distintos indicadores tiveram uma base de cálculo diferente para a formatação 

de suas séries. Quando se trata de índices ou grandezas não percentuais, utilizou-se sua 

variação percentual frente ao valor do mesmo trimestre do ano anterior. Quando se trata 

de uma grandeza percentual, a variação absoluta frente ao indicador do mesmo trimestre 

do ano anterior. 
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Tabela 7 - Correlação de indicadores de Venda e Locação 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

  Venda Locação 

Tipo de 

Variação Correlação Venda 

Correlação 

Locação 

Venda   0,98 Percentual   Muito Alta 

Locação 0,98   Percentual Muito Alta   

PIB -1 0,20 0,21 Percentual Desprezível Desprezível 

PIB 0,72 0,77 Percentual Alta Alta 

PIB +1T 0,63 0,68 Percentual Moderada Moderada 

Inflação -1T 0,12 0,13 Absoluta Desprezível Desprezível 

Inflação -0,58 -0,60 Absoluta Moderada Moderada 

Inflação +1T -0,69 -0,72 Absoluta Moderada Alta 

Juros -2T 0,26 0,25 Percentual Desprezível Desprezível 

Juros -1T 0,31 0,29 Percentual Baixa Desprezível 

Juros -0,44 -0,53 Absoluta Baixa Moderada 

Juros +1T -0,42 -0,51 Absoluta Baixa Moderada 

Juros +2T -0,46 -0,55 Absoluta Baixa Moderada 

Confiança 0,01 0,05 Percentual Moderada Desprezível 

Confiança +1T 0,22 0,24 Percentual Desprezível Desprezível 

Confiança +2T 0,59 0,63 Percentual Moderada Moderada 

Confiança  +3T 0,71 0,70 Absoluta Alta Alta 

Confiança +1A 0,65 0,59 Absoluta Moderada Moderada 

Desemprego -2T -0,60 -0,67 Absoluta Moderada Moderada 

Desemprego -1T -0,57 -0,66 Absoluta Moderada Moderada 

Desemprego -0,47 -0,58 Absoluta Baixa Moderada 

Desemprego +1T -0,30 -0,41 Absoluta Baixa Baixa 

Desemprego +2T 0,14 0,00 Absoluta Desprezível Desprezível 

Vendas do Varejo -1T 0,84 0,87 Percentual Alta Alta 

Vendas do Varejo 0,86 0,91 Percentual Alta Muito Alta 

Vendas do Varejo +1T 0,89 0,94 Percentual Alta Muito Alta 

 

Como era de se esperar, os indicadores de venda e locação tem grau quase máximo 

de correlação, afinal, tratam-se de grandezas que avaliam preços praticados pelo mercado 

imobiliário. De maneira geral, a série de locação teve valores mais altos para o coeficiente 

de Pearson que os de venda, explicada por variação mais modesta no indicador, 

mantendo, entretanto, a tendência de comportamento. Dado a ordem de grandeza similar 

dos coeficientes dos indicadores base, as análises são as mesmas, doravante tratadas 

apenas como preço dos imóveis, seja de venda ou aluguel. 
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A variação de preços do mercado imobiliário, naturalmente, se correlaciona 

fortemente com o crescimento do país. Agora constatado quantitativamente, o 

aquecimento da atividade econômica brasileira costuma se refletir de maneira igual em 

tendência em um mercado que é extremamente dependente da produtividade do país e da 

renda das pessoas naquele mesmo período. 

O estudo da variação do PIB para diferentes horizontes de tempo diminuiu a 

correlação, muito embora aquela que considera o PIB apresentando tendências de 

variação anterior à do mercado, ainda faz sentido. Desta forma, temos que a atividade 

econômica brasileira a tempo presente definirá, de maneira mais assertiva, o crescimento 

ou decrescimento do preço de imóveis. 

A inflação, por sua vez, justifica a variação dos indicadores de preço de uma 

maneira mais assertiva com um trimestre de antecedência. A inflação, naturalmente, é um 

reflexo da capacidade de suprimento de demanda e de aquecimento econômico de um 

país no ponto de vista de produto, portanto, sua variação consegue identificar riscos e 

crescimento em um dado intervalo de tempo. 

Por ser uma medida mais relacionada ao binômio oferta-demanda, esta costuma 

ter uma manifestação prévia a produção econômica de fato e consequentemente ao preço 

de itens de maior valor agregado, como imóveis. Em posse desta explicação qualitativa, 

a evolução da inflação, numericamente, consegue explicar melhor o movimento de preços 

imobiliários com um trimestre de antecedência, sendo uma ferramenta importante para 

análise de preço em curto prazo. A evolução em intervalos de tempo iguais continua a 

apresentar uma correlação moderada para os indicadores em questão. 

As taxas de juros, intrigantemente, não tem correlação relevante com índices de 

preços de imóveis. Qualitativamente, conforme visto no Capítulo 2, é um dos fatores de 

maior impacto para o poder de compra de imóveis, produto que requer, muitas vezes, 

financiamentos. A métrica começa a apresentar maior assertividade em termos de 

tendência caso a analise seja feita para uma antecedência de um semestre, o que, de fato, 

faria mais sentido qualitativo, afinal, as taxas básicas de juros demoram a refletir o efeito 

de suas movimentações em tempo real. 

A confiança no consumo é um indicador importante de se avaliar a correlação com 

produtos imobiliários, afinal, consegue captar com maior antecedência, de maneira 
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assertiva, tendências de preços de imóveis. É um indicador que justamente avalia 

expectativas de uma economia para o futuro, e, qualitativamente, consegue justificar 

eventuais variações em até um ano de antecedência com uma confiabilidade moderada. 

Indicadores de confiança, entretanto, não são calculados usando dados reais, 

baseados apenas na percepção de atividade econômica para o país em um futuro próximo. 

Apesar de métricas afins contarem confiabilidade de instituições confiáveis e renomadas 

como a Fundação Getúlio Vargas, seria uma atitude insensata basear decisões de 

investimentos e empreendimentos de alto valor baseado em percepções sem uma 

concretização de métricas reais como, por exemplo, juros e inflação. Apesar disso, é 

importante a análise da métrica para se preparar para cenários econômicos que se 

anunciam com bastante credibilidade através de índices de confiança. 

A taxa de desemprego representa uma instância mais avançada de performance 

econômica, é justamente quando a atividade produtiva consolida sua tendência de 

comportamento. Dificilmente contrata-se, em termos absolutos, sem a necessidade de 

redefinição de carga laboral, tal como se demite caso não haja impacto significativo no 

orçamento das empresas.  

Desta forma, espera-se que a taxa de desemprego apresente uma evolução 

posterior aquela da atividade econômica em si e é este o comportamento que se observa 

pelos coeficientes de Pearson. A correlação faz mais sentido quando o desemprego segue 

a tendência de movimento após aquela da atividade econômica e do mercado imobiliário. 

Uma conclusão posterior tem um impacto bastante significativo, não para antecipar 

movimentos, mas para sinalizar mudanças definitivas para a inflexão de uma fase do 

ciclo. 

No caso, para o estudo de sensibilidade de tempo, a correlação com o preço de 

imóveis é mais forte quando se antecipa o ciclo empregatício em um intervalo de um a 

dois trimestres. 

A variação de vendas do varejo é importante para determinar o aquecimento de 

um mercado mais volátil e de menor valor agregado que o imobiliário. Consegue-se 

perceber variações mais claras e perceptíveis nas vendas de produtos diversos do que na 

volatilidade de vendas imobiliárias, tornando-se uma ferramenta importante para 

contrabalancear a sensação de espaçamento de venda de empreendimentos imobiliários. 
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A comparação entre setores é sempre válida para determinar o impacto cíclico da 

economia de maneira global, afinal, conforme dito anteriormente, aspectos 

macroeconômicos são mais determinantes para o mercado imobiliário do que aspectos 

locais, de forma que uma interpretação mais ampla da atividade econômica pode auxiliar 

na concepção destes ciclos. 

As correlações entre setores, naturalmente, são contundentes, mas tal como uma 

previsão qualitativa previa, o varejo costuma iniciar suas tendências antes que o mercado 

imobiliário, que tem menor liquidez. A correlação com o varejo atinge seu maior estágio 

por volta de um trimestre de postergação de dados de comércio mais cotidiano. 

 

3.3 Volume de Vendas 

O volume de vendas é outra grandeza imprescindível para determinar a qualidade 

do mercado imobiliário. Diferente dos preços de venda e locação para o mercado de 

maneira consolidada, que indicam também características de produtos secundários, os 

dados de volumes de venda trarão a perspectiva apenas dos imóveis vendidos pelas 

companhias listadas em bolsa. 

É necessário entender o modelo de vendas das incorporadoras para uma análise 

mais acurada destas métricas. Para a validade de um empreendimento imobiliário, é 

importante que tenhamos vendas o suficiente para garantir o cumprimento da obra e o 

avanço do cronograma físico antes do começo das atividades de construção. Além disso, 

uma porção significativa das vendas, muitas vezes com um preço mais elevado que os de 

lançamento, pouco antes da entrega dos imóveis, ou mesmo na venda de estoque 

construído da companhia. 

Quando há confiança na economia, há disposição para imobilização de capital e 

investimento imobiliário. Em tempos de recessão econômica, naturalmente vê-se uma 

restrição de investimento por parte da população e uma indisposição na restrição de 

capital na compra de um imóvel em planta. 
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Ciclo Tradicional 

 

Ciclo do Segmento Econômico 

 

Figura 23 - Tempo de lançamento de empreendimentos e momento de vendas 

(Fonte: Motta – Real Estate 101, 2016) 

Para as métricas provenientes de empresas de capital aberto alguns cuidados 

devem ser tomados. Naturalmente, dado ao patamar de rentabilidade e cobrança de 

investidores que é exigido destas companhias, elas operam em mercados mais maduros, 

têm uma qualidade técnica e operacional acima da média de mercado e constroem 

empreendimentos de maior porte. Isso traz uma visão cautelosa para a interpretação destes 

números, afinal, representam uma aproximação, que embora válida e representativa, 

representa apenas os imóveis de maior investimento do setor. 

Além disso, o próprio crescimento das empresas do setor a partir de 2008, em 

função de aberturas de capital ou de lançamento de outros lotes de ação a mercado fez 

com que a ordem de grandeza das métricas fosse alterada. 
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Figura 24 - Vendas de Imóveis por Ano adaptado das Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 25 - Vendas de Imóveis por Trimestre das Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

No caso dos valores totais de vendas de imóveis por ano, os valores ficam mais 
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Pela evolução do indicador de total de vendas nos período, notam-se claramente 
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Observa-se que apesar da evolução percentual no preço de imóveis mais alongada, 

com inflexão mais definitiva em 2014, a percepção de mercado das incorporadoras diz 

que o ritmo de crescimento do preço já revela mudanças no patamar de consumo total. A 

comparação entre as duas métricas é válida para mostrar a intensidade de demanda global 

e sua relação com a oferta existente, de forma que a demanda começa a reduzir, mas a 

oferta conseguiu compensar esta redução de maneira a manter o preço de vendas em 

patamares mais elevados por mais tempo. 

Desta forma, os preços dos imóveis, dado a maior disponibilidade apresenta 

menor volatilidade que o volume de vendas de incorporadoras, de maneira que a leitura 

de dados internos das companhias deve ocorrer com rigidez, austeridade e lucidez, uma 

vez que o volume de vendas é característica antecedente a redução de preços. Este 

intervalo temporal apresentado entre os indicadores revela maior fragilidade da atividade 

da incorporação frente à venda imobiliária de forma consolidada. 

Esta diferença de volatilidade impõe uma janela a incorporação menor do que a 

janela do ciclo de preços imobiliários em si, fazendo com que as análises de ciclo tenham 

que ser ainda mais assertivas e antecipadas. 

 

Figura 26 - Variação Percentual Anual de Vendas Totais x Valor de Venda 

 (Fonte: Divulgação de Resultados de Incorporadoras Listadas) 
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3.4 Lançamentos 

A métrica de lançamentos está muito ligada ao volume de vendas, afinal, parte 

relevante das vendas ocorre quando na etapa de pré-lançamento e de lançamento. Esta 

linha de analise representa justamente as grandezas dos empreendimentos lançados, 

sejam elas em VGV total, em número de empreendimentos, em número de unidades, em 

área lançada, em preço médio de lançamentos e outros dados divulgados mais 

esporadicamente que também tem sua relevância. 

Nesta fase do estudo, entretanto, apenas o VGV total de cada companhia será 

avaliado, pois se trata de uma métrica que coloca os empreendimentos em igualdade. 

Independente do seu tamanho ou da qualidade das unidades, cada empreendimento terá 

em seu valor de mercado uma equivalência monetária do potencial de vendas podendo 

comparar o que cada empresa efetivamente pode gerar de resultado. 

Em um primeiro momento, é interessante realizar estudos pelo teor qualitativo dos 

empreendimentos lançados, avaliando principalmente o seu público alvo. Em virtude do 

programa “Minha Casa, Minha Vida”, muitos incorporadores aumentaram sua exposição 

ao segmento econômico de uma maneira estável, que mitigou riscos de financiamentos 

para esta classe social além de agir de forma importante para a melhoria das condições de 

habitação e vida das camadas mais populares da sociedade.  

Esta mudança, conforme dito em capítulos, foi uma ruptura de condições de 

mercado, que antes obtinha maiores margens no segmento de luxo ou semi-luxo e 

garantiu uma expansão de mercado até para players mais especializados em imóveis de 

maior valor por m². Muitas companhias criaram subsidiárias populares para aumentar a 

exposição a diversas camadas sociais e aproveitar ao máximo o movimento favorável de 

vendas. 

Ainda assim, embora haja garantias governamentais do pagamento das unidades 

de um segmento econômico, este ainda tem um risco às incorporadoras. O recente 

“descobrimento” deste mercado ainda traz desconhecimento acerca do perfil de consumo, 

de prioridades do comprador e de expertise em construção seriada, muitas vezes 

rompendo algumas premissas de produtividade de vendas ou de rentabilidade. Além 

disso, o risco inerente ao fim do programa ou de mudanças bruscas de diretrizes 

governamentais deve sempre ser considerado antes de investimentos mais relevantes. 
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Com a chegada da fase de recessão do ciclo econômico, pode-se observar uma 

regressão em termos de exposição em classes fora do seu nicho de especialização. Ou 

seja, para garantir a manutenção de margens de lucratividade praticadas, as companhias 

se deslocam daqueles segmentos que outrora entraram para lucrar mesmo com expertise 

a ser desenvolvida. 

As análises da Figura 27, Figura 28 e Figura 29 trazem a exposição anual a três 

segmentos de renda por cada companhia que dá abertura dos lançamentos por 

empreendimento. Considerou-se do segmento econômico imóveis com o preço-médio 

inferior a R$200 mil, do segmento média-renda imóveis de R$200 mil a R$500 mil e do 

segmento de alta renda imóveis com o preço médio de R$500 mil. 

 

Figura 27 - Exposição ao Segmento de Renda Econômica segundo Empresas 

Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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Figura 28 - Exposição ao Segmento de Média Renda segundo Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 29 - Exposição ao Segmento de Alta Renda segundo Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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rentabilidade, não seria a atitude mais sensata deixar de explorar um segmento onde 

acabou de se investir para a entrada (há menos que a rentabilidade não tenha sido como 

esperada e não haja perspectiva de maturação). 

O estudo do total de lançamentos também se faz imprescindível para analisar a 

movimentação de mercado ao longo do tempo. Vale lembrar que as vendas não dizem 

respeito apenas a unidades lançadas, mas também àquelas em estoque. Quando se lança 

um empreendimento, portanto, deve-se ter ciência dos riscos da produtividade de vendas 

no lançamento (para que sejam suficientes para garantir um avanço seguro da obra) e 

fazer o possível para evitar que unidades deste empreendimento se tornem estoque, pois 

neste caso se perde poderio de vendas e consequentemente, lucratividade. 

 

Figura 30 - Lançamentos Anuais x Vendas Anuais segundo Empresas Listadas 

 (Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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 Figura 31 - Lançamentos Trimestrais x Vendas Trimestrais segundo Empresas 

Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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menos reduzida, mostrando que o preenchimento do déficit habitacional tem estado cada 

vez mais em voga tal como a estabilidade de demanda trazida pelo programa “Minha 

Casa, Minha Vida”. Naturalmente, a exposição a risco de segmentos de maior poder 

aquisitivo, na ausência de subsídios governamentais mais incisivos, é assumida 

integralmente pelas companhias e seus sócios, sendo importante que haja uma contenção 

ainda maior para a concessão de crédito a compradores e nos lançamentos ao se arriscar 

em novas atividades. 

 

3.5 Estoque 

Métricas de estoque são importantes para uma incorporadora no que tange ao 

patrimônio imobilizado da companhia. Diz-se estoque para aquelas unidades que não 

foram vendidas no lançamento do empreendimento nem ao longo de sua construção, de 

maneira a constituir um banco de propriedades da própria companhia. A grandeza engloba 

tanto imóveis já construídos como aqueles em construção. 

Os dois tipos de estoque têm características muito distintas. Um imóvel que foi 

finalizado sem sua venda torna-se um estoque construído, no qual a companhia já 

executou as obras sem que houvesse a presença de seu caixa durante a execução do 

projeto. Depois da desmobilização das obras e da entrega do empreendimento o poder de 

vendas da companhia fica reduzido, afinal, o imóvel passa a competir com um teor de 

mercado secundário, muito embora jamais tenha sido utilizado. É um tipo de estoque com 

alguma liquidez, porém pode carregar um viés de mau investimento caso esteja em posse 

da companhia por algum tempo. 

O estoque em construção trata daqueles imóveis que já foram contabilizados como 

em execução e lançados a mercado, mas que ainda não foram vendidos. Dependendo do 

empreendimento, pode não representar um risco a companhia, uma vez que a maioria dos 

empreendimentos inicia sua construção apenas após alcançado o ponto de equilíbrio de 

rentabilidade dos investimentos. Representam um estágio normal de vendas de imóveis 

tanto para aqueles compradores que ficam desconfortáveis em adquirir um imóvel cujas 

obras ainda não começaram, uma possibilidade de reajuste de preços para o incorporador 

afim de adequá-lo ao mercado e, às vezes, há um bolsão de imóveis, deixados 

propositadamente para a venda posterior ao lançamento. 
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Entretanto, caso o empreendimento seja lançado em um momento de consumo 

desfavorável, ou simplesmente não atenda aos requisitos de determinado mercado, este 

estoque em construção torna-se uma preocupação, pois corre o risco de se tornar um 

estoque finalizado com liquidez reduzida ou verá a necessidade de descontos para vende-

lo. Além disso, dependendo das condições de pagamento dos compradores e de 

financiamento com os bancos, pode-se ter menos flexibilidade no que diz respeito a 

evolução do cronograma físico da obra e em seu fluxo de caixa. 

Há ainda um terceiro tipo de estoque, que se torna mais preocupante e comum em 

momentos recessivos, que são aqueles frutos de distrato ou inadimplência. Em caso da 

desistência da compra ou da não quitação das parcelas do imóvel, a companhia se vê em 

uma posição desconfortável de deixar de contar com um caixa já assinado e ter impactos 

nas obras, para o empreendedor e para o restante dos compradores. Muitas vezes, há uma 

divisão nestas companhias responsáveis por acordos, afim de flexibilizar condições de 

pagamento ou troca de imóveis para garantir aquele faturamento. 

Desta forma, existe uma proporção saudável entre estoque finalizado e em 

construção, para que haja a flexibilidade necessária em termos de liquidez para eventuais 

percalços e que não haja desvirtuo no core business da empresa. 

Outra característica importante é a avaliação do tempo de liquidação do estoque, 

caso não haja novas adições, no ritmo de vendas que a companhia consegue imprimir. É 

importante para diagnosticar justamente o quão grande e oneroso a manutenção e liquidez 

daquele estoque é para companhia, diagnosticando assim, seu impacto e prejuízos. 

Além disso, uma concepção de que os lançamentos recentes da companhia não 

deveriam representar uma porção significativa do estoque, destacando a qualidade dos 

investimentos executados recentemente. Isso destaca uma potencial fraqueza comercial 

da companhia tal como a falta de liquidez de seus imóveis, muitas vezes em construção. 

Outra razão para este comportamento seria o lançamento do produto em um momento 

impreciso do mercado naquele momento, fazendo com que muitas unidades não sejam 

vendidas e afetem a rentabilidade de empreendimentos. Esta é, portanto, uma das métricas 

mais importantes para a avaliação recente da qualidade de investimentos e do seu timing 

de lançamento e entrega. 
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Os números globais consolidados destes imóveis são expressos em VGV, afinal, 

trata-se do patrimônio monetário equivalente destas propriedades. Na Figura 32 e Figura 

33, seguem a evolução anual do tamanho dos estoques das companhias. 

 

Figura 32 - Variação de Estoque de Incorporadoras Listadas em R$ bilhões ao 

término de cada período segundo Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 33 - Variação Anual de Estoques x Lançamentos de Incorporadoras 

listadas ao término de cada período segundo Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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comercializados. Assim, observa-se um crescimento a partir de 2008, natural inclusive 

do incremento de atividade destas companhias, uma estabilização a partir de 2012 e o 

começo de uma regressão, potencializada em 2014. 

A redução dos patamares de lançamento não foi seguida de maneira integral pelos 

dados de estoque, com valores provenientes do terceiro, e mais preocupante, meio de 

formação do estoque: distrato e inadimplência. Naturalmente, com a redução do poder de 

compra do brasileiro e da deterioração de sua saúde financeira, muitos deixaram de honrar 

suas obrigações na compra de imóveis tal como preferiram arcar com custo de multas 

para interromper pagamentos que imobilizariam seu patrimônio. Vale ressaltar que a 

busca por liquidez não é apenas importante para os incorporadores e empreendedores, 

mas principalmente para o cidadão comum, que se vê obrigado a alienar investimentos 

de longo prazo, como imóveis, para honrar suas obrigações momentâneas. 

No sentido oposto, em momentos de crescimento econômico, como vistos até 

2012, naturalmente a incorporação consegue absorção para a oferta de imóveis lançada a 

mercado, de forma que o estoque aumenta, mas não conta com aumento relevante por 

unidades não vendidas em demasia nem por cancelamentos em geral. 

Assim, com base no cenário vigente (término do terceiro trimestre de 2016) 

analisa-se a posição deste estoque para as companhias mais relevantes, avaliando a 

qualidade e liquidez de cada estoque de uma maneira geral. A cada indicador, foi avaliada 

sua qualidade e definiu-se seu panorama em positivo ou negativo sob os critérios 

apresentados. Vale ressaltar que se trata de uma visão simplista e quantitativa dos 

estoques das companhias, não traduzindo suas perspectivas reais de liquidez e qualidade. 
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Tabela 8 - Avaliação de Estoque de Companhias Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gafisa MRV Rodobens Rossi Eztec Even Cyrela PDG Direcional Média 

Oferta de Estoque 
(meses) 

14 17 19 16 28 23 19 37 28 22 

Panorama Positivo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Negativo Positivo 

Crescimento de 
Estoque (vs. Ano 
anterior) 

-8% 19% -12% -29% -7% -3% 2% -13% 10% -5% 

Panorama Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Positivo 

% Estoque 
Finalizado/Estoque 
Total 

10% 5% 20% 27% 19% 17% 25% 53% 26% 22% 

Panorama Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Lançamento de 
2015/Estoque 

0,0x 0,2x 0,2x 0,0x 0,0x 0,1x 0,1x 0,0x 0,0x 0,1x 

Panorama Positivo Negativo Negativo Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo 

Exposição fora de 
regiões Sul e Sudeste 

11% 0% 13% 48% 0% 2% 15% 26% 45% 18% 

Panorama Positivo Positivo Positivo Negativo Positivo Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo 

Visão Geral Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Negativa Negativa Negativa Positivo 
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Para a oferta de estoque, considerou-se que um intervalo de dois anos seria 

interessante para a liquidação do estoque existente, acima disso, o estoque trará custos 

adicionais à companhia que não são desejáveis e que os produtos estocados, finalizados 

ou não, não apresenta um patamar de vendas que a companhia consiga suprir. O indicador 

foi calculado sob uma premissa de que vendas mensais (vendas do trimestre/3) seriam 

perpetuadas para vender o estoque. 

Considerou-se, para o crescimento de estoque, que uma velocidade de vendas com 

decrescimento, de no mínimo -5%, seria fundamental para trazer resultados e aumentar o 

caixa da companhia e liquidando o estoque de maneira saudável. Esta métrica considera 

também a entrada de novos imóveis no estoque, de maneira que a qualidade dos 

lançamentos não concluídos mais recentes também contribua para o indicador. 

No caso do percentual de estoque finalizado sobre estoque total, é desejável um 

máximo de 25% esteja concluído. As razões para tal foram ditas acima, refletindo a perda 

de liquidez, dos custos condominiais mensais, menor influência nas vendas e na 

depreciação do produto por passar a integrar o mercado secundário além de denigrir sua 

imagem perante os compradores. 

A taxa de lançamentos de empreendimentos do ano anterior que se tornaram 

estoque também é importante, pois mostra a qualidade dos produtos recentes e seu grau 

de absorção no mercado. Esta métrica consegue ser estimada com auxílio do balanço que 

indica novos valores entrantes em estoque. Além disso, escolheu-se os lançamentos de 

2015 baseado no fato de que se espera que os produtos lançados em 2016 ainda 

apresentem taxas de venda inferiores, mas espera-se maturidade em vendas para imóveis 

lançados há mais de um ano. Portanto um múltiplo inferior a 0,2x do total de estoque seria 

considerado saudável para a companhia. 

Além disso, a exposição qualitativa às regiões Sul e Sudeste, que são aquelas com 

mercados imobiliários mais consolidados e de maior poder aquisitivo, indicariam uma 

qualidade e perspectiva de liquidez aos imóveis em estoque. O ideal seria que a exposição 

fora destas regiões, com empreendimentos com maior volatilidade em seus preços, não 

assumisse uma razão maior que 25%. 

De maneira geral, portanto, os imóveis das incorporadoras brasileiras de capital 

aberta em estoque apresentam uma situação saudável, de forma que o inicio da reversão 
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de fases de consumo poderia ser um gatilho importante para a capitalização de recursos 

em tempo zero. 

 

3.6 Banco de terrenos 

O banco de terrenos é uma métrica que avalia o potencial de crescimento de uma 

empresa em projetos que poderiam ser lançados a qualquer momento, sem negociação 

como proprietários de terrenos ou tempo de prospecção. É costumeiramente utilizado sua 

terminologia em inglês: landbank. 

A compra de terrenos é uma prática que cada vez entra em maior desuso no 

mercado, com a propagação efetiva de métodos de permuta, em especial para terrenos 

grandes que sediarão projetos de mais de 300 unidades, muito comuns para as empresas 

do mercado residencial de capital aberto. Entretanto a compra direta possui vantagens 

comerciais importantes, tornando esta modalidade de compra imprescindível para o 

crescimento saudável de uma incorporadora e para o melhor aproveitamento de 

oportunidades. 

A compra direta representa um desembolso de caixa que imobilizará o capital da 

empresa de médio a longo prazo, o que dependendo do custo de capital da companhia e 

do momento do ciclo pode apresentar dificuldades. A liquidez e volatilidade de preços de 

um terreno são menores e maiores, respectivamente, do que a de imóveis em estoque, 

representando um risco caso as companhias queiram se monetizar estes terrenos. Além 

disso, o risco de mudança de regras, normativas, legislação, potenciais construtivos, 

concorrência e muitas vezes de vetores de crescimento das cidades deve sempre ser 

considerado para um investimento de longo prazo. 

Esta modalidade de aquisição apresenta, conforme dito anteriormente, uma grande 

oportunidade para incorporadores. Em geral, estas áreas são adquiridas a preços inferiores 

aos equivalentes das permutas, afinal, reduzem o risco do proprietário do terreno, que 

receberá sua recompensa no ato da compra e não na comercialização das unidades. Em 

momentos recessivos, preços de terrenos tendem a ceder ainda mais que os de unidades, 

representando oportunidades para companhias que tenham caixa disponível. Além disso, 

o potencial de se iniciar um empreendimento em tempo zero, aproveitando-se de 
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momentos de mercado propícios, sem a negociação com proprietários ou com o tempo de 

prospecção de terreno, é um diferencial competitivo importante.  

A valorização do terreno e das unidades que nele podem ser construídas é o maior 

trunfo de incorporadoras ao imobilizar seu capital com compra de terra. Muitas vezes a 

visão do incorporador ao fazer apostas assertivas em terra é recompensada generosamente 

em um horizonte de tempo de médio à longo prazo, tornando esta visão do futuro da 

cidade uma das qualidades indispensáveis ao empresário imobiliário bem-sucedido. 

Em geral, para a compra direta de terrenos, dado ao perfil de retorno em um 

horizonte de tempo estendido, a contração de dívidas para a compra de terrenos não é 

recomendada. Custos relacionados à transação do terreno, à vigilância e manutenção 

durante a posse tal como tributos anuais por tê-los representam um peso financeiro a ser 

considerado na compra de um terreno, portanto, companhias com um landbank robusto 

em uma situação de caixa delicado muitas vezes alienam seus terrenos por preços 

inferiores aos que praticaram em compra, sendo necessário ter em mente os ciclos 

imobiliários e o desempenho atual da empresa para basear sua estratégia de alocação de 

recursos. 

Conforme dito anteriormente, permutas de terreno são cada vez mais adotadas 

pelo mercado imobiliário. A redução de risco do incorporador pela posse do terreno no 

momento da concretização do projeto tal como pela adição de um sócio para mitigação 

do risco de vendas atrai incorporadoras para esta modalidade de adição de áreas, apesar, 

de muitas vezes, dificultar a relação com um sócio que não tem amplo conhecimento do 

setor, que tem pressa pela concretização de resultados e pode não concordar com 

estratégias adotadas na comercialização e construção do empreendimento. 

O percentual de terrenos adquiridos mediante swaps costuma variar de empresa 

para empresa, dependendo do perfil de público do empreendimento tal como do perfil de 

investimento das companhias. Costuma-se ver este percentual variando de 40% a 80%, 

praticando um múltiplo de permuta de 15% a 25%, dependendo do terreno, de seu 

proprietário, do momento de mercado, da expertise da companhia e da competição por 

ele. 

Nesta linha, duas métricas para landbank tem sua análise requerida para avaliação 

de sua qualidade: o equivalente a VGV do banco de terrenos das companhias, tal como a 
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duração do mesmo em termos de transformação em projetos (baseado no histórico de 

produção em terrenos adquiridos pela companhia com um viés de médio à longo prazo). 

 

 Figura 34 - VGV Equivalente à Banco de Terrenos ao fim de cada período 

segundo Empresas Listadas (R$ bilhões) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

 

Figura 35 - Taxa de Variação Anual de VGV de Banco de Terrenos x de 

Lançamentos ao fim de cada período segundo Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

O landbank em VGV tende a ser uma métrica reciclável, pois a medida que um 

empreendimento é lançado, um determinado equivalente em terreno deixa de ser 

contabilizado na métrica. Enquanto isso, há a prospecção de novos terrenos e 

oportunidades, permitindo que novas aquisições e permutas de prazo maior sejam 
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realizadas, aumentando a métrica. Ou seja, pela própria natureza da métrica e pela 

limitação das companhias em imobilizar seu capital de maneira definitiva, vemos 

variações dela menos acentuadas que as de lançamentos de novos produtos. 

Para a linha de valor equivalente do banco de terrenos em VGV, o gráfico acima 

supõe um aumento de investimentos a partir da abertura de capital das empresas do setor. 

Naturalmente, após os IPOs (Initial Public Offering – abertura de capital como as ações 

de companhias em bolsa de valores) e seguidos Follow-On (lotes de ações vendidos após 

entrada em bolsa de valores), as incorporadoras dispunham de capital próprio suficiente 

para a expansão de seus negócios para o futuro, adquirindo montantes financeiros 

relevantes em terrenos.  

Este período durou de 2008 a 2011, coincidindo naturalmente com o período de 

expansão do ciclo imobiliário e macroeconômico, no qual o apetite de investimentos por 

ações de empresas listadas brasileiras era alto e rendia confiança para que o setor 

dispusesse de capital próprio para investimentos em um horizonte de tempo alongado. 

Mesmo com uma intensidade de lançamento de empreendimentos acelerada nesta época, 

havia apetite para a aquisição de novos terrenos, aumentando os valores da métrica. 

Para os anos seguintes, representando fases cíclicas de desaceleração e recessão, 

viu-se a métrica ceder. Além da utilização de terrenos para o lançamento de unidades sem 

que houvesse a reposição a altura dado a maior requisição de liquidez de capital, as 

companhias do setor se viram obrigadas a se desfazer de permutas que contabilizavam 

áreas significantes e até mesmo de terrenos, para a liquidação de dívidas que contraíram 

ao longo de períodos de redução de margem operacional e de lucros. 

A métrica de duração do landbank é importante para mostrar seu peso para a 

estrutura atual da companhia. Com base no volume de venda dos últimos dois anos, 

calculou-se a velocidade de dissipação do VGV equivalente ao banco de terrenos e, 

consequentemente, do tempo que levaria para sua liquidação total.  

Evidentemente, por se tratar de um investimento em longo prazo da companhia 

em determinados mercados, é fundamental que haja um tempo ideal de liquidação de 

landbank, nem muito longo nem muito curto. Este número varia de acordo com as 

condições de mercado e com o momento do ciclo imobiliário, inclusive variando por 

segmento, de forma que é difícil precisar balizadores de análise. Mesmo assim, consegue-
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se identificar claramente diferentes momentos vividos pelas empresas e dificuldades em 

liquidação ou produção de terrenos. 

Caso a métrica aponte para um valor longo, alguma preocupação deve ser 

levantada, pois o potencial de criação de produtos imobiliários e de suas vendas não é 

suficiente para explorar os terrenos, de maneira a onerar a companhia com despesas fixas 

relevantes, limitar novas oportunidades dado a imobilização de capital e ter alta exposição 

a produtos de maior volatilidade de preço e baixa liquidez, que é o caso de terrenos. 

Caso contrário, ou seja, aponte para um horizonte curto, a companhia deve se 

preocupar em fazer a prospecção de terrenos de maneira assertiva e veloz caso queira 

desenvolver produtos de forma condizente com sua capacidade de incorporação. Em caso 

de novas permutas ou aquisições de terrenos, estará exposto a ciclos de mercado que 

podem alterar o preço deste terreno ou aumentar seu percentual de permuta, além de 

perder o movimento importante de valorização e estratégico que terrenos podem ter. 

Muitas vezes, a troco de manter sua estrutura de colaboradores e presença no mercado, 

se faz negócios mais arriscados, com premissas de investimento mais arrojadas, que 

acabam culminando em um valor equivalente de terreno mais alto, reduzindo a 

rentabilidade do empreendimento. 

 

 

 Figura 36 - VGV Equivalente ao Banco de Terrenos de 2015 adaptado de 

Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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 Figura 37 - Anos para Liquidação do Banco de Terrenos de 2015 para 

Lançamentos dos últimos dois anos adaptados de Empresas Listadas 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Os gráficos mostram que o tamanho do landbank deve ser condizente com a 

estrutura de lançamentos e comercialização das companhias, conforme dito 

anteriormente. Em alguns casos, companhias com elevado banco de terrenos em VGV 

conseguem dissipá-lo de maneira adequada ao patamar de suas operações. Em outros, um 

banco de terrenos moderado pode ter um tempo de liquidação elevado e prejudicial. 

Muitos casos mostram companhias que tiveram dificuldades em se adaptar ao 

momento de desaceleração e recessão impostos a partir de 2014, sofrendo com reduções 

amplas em seu quadro de funcionários e patamar de desenvolvimento, explicando 

comportamentos que certamente não foram desejados em momento da aquisição destes 

terrenos. 

 

3.7 Endividamento 

A contração de dívidas é um importante mecanismo para indústrias de capital 

intensivo, em especial todas as áreas do Real Estate. Em comparação com ramos do setor 

que operam o patrimônio edificado, portanto com retornos em longo ou longuíssimo 

prazo, espera-se que o setor de incorporação tenda a ter patamares proporcionais de 

endividamento menores. 

Endividamentos para o Real Estate, portanto, não estão associados à cobertura de 

prejuízos ou devem ter necessariamente uma conotação negativa, afinal, os motivos para 
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endividamento de incorporadoras são diversos e muitas vezes relacionados à sua 

expansão e inerentes a atividade de produção. 

O patamar de crédito é sempre variável com o momento econômico, com o 

desempenho recente das companhias e com riscos dos empreendimentos vigentes em si. 

Este patamar deve ser monitorado com cuidado a fim de honrá-los de maneira adequada 

e não onerar as empresas em demasia, de maneira que afetem sua rentabilidade prevista. 

Mudanças nas premissas dos empreendimentos, oriundas muitas vezes de 

variações econômicas, outras de forças de mercado locais ou mesmo da qualidade do 

produto que está sendo estruturado podem gerar problemas a partir de financiamentos 

inicialmente contratados. Estes passam a pesar mais do que o previsto nos resultados das 

atividades, e em muitos casos, inviabilizando-as. 

Desta forma, a incorporação necessita de crédito, não só para compradores, seus 

financiamentos e hipotecas, mas para as próprias empresas agentes do setor e de sua 

atividade fim. 

Dentre os distintos tipos de incorporação, vistos no Capítulo 2, a incorporação 

pura é a única que pressupõe que não haja endividamento por parte da incorporadora em 

todo o processo, tal como do aporte de capital próprio de maneira geral. Portanto, 

incorporadores menores e locais, com acesso a crédito mais restrito e em condições mais 

desfavoráveis que os principais players do setor, devem ser ainda mais cuidadosos com 

esta questão. 

No caso, o modelo de negócios de grandes incorporadoras, principalmente as 

listadas, parte de produtos com concepções de incorporação mista, muitas vezes adotando 

financiamentos bancários como principal condutor das obras e garantidor do fluxo de 

caixa do empreendimento. Naturalmente, o ritmo de vendas inadequado às premissas 

traria um rompimento das condições de financiamento, prejudicando a companhia. Além 

disso, a dedicação a financiamentos não necessariamente requeridos pela incorporação 

em si, mas com a pressão e metas de comercialização em um prazo menor (muitas vezes 

requeridos por grandes empreendimentos), afetará negativamente as margens de retorno 

de um empreendimento. 

Para as empresas analisadas, listadas em bolsa de valores, costuma-se financiar 

tanto etapas de alguns empreendimentos, com modalidades que serão listadas na Tabela 
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10, como também para a estrutura corporativa da companhia como um todo, por meios 

tanto com quanto sem garantia física, através de debêntures, dívidas, CRI (Certificado de 

Recebíveis Imobiliários) e outras modalidades mistas e menos usuais. 

Para Motta (2016), com base em relatórios da FGV, são três as modalidades de 

financiamento principais usada por incorporadores em empreendimentos: Plano Piloto, 

Plano Empresário e Crédito Associativo. Cada um é indicado para um perfil de risco de 

cada empreendimento e mais adequado às premissas financeiras vigentes de cada 

companhia. 

Tabela 9 - Modalidade de Financiamento para Projetos 

(Fonte: Motta – Real Estate 101, 2016) 

Modalidade Prós Contras 

Plano Piloto Securitização dos recebíveis ao 

final da construção (Garantia de 

receber dinheiro sobressalente de 

vendas após entrega das obras) 

Alta exposição de caixa 

(Companhia arca com todo 

custo de obra) 

Plano Empresário Instituição financeira garante 

financiamento de até 80% dos 

custos de obra a taxas acessíveis 

(crédito SBPE) 

Companhia recebe todo o 

VGV após entrega de 

unidades. 

Crédito Associativo Companhia recebe todo o VGV 

do empreendimento durante a 

execução das obras. 

Possível impacto pelo não 

ajuste ao INCC por parte 

da Caixa Econômica 

Federal no valor de cada 

unidade. 

 

Nota-se a presença do governo no setor de habitação não só através de estímulos 

de vendas com o programa “Minha Casa, Minha Vida”, mas também através de outras 

condições de financiamento que podem se adequar melhor a situação de cada companhia 

e expectativas para seus projetos. Garantir o caixa de execução das obras, ou mesmo os 

recebíveis após a comercialização de uma determinada unidade foi um avanço enorme 

para um setor que tomava risco de financiamento de famílias individualmente ou que 

tinham oneração bancária elevada para garantir a securitização destas cifras.  
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Figura 38 - Evolução das Margens de Resultado de Empreendimentos com Crédito 

Associativo 

(Fonte: Apresentação Institucional da Rossi) 

 

Figura 39 - Modelo de Financiamento do Crédito Associativo 

(Fonte: Apresentação Institucional da Cyrela) 

Os modelos das Figura 38 e Figura 39 mostram esquematicamente o 

funcionamento de financiamento do Crédito Associativo, que tira grande parte do risco 

financeiro de cada projeto. Ao receber o VGV ao longo da obra, apesar da oneração de 

juros sobre o capital garantido e desajustes em relação ao preço real de obra, é necessário 
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um dispêndio de caixa muito menor por parte da companhia. Além disso, ao término do 

projeto, o comprometimento com os recebíveis futuros é de responsabilidade do banco 

(muitas vezes a Caixa Econômica Federal), de forma que as empresas de incorporação 

possam se dedicar exclusivamente a seu core business. 

Analisando o endividamento global das companhias de capital aberto, pode-se 

notar uma forte correlação com o volume de lançamentos, como veremos no gráfico da 

Figura 40. 

 

Figura 40 - Evolução da Dívida Líquida segundo Empresas Listadas (R$ bilhões) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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Conforme o número de projetos aumentou, naturalmente vimos o avanço do 

endividamento das companhias, seja pelo acumulo de novos terrenos, para garantir o 
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unidades e para o investimento na própria companhia. 
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A métrica começou a aumentar a partir de 2008 por conta da abertura de capital 

das empresas, dando a elas mais acesso ao mercado de crédito através de melhores 

condições de financiamento, mais credibilidade através da divulgação de resultados e 

maior proximidade com bancos e casas de investimento. 

Com o número de lançamento retraindo e projetos vigentes se encerrando, vimos 

uma redução no nível de endividamento das companhias, uma vez que com a conclusão 

de diversos projetos oriundos da fase de expansão, puderam honrar suas dívidas e pelo 

fim gradativo de novos financiamentos com a redução de projetos e estabilização da 

estrutura corporativa. Soma-se o interesse de reduzir a exposição de capital a taxas 

flutuantes que tiveram seu auge por volta de 2015 e 2016 com o aumento da inflação e 

da taxa básica de juros, que servem de indexador para grande parte das dívidas das 

companhias. 

 

3.8 Backlog 

Devido à natureza de recebíveis das empresas de incorporação residencial, 

receitas e resultados a apropriar são de suma importância para a indicação de uma receita 

futura estável para as empresas do setor. 

Métricas de Backlog, portanto, tratam de mensurar os recebíveis de vendas e 

outros produtos, que já foram contabilizados como vendas, entretanto ainda não foram 

recebidos de fato pelas companhias. Mensurar o risco dos Backlogs, portanto, trata-se de 

mensurar a real efetividade dos recebimentos previstos para os empreendimentos. Desta 

forma, a métrica tem uma ligação com liquidez e condições de caixa da companhia. 

Em tempos recessivos, nos quais distrato e inadimplência preocupam e impõem 

pressão nos resultados das companhias, ter certeza de que eles de fato serão apropriados 

é garantia de cumprir os cronogramas de obra sem financiamentos adicionais e entregar 

os produtos ao cliente final, mantendo a credibilidade da companhia. 

É também importante destacar que a flexibilização de condições de pagamentos 

de imóveis pode alongar estes recebíveis, de forma que o prazo em que eles serão 

apropriados é outra grandeza a se analisar cuidadosamente. Com o advento de 

modalidades de financiamentos que expurgam o risco de recebimento alongado e incerto 
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para incorporadoras e transfere a instituições financeiras, a métrica passa a ter incertezas 

mais contidas, afinal, passam a depender de outros agentes com maior credibilidade do 

que uma carteira de clientes isolados. 

As companhias devem ter cuidado com seu backlog, pois não há a certeza de que 

todo ele será apropriado e esta apropriação é sujeita entrega de unidades, portanto o 

esforço comercial deve sempre levar em consideração as necessidades de caixa da obra e 

da necessidade de apropriação de resultado em um tempo adequado. 

 

 Figura 41 - Backlog segundo Empresas Listadas (R$ bilhões) 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

O desempenho da métrica segue o desempenho dos lançamentos, afinal, trata-se 

de caixa a ser apropriado relativo ao caixa dos empreendimentos lançados. Naturalmente, 

com a redução dos lançamentos a partir de 2014, o número tende a ceder de maneira mais 

acelerada, pois muitas das vendas são desfeitas pela não entrega dos produtos e por 

inadimplência por parte dos compradores. 

Avalia-se, portanto, que mesmo com um backlog muito menor aquele encontrado 

no auge da métrica em 2013, ele tem um risco alto dado o cenário econômico recessivo 

vivido pelo Brasil, podendo não se concretizar em receitas de fato apropriadas. 
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3.9 Caso PDG 

A PDG é um dos principais players do setor imobiliário residencial, foi fundada 

em 1979 e abriu capital em 2007, focada nos mais diversos segmentos da incorporação 

residencial e em inúmeras localidades ao redor do Brasil, e inclusive da Argentina. Depois 

da abertura de capital, executivos da companhia imprimiram um ritmo forte de 

lançamentos que garantiu, por alguns trimestres entre 2010 e 2011, o posto de maior 

incorporadora do país. 

No aspecto financeiro, a companhia foi pioneira na securitização imobiliária, um 

processo de aglomeração de recebíveis individuais e isolados para formar carteiras mais 

complexas e com risco diluído. A prática consiste na consolidação de títulos de crédito, 

emitidos e não pagos por compradores de seus imóveis, padronizando-os e vendendo-os 

a mercado como um produto estruturado. Famosos objetos de securitização foram os 

CDOs (collateralized debt obligation), que tiveram efeito fundamental na crise de 

subprime que colapsou o mercado financeiro norte-americano em 2008. 

No aspecto operacional, para o lançamento de diversos produtos em um ritmo 

inédito no mercado imobiliário residencial, adotaram um modelo de negócios arriscado 

de alavancagem operacional de um empreendimento com os resultados a apropriar de 

outros empreendimentos da companhia.  

Informalmente chamado de “efeito bicicleta”, para garantir um fluxo de caixa de 

um determinado empreendimento, usa-se o dinheiro referente à comercialização de outros 

projetos imobiliários e venda de produtos securitizados para o avanço do cronograma 

físico do primeiro empreendimento. Naturalmente, esta prática deve contar com o 

resultado de outras obras, cujo risco de não se concretizar está atrelado a uma série de 

fatores. Para manter o crescimento de lançamentos, muitos empreendimentos tiveram 

suas obras iniciadas prematuramente, sem vendas suficientes para arcar com o avanço de 

seu cronograma físico. 

Em 2012, quando o mercado começou a observar seus primeiros sinais, ainda 

modestos, de desaceleração, o modelo de negócios adotado pela PDG começou a ruir. A 

quantidade de projetos ficou desproporcional a capacidade de construção da companhia, 

que começou a ver a qualidade e margens de resultado de seus empreendimentos caírem. 



 
 

84 
 

Com isso, atrasos na entrega de unidades passaram a ser frequentes e, quando entregues, 

sua qualidade estava aquém do contratado.  

Em virtude dos atrasos e da reputação da incorporadora, que ia se manchando, 

cancelamentos de vendas foram vistos e os lançamentos não eram totalmente assimilados 

pelo mercado. Os produtos securitizados começaram a apresentar patamares de 

inadimplência altos, de forma que a PDG não tinha condições de arcar com as taxas que 

havia prometido quando vendeu as carteiras a mercado. 

 

 Figura 42 - VGV Lançado e Vendas Totais Anuais da PDG 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 
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 Figura 43 - Número de Empreendimentos Lançados por Trimestre pela PDG 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Soma-se a diminuição de margens por motivos orgânicos, ou seja, fruto do 

desempenho da própria empresa, os motivos externos. O mercado começou a apresentar 

crescimento de preços menores e a demanda começou a retrair. Como a PDG crescia em 

forte ritmo, se viu obrigada a expandir suas operações para mercados menos maduros, 

nos quais a liquidez dos imóveis é menor e a volatilidade dos preços maior. 

Com a retração de margens, sofrendo pressões internas e externas, o capital 

disponível para a reciclagem em novos projetos também retraiu, de forma que para a 

conclusão dos projetos vigentes foi necessário endividar a companhia sobre taxas mais 

altas que as praticadas em uma fase de crescimento da companhia e do mercado. 

Desta forma, os novos empreendimentos da companhia não tinham a confiança 

do mercado nem reputação para se lançarem com sucesso. Com isso, sem garantir receitas 

suficientes para manter os empreendimentos individualmente, não conseguiram manter 

os outros empreendimentos em evolução, gerando inúmeras devoluções de dinheiro e 

diversos esqueletos de empreendimentos em construção. Além disso, o endividamento da 

companhia evoluiu sem bases para sua quitação, que vem acontecendo por meio de 

alienação do banco de terrenos da companhia e da venda de estoque. 
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Figura 44 - Evolução Trimestral da Dívida Líquida da PDG 

(Fonte: PEREIRA, L., 2017) 

Além de todas as dificuldades operacionais e financeiras da companhia, ocorreram 

diversas mudanças na estrutura do alto escalão da governança da PDG, de forma que a 

empresa ficou sem liderança, sem sucessão e sem comando. Os membros responsáveis 

pelo crescimento impressionante da companhia, no primeiro sinal de insucesso foram 

sacados por acionistas que previam a derrocada de desempenho, mas não conseguiram 

repor a liderança da incorporadora para recuperar, ou ao menos mitigar, os danos que 

viriam. 

Vale salientar que o Patrimônio de Afetação é uma garantia legal que o efeito-

bicicleta não poderá acontecer. Os empreendimentos que contemplem essa garantia 

blindam que qualquer dinheiro, com exceção dos valores equivalentes a fração ideal das 

unidades vendidas sejam resgatados da conta relativa a este imóvel. Desta forma, esta lei 

é uma arma comercial importante além de garantir os investimentos de compradores.  
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4 Cenário Atual da Incorporação e Perspectivas do 

Mercado 

O cenário vigente, não só para o mercado imobiliário residencial, mas para como 

a economia do Brasil como um todo, traz incertezas sobre a qualidade de investimentos 

nos dias atuais e para o futuro. A confiança na economia brasileira é muito correlacionada 

com a confiança política, e mais recentemente, no grau de estabilidade que as instituições 

políticas operam. 

Com o impeachment da presidente Dilma Roussef, viu-se a ascensão de um 

presidente que apostou em equipe econômica comprometida com a estabilidade 

econômica do país, focada inicialmente para convergência de inflação e juros. Os esforços 

políticos em prol da economia trouxeram confiança aos mercados brasileiros em 2016 e 

começaram a apresentar os resultados propostos. 

Como visto anteriormente, vive-se uma fase de clara recessão no país, com 

indicadores de efeitos na economia real ainda em queda, embora se encaminhe para 

estabilidade em termos de inflação e juros. Desta forma, começa-se a observar os efeitos 

macroeconômicos esperados de uma fase recessiva, conforme descrito no segundo 

capítulo. As premissas básicas de investimento passam a sofrer ajustes rápidos para uma 

nova fase, muito embora os reflexos na economia ainda sejam negativos. 

Em divulgação de resultados da Multiplan do segundo trimestre de 2016, José 

Isaac Peres, fundador da companhia, desenvolvedor imobiliário renomado e um grande 

líder no setor afirmou que a crise econômica vivida no ano foi a mais grave da história. 

Entretanto, a frase foi dita com tom otimista, mostrando a aposta do reconhecido 

incorporador em um cenário de médio prazo positivo para o país.  

A grande questão é de como se dará a fase de recuperação, ou depressão, a 

começar por como analisar seu início e estimativa de duração. Quando se tiver dimensão 

destas grandezas, poder-se-á iniciar a concepção de novos projetos e investimentos com 

maior assertividade nos resultados previstos. 

Apesar da confiança trazida pelo novo governo e um aparente ambiente de 

negócios salutar, o ambiente político ainda continua conturbado. Incertezas acerca das 

eleições de 2018, e dos rumos que o Brasil tomará a partir de lá, poderão trazer maior 

volatilidade aos ciclos econômicos e, consequentemente, aos de mercado. Vale frisar que 
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estas indefinições ocorrem devido à alta dependência da economia brasileira em práticas 

e programas governamentais, sendo o mercado imobiliário especialmente exposto a estes 

movimentos políticos. 

Pode-se ver a indicação de queda dos indicadores por dados do Relatório Focus 

de 13/01/2017 do Banco Central do Brasil, conforme informações da Figura 45. Vale 

ressaltar que a variação de previsão das métricas ao longo do ano está em constante 

acompanhamento de seu desempenho, de forma que sempre tendem a indicar a confiança 

naquele determinado momento para o país. 

 

Figura 45 - Tabela de Indicadores e Perspectivas para 2017 e 2018 

(Fonte: Banco Central do Brasil - Boletim Focus 13/01/2017) 

No que toca a incorporação em si, uma característica de inflexão ainda não pôde 

ser observada pelos relatórios de resultados de companhias abertas, a exceção de despesas 

financeiras menos onerosas, dado a redução das taxas de juros em vigência desde o 

começo do ano. O volume de lançamentos, entretanto, consegue suprir uma demanda 

pequena de novos compradores a um preço distante do desejável para margens amplas. 

Inadimplência e distrato impactam os resultados das companhias de maneira incisiva, 

embora já tenham melhorado em comparação aos números do começo de 2016. 

O cenário atual, portanto, enxerga uma redução no nível de deterioração, mas 

nenhuma melhora real efetiva, de forma que novos empreendimentos e o aquecimento do 

mercado ainda não é realidade para o setor. 

A parte de traduzir os dados dos relatórios para o cenário real cabe ao incorporador 

e desenvolvedor de empreendimentos. A confiança cega nos relatórios e previsão 
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indicadores de bancos e instituições renomadas causará, inevitavelmente, rupturas de 

premissas de mercado, uma vez que estas estão em constante mudança, acompanhando o 

resultado corrente dos indicadores. 

Esta diferença é notável quando se coloca em perspectiva o cenário do mesmo 

Boletim Focus do começo do ano de 2016, indicando cenários opostos ao que vemos hoje, 

prevendo uma continuidade no cenário recessivo. É notório que houve uma mudança de 

confiança e perspectivas de mercado com a mudança política que ocorreu no país. 

Vale salientar a diferença entre a confiança do mercado e a confiança do 

consumidor. A primeira analisa o ambiente de negócios de maneira geral, enquanto a 

segunda reflete a estimativa cotidiana de economia. A confiança de mercado é difícil de 

mensurar, mas em 2016, claramente foi atingido um ponto de inflexão com as mudanças 

políticas, explanadas inclusive pelo Banco Central. 

Como assinalado no capítulo anterior, métricas de confiança do consumidor tem 

uma relação forte com o mercado imobiliário, variando em termos de tendências com 

cerca de um ano em antecipação às de preços de mercado. No segundo capítulo também, 

vimos um leve aumento no patamar do indicador, mas não suficiente para diagnosticar 

uma retomada, talvez apenas uma oscilação do índice dentro de sua tendência, o que é 

natural dos ciclos. 

Desta forma, seria válido esperar o comportamento do indicador de confiança 

mudar de patamar, ou seja, assumir um crescimento mais notório que o vale histórico que 

hoje se encontra. Em termos mais gerais, uma mudança de patamar de todos os 

indicadores se refletiria em mudanças tangíveis aos exemplos estudados, suficientes para 

definir uma mudança de fase. 

Um crescimento de PIB previsto em 1,0% para 2017 e de 2,2% para 2018 seriam 

de alta valia para a recuperação do ambiente do negócio imobiliário no país, já que a 

correlação entre a atividade imobiliária e a brasileira de maneira consolidada é alta. Mas 

ainda vemos neste ano uma recuperação modesta sobre uma base de produção 

enfraquecida por anos de queda sucessivos. Dado o caráter enfraquecido que a economia 

brasileira traz de uma recessão profunda, o cenário de investimento imobiliário ainda é 

visto com cautela. 
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A estabilização da inflação, conforme explorado no segundo capítulo, trata-se de 

uma espécie de obrigação política brasileira, dado a um passado recente de hiperinflação 

e prejuízos cotidianos à população. Foi foco de ação desde o governo passado, mas que o 

atual vem obtendo êxito no controle. Devido ao caráter de controle obrigatório para evitar 

crises políticas, é um indicador que não reflete exatamente o cenário comercial de oferta 

e demanda vivido pelo brasileiro como deveria refletir, portanto qualquer análise em cima 

do indicador seria precipitada. 

No caso das taxas de juros, a retração da taxa básica deve ser celebrada, 

especialmente para um setor de capital intensivo como o da incorporação residencial. A 

redução, por si só, já alivia o caixa das empresas que terão de pagar parcelas mais suaves 

de dívidas flutuantes indexadas a CDI (Certificados de Depósitos Interbancários) e TR 

(Taxa Referencial), mas como foi visto ao longo do trabalho, ainda traz benefícios de 

financiamentos diversos para compradores e ao aquecimento natural da economia 

brasileira. 

É valido ressaltar que mudanças em taxas básicas se refletem inicialmente para 

sanear problemas de crédito da população e das empresas em geral, de forma que seu 

reflexo em economia real ocorre, conforme visto anteriormente, em horizontes mais 

longos, de ao menos um semestre. Acredita-se que neste momento e para o futuro a 

manipulação de taxas de juros, vistas durante a última mudança de fase de ciclo de 

expansão para desaceleração estejam saneadas, de forma que o indicador passa a refletir 

verdadeiramente a confiança de crédito no país. 

Apesar do reestabelecimento da confiança de crédito, o patamar de juros ainda é 

alto e inviabiliza investimentos diversos por parte de empresas e da própria população, 

de forma que a métrica ainda deve caminhar para iniciar uma mudança de fase de ciclo 

real efetiva que possibilite o crescimento do país. 

A questão é: o olhar de mercado para os indicadores para o final de 2017 e 2018 

já representariam um cenário de fase de depressão, ou recuperação, com crescimentos 

lentos, mas saindo de um estágio de deterioração. Para o mercado imobiliário, entretanto, 

dado a natureza de alto valor agregado do produto, apenas expectativas de mercado, sem 

a concretização do avanço em métricas reais, não devem servir de base para a mobilização 

de novos empreendimentos. 
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Em outras palavras, se a mudança de fase de ciclo econômico estará ocorrendo ao 

longo de 2017, o que parece ser o consenso de mercado, refletido inclusive por um veículo 

conservador como o Boletim Focus, marcará apenas o fim de uma fase recessiva e o 

começo de uma fase de recuperação, que ainda não é propícia para o surgimento de novos 

negócios imobiliários em massa dado ao alto investimento requerido por uma população 

que ainda recupera seu poder de compra. 

Em suma, se esperaria de um ambiente macroeconômico para investimentos 

imobiliários mais relevantes uma taxa de juros em um patamar abaixo de 10%, uma 

inflação sob controle com base em um patamar de meta de 4,5%, um crescimento de 

acima de 2,0% com perspectivas de aceleração de desempenho e o desemprego 

alcançando inflexão. Aparentemente, os indicadores parecem estar em convergência para 

estes valores em 2018, mostrando que neste horizonte, talvez haja uma fase consolidada 

de recuperação que propicie a retomada do mercado imobiliário. 

Prever o início de uma fase de crescimento, na qual os empreendimentos 

apresentam um preço de venda crescente, de maneira que as margens são altas e sólidas, 

com ampla absorção de produtos no mercado, seria complexo dado as incertezas do 

cenário vigente e ao horizonte longo para a previsão assertiva de comportamentos de 

mercado. Assume-se vagamente, no entanto, que uma fase de recuperação possa durar 

entre três e cinco anos (costuma ser a fase mais longa dos ciclos imobiliários), conforme 

literatura vista no segundo capítulo, de forma que qualquer tese de investimento ou 

empreendimento buscando este cenário é precipitada. 

Para as companhias de capital aberto e outros incorporadores que praticam a 

incorporação pura ou clássica, lançamentos de novos empreendimentos seriam previstos 

para o início do primeiro trimestre de 2018 a diante. Entretanto para aqueles que usam o 

build-and-sell, que constroem o empreendimento com capital próprio e depois revendem 

ou operam o imóvel em questão, os retornos já poderiam ser suficientes a partir de 2019, 

na qual se espera que a recuperação esteja consolidada. Neste cenário, seria interessante 

que produtos começassem a ser construídos a partir do segundo semestre de 2017, onde 

as condições de compra de terreno e custo de obra seriam favoráveis dado ao cenário de 

necessidade de trabalho por parte de indústria e força de trabalho. 

Entretanto, dado a um cenário de menor deterioração do que o sofrido no começo 

de 2016, existe oportunidades da compra de terrenos ou da negociação de permutas em 
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patamares menores do que o exigido em períodos de maior atividade no setor. As 

condições das construções vigentes também são vantajosas, conforme descrição acima. 

Evidentemente, as perspectivas e previsões de qualquer incorporador devem levar 

em consideração a evolução corrente dos acontecimentos macroeconômicos e políticos, 

que influenciam fortemente o setor, e adaptá-las conforme o desenvolvimento do 

ambiente de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

5 Considerações Finais 

 A presente monografia chega a seu fim cumprindo seus objetivos propostos de 

estudo: 

 Conceituação e estudo comportamento de ciclos econômicos e impactos da variação 

de indicadores macroeconômicos na economia real e suas correlações quantitativas; 

 Conceituação dos ciclos do mercado imobiliário, descrevendo seu comportamento em 

cada etapa, tal como as causas e comportamento qualitativo dos players do setor; 

 Estudo do mercado imobiliário brasileiro, observando as características de 

compradores e demanda, de mecanismos do mercado; 

 Descrição e análise de comportamento de indicadores de fundamentais da 

incorporação residencial em exposição a diferentes cenários macroeconômicos, tal 

como a relação entre estes indicadores para compreender impactos nas empresas do 

setor; 

 Estudo quantitativo de correlação entre indicadores macroeconômicos e métricas do 

mercado imobiliário residencial, explicando diferentes momentos de variação de 

tendências de comportamento; 

 Análise do mercado imobiliário no momento atual e de perspectivas de atividade do 

setor baseado em previsões macroeconômicas oficiais. 

A presente tese cumpre seu principal objetivo de mostrar a importância de 

considerar-se um comportamento cíclico para a evolução de economias, não apenas 

imobiliárias, principalmente caso sejam avaliadas em um horizonte de tempo 

comprimido. 

As séries de dados analisadas são todas públicas, oficiais e utilizadas em sua 

plenitude, de forma que todos os resultados obtidos correspondem à realidade do país e 

do setor. As distintas análises qualitativas que foram desenvolvidas tiveram base 

bibliográfica sólida e respaldadas por opiniões amplamente divulgadas a mercado, de 

forma que são válidas e representativas. 

Dado ao surgimento relativamente recente de muitos dados do setor e da ausência 

de consolidação de séries oficiais para o país, o estudo não pôde ser testado para outros 

cenários salvo o analisado, de forma que muitas análises poderiam ser complementadas 

e apresentadas com maior acurácia em face de uma base mais ampla. 
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O estudo serve de base para análises mais profundas acerca de indicadores ou de 

comportamentos de mercado mais específicos. Possíveis focos de novas pesquisas seriam 

nas seguintes áreas: 

 Continuidade aos estudos realizados nesta monografia, validando suas hipóteses e 

atualizando-a com dados correntes; 

 Estudo do comportamento de vendas de novos imóveis em comparação com os 

comercializados no mercado secundário, apontando sua liquidez, volatilidade de 

preços e qualidade física do imóvel; 

 Estudo de mercado de indicadores de desempenho do Real Estate residencial com 

abertura do racional físico, como por exemplo a distribuição por perfis de renda e 

geográficos lançamentos imobiliários, indicando quais áreas tendem a sofrer 

quantitativamente primeiro ou um estudo mais acurado acerca do patamar dos 

estoques das companhias listadas; 

 Análise aprofundada de comportamento de demanda imobiliária distribuída 

geograficamente, por classe social, preferência de consumo e adaptação a tendências 

imobiliárias ao longo do tempo; 

 Impactos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, seu respectivo faseamento e 

outros estímulos governamentais para companhias do setor; 

 Cronologia do aumento de credibilidade do mercado imobiliário brasileiro, 

contemplando instrumentos legais e ações empresariais importantes. 
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