Construção Civil

Construção Civil

Condomínio e IPTU são palavras que muitas vezes provocam calafrios em quem
mora em apartamento. Mas, recentemente, essas palavras têm também tirado o
sono das incorporadoras. Isso porque, quando o imóvel ﬁca pronto, essas taxas
precisam ser arcadas pelo dono do imóvel. Até aí, normal. Porém, os estoques de
apartamentos prontos das construtoras estão em um patamar bem elevado. E a
incorporadora, como dona do imóvel que acabou de construir, mas não vendeu,
precisa arcar com essas taxas, como todos os demais proprietários. Esse custo
adicional corrói a rentabilidade das construtoras e além da queda nas vendas, o alto
volume de distratos colaborou para esse incremento no estoque pronto.
Segundo dados da Abrainc, a associação brasileira de incorporadoras
imobiliárias, no acumulado até o terceiro trimestre de 2017, as vendas de unidades
novas de médio e alto padrão, caíram 11,1% na comparação com o mesmo período
do ano anterior, que já havia sido um ano bem ruim para o setor. Além disso,
fazendo uma conta de distratos sobre vendas, no mesmo período e no mesmo
segmento, chegamos a 45,2%, número muito elevado, por conta do alto volume de
entregas de empreendimentos, que é o momento em que os distratos ocorrem em
maior número.
Esse setor, especialmente nos segmentos de média e alta renda, é muito cíclico.
Com períodos de forte expansão de preço, puxado por uma demanda forte, e
períodos de ajuste igualmente relevantes, com a oferta sobrepujando a demanda.
Claramente, os últimos anos foram de ajuste, com a sobreoferta de
empreendimentos se unindo a uma conjuntura econômica doméstica
extremamente desaﬁadora, com recessão, inﬂação, juros altos, desemprego e
diminuição na oferta de crédito. Esses pontos começam a entrar numa espiral
positiva. A taxa SELIC fechou 2017 em 7,0%, vindo de 14,25% em meados de 2016.
Essa redução dos juros também se reﬂete na redução dos juros dos ﬁnanciamentos

imobiliários. Menos juros no ﬁnanciamento se reﬂetem em queda no valor das
parcelas e com parcelas menores, mais famílias viram potenciais compradoras de
imóveis. Apesar de ainda tímido, já devemos fechar o ano com algum crescimento
da atividade. A inﬂação já se mostrou bem comportada durante todo o ano. A taxa
de desemprego chegou a surpreender, com uma queda mais rápida que o esperado
no começo de 2017. E esse é um ponto fundamental, pois a decisão de compra de
um imóvel está muito ligada à conﬁança e um dos principais fatores que afetam a
conﬁança do consumidor é a segurança no emprego. Por ﬁm, o crédito imobiliário
tem uma das menores inadimplências entre as modalidades de crédito para pessoa
física, dessa forma, a retomada do crédito deve passar diretamente pela concessão
de ﬁnanciamentos imobiliários. Ou seja, são vários os fatores que nos levam a crer
que naquele ciclo imobiliário que comentamos anteriormente, estamos próximos
do ﬁm do período de ajuste, entrando em uma fase de recuperação.
O panorama em 2017 foi melhor no segmento de baixa renda, com o programa
Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 sofreu por conta da situação ﬁscal do governo, mas
as empresas que operam as faixas 2 e 3, onde o subsídio governamental é menor,
continuaram mostrando boa velocidade de vendas mesmo em meio ao cenário
mais desaﬁador. Agora, o mercado entra em 2018 bastante atento ao funding do
segmento. Vale lembrar que em 2017 tivemos o saque das contas inativas do FGTS,
que ﬁnancia o programa do governo. Além disso, a Caixa apresenta diﬁculdades em
termos de exigência de capital. Como comentamos, a situação ﬁscal do governo
brasileiro, impossibilita a injeção de recursos no banco, que terá de encontrar
soluções de mercado para o problema, que pode passar por venda de ativos,
emissão de instrumentos híbridos de capital (dívida que conta como capital
regulatório) e redução no pagamento de dividendos. O orçamento para habitação
popular utilizando os recursos do FGTS para 2018 está bem próximo do de 2017.

