E F E I TO S D A PA N D E M I A D E C O V I D - 1 9 N O

MERCADO IMOBILIÁRIO
SETEMBRO/2020

FICHA TÉCNICA
© 2020. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
É permitida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio, desde que divulgada a fonte.
INFORMAÇÕES E CONTATOS
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG
Unidade de Inteligência Empresarial
Av. Barão Homem de Melo, 329, Nova Granada – CEP 30.431-285 - Belo Horizonte - MG.
Telefone: 0800 570 0800
Home: www.sebrae.com.br/minasgerais
SEBRAE/MG
Presidente do Conselho Deliberativo
ROBERTO SIMÕES
Diretor Superintendente
AFONSO MARIA ROCHA

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL
Gerente |FELIPE BRANDÃO DE MELO
Equipe Técnica | BÁRBARA ALVES ARAÚJO DE CASTRO | LUANDER CIPRIANO DE
JESUS FALCÃO

Diretor Técnico
JOÃO CRUZ REIS FILHO
Diretor de Operações
MARDEN MÁRCIO MAGALHÃES

E27

Efeitos da pandemia de COVID-19 no mercado imobiliário./ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Belo
Horizonte: SEBRAE/MG, 2020.
42p.: il.

1.Cenário econômico. 2. Pandemias. 3. Mercado imobiliário I. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. II. Título
CDU: 338.1:349.243:332.7
CRB6:3271 – Yuri Gaspar Reis Martins

SUMÁRIO
1.

Objetivo e Método

2. Indicadores de Conjuntura
3. Panorama da Indústria da Construção
4. O Mercado Imobiliário
5. Perspectivas e Considerações
6. Anexo

OBJETIVO
Analisar o comportamento do mercado imobiliário de modo a
identificar os impactos da pandemia de COVID-19 nesse setor.
Adicionalmente, o material apresenta uma reflexão sobre o
comportamento do segmento de locação comercial.
O estudo destaca ainda as principais perspectivas em relação ao
setor imobiliário.
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O MÉTODO
 O estudo é baseado no levantamento e análise de
dados secundários, divulgados por fontes oficiais
de informação.

 Os

dados apresentados e o período a que se
referem não são homogêneos e podem variar de
uma instituição para outra.

 Para

dar maior fundamentação aos dados
analisados, foram coletadas informações primárias,
por meio da realização de entrevistas em
profundidade com especialistas do setor.

 Essas

informações foram tratadas utilizando
métodos de análise qualitativa de dados.



Para tratar algumas informações, utilizou-se a
classificação CNAE Atividades Imobiliárias (Seção L),
que compreende as atividades de gestores de
propriedade imobiliária como as de: proprietários de
imóveis, agentes e corretores imobiliários que atuam
nas atividades de compra, venda e aluguel de imóveis
e outros serviços relacionados como a avaliação de
imóveis para qualquer finalidade.
Esta seção compreende também as atividades de
administração de condomínios, shopping centers e
outros imóveis. As atividades compreendidas nesta
seção podem ser desenvolvidas pelo proprietário do
imóvel ou por terceiros sob contrato ou corretagem.
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INDICADORES DE CONJUTURA
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INDICADORES DE CONJUNTURA
Comportamento da Atividade Econômica
Após três anos de crescimento baixo, os
fundamentos da economia brasileira, estimados
no início deste ano, apontavam para um
processo de retomada mais vigoroso em 2020
(PIB acima de 2%).

Evolução % do PIB – Brasil e Minas Gerais | 2010-2020
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Porém, a pandemia provocada pelo novo
coronavírus derrubou as projeções de
crescimento ao redor do mundo, inclusive no
Brasil.
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Fonte: Contas Nacionais, IBGE.
Nota: (*) Valores de 2020 são projetados pelo Bacen (Brasil: Relatório Focus, 28/08) e pela FJP/CEDEPLAR (MG: 04/09).

Dados mais recentes sinalizam uma queda de
5,1% do PIB brasileiro em 2020, o pior resultado
em 120 anos caso se confirme.
No front estadual, as expectativas para a
economia mineira também seguem em campo
negativo (-4,9%), mas por conta da diferença na
estrutura produtiva do estado em relação ao
país, o impacto da crise no estado tende a ser um
6
pouco menos acentuado.

INDICADORES DE CONJUNTURA
Comportamento da Atividade Econômica
Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)| 2019-2020

Considerado como uma prévia do PIB nacional, o IBCBr registrou alta de 2,1% no mês de julho deste ano, em
comparação ao mês anterior. Apesar da alta ter ficado
abaixo do esperado pelo mercado, este foi o terceiro
mês consecutivo de resultado positivo para o indicador.
Após pico registrado em junho (+5,3%), dado atual é o
segundo maior em relação a toda série registrada no
ano passado. Esse comportamento sinaliza um processo
de redução do nível de pessimismo em relação à
economia brasileira para este ano, apesar da retração
esperada ainda ser forte.
Nos meses de março e abril, o índice apresentou forte
queda, ocasionada pelos reflexos das medidas de
isolamento social, que impôs a paralisação de
atividades consideradas não essenciais em grande
parte das cidades.
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Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen), 2020.
Nota: (*) Valores dessazonalizados.
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INDICADORES DE CONJUNTURA
Comportamento da Atividade Econômica
Diversas entidades revisaram suas expectativas de crescimento do PIB brasileiro em 2020
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 OCDE: Estimativa entre -9,1% e -7,4% (Jun./20), revisão para -6,5% (Set./20)
 JP MORGAN: Previsão de -7,0% (Mai./20), revisão para -5,2% (Set./20)
 TENDÊNCIAS CONSULTORIA: Projeção de -7,3% (Jun/20.), revisão para -5,6% (Set./20)
 As estimativas do FMI e do Banco Mundial estão em processo de nova revisão.
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INDICADORES DE CONJUNTURA
Comportamento da Atividade Econômica
O resultado do PIB referente ao segundo trimestre
do ano, quando de fato a economia começou a sentir
os efeitos negativos da pandemia, registrou queda
recorde de 9,7%. Trata-se do recuo mais intenso,
desde que o IBGE iniciou a série trimestral, em 1996.

Evolução trimestral (%) do PIB Brasil | 2014-2020
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Fonte: Contas Nacionais, IBGE.

A perda trimestral acumulada no ano (-12,2%) supera
não somente a crise de 2015-2016, como também
outras recessões já enfrentadas pelo país.
Vale destacar que, ao contrário das crises anteriores,
os efeitos do momento atual foram ocasionados por
conta de uma questão de origem epidemiológica, que
acertou em cheio a economia global. No caso
brasileiro, a situação sofreu um agravante, pois o país
ainda tentava se recuperar de outra crise recente, e
também sem precedentes.
O tombo recorde registrado ocorreu no auge das
medidas de isolamento social, quando diversas
atividades econômicas foram parcial ou totalmente
paralisadas, para combater o avanço da COVID-19 no
Brasil.
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INDICADORES DE CONJUNTURA
Comportamento da Atividade Econômica



O Brasil vive um período em que a SELIC registra o menor nível da série histórica. As projeções apontam que a taxa básica de juros deverá
encerrar o ano em 2,0%a.a.. Essa tendência de baixa além de ser favorável à economia, no sentido de estimular investimentos produtivos,
também é um propulsor do mercado imobiliário, já que uma parcela significativa das aquisições de imóveis é realizada via financiamentos
bancários.



Em relação à inflação, o país também conta com índices controlados, apesar das últimas altas mensais registradas em função de pressões de
alimentos e combustíveis. A expectativa é que o IPCA (índice oficial) encerre o ano abaixo do piso da meta definida para o Banco Central (1,94%).
O IGP-M, indexador usado na correção anual de contratos de aluguel, também vem sofrendo algumas oscilações. O indicador acumula elevação
de 9,64% no ano de 2020, alta de 13,02% nos últimos 12 meses e previsão de fechamento no ano de 15,03%, influenciado principalmente por
variações de preços de produtos cotados em dólar.
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Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, Fundação Getúlio Vargas.
Nota: (*) Valores de 2020 são projetados pelo Bacen (Relatório Focus, 11/09).
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PANORAMA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
Visão Sintética da Cadeia Produtiva
Cadeia produtiva da Indústria da Construção

A Indústria da Construção exerce papel de
grande
relevância
no
processo
de
desenvolvimento econômico, seja por meio de
sua capacidade de geração de postos de
trabalho, renda e impostos, ou ainda pela
movimentação proporcionada em outros
setores.
O setor integra uma vasta cadeia, que vai
desde a extração mineral até atividades de
prestação de serviços à construção, de
naturezas diversas.
Em meio a esse extenso elo, encontra-se o
segmento Imobiliário, que vai desde a
construção civil leve, que engloba edificações
de todos os tipos (construções residenciais,
comerciais, industriais, etc.) até atividades
imobiliárias ligadas à incorporação, compra,
venda e aluguel de imóveis, além de outros
serviços relacionados.

Fonte: IBGE - Concla; Sinduscon-MG.
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
O PIB da Construção
Na última década, a Indústria Brasileira da
Construção passou por períodos de altos e baixos.
Tendo um pico no primeiro trimestre de 2014,
mas sofrendo um longo período de retração,
durante a crise econômica recente (2015-16).

Evolução trimestral (%) do PIB da Construção - Brasil | 2014-2020
Taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior

8,00

6,20
6,00

3,60

4,00

Com a chegada da epidemia no país, efeitos
negativos já eram esperados para o setor, uma vez
que a Construção é muito sensível às oscilações
da confiança em relação à economia. A queda de
5,7% registrada pelo setor no segundo trimestre
foi menos intensa do que a observada no conjunto
da economia (-9,7%).
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A despeito forte retração, projeções indicam que a
atividade da construção deve manter um processo
de retomada gradual nos próximos meses, já
evidenciado por dados da produção e do emprego,
que serão apresentados a seguir.
Fonte: Contas Nacionais, IBGE, Sinduscon-MG.
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
Nível de Produção
A produção física industrial brasileira, embora ainda esteja no
campo negativo, quando analisada em relação ao comportamento
do ano anterior, mostra tendência de recuperação. A redução do
pessimismo em relação à indústria em Minas Gerais é ainda mais
evidente do que os resultados nacionais.
No caso específico da construção civil, o índice de insumos típicos
produzidos para suprir o setor, após sentir um impacto mais
intenso em abril, justificado principalmente pelo o efeito das
medidas de isolamento, segue em trajetória de crescimento. Em
Julho, o indicador registrou alta de 3,4%, em comparação ao
mesmo mês de 2019.
Essa variável, que agrega o comportamento de 90 produtos
utilizado na atividade, além de servir como parâmetro para a
construção como um todo, também reflete o comportamento de
inúmeros segmentos, tais como indústrias de cimento, aço, tintas,
cerâmica, materiais elétricos , dentre outros.

Produção Física Industrial – Brasil e Minas Gerais| 2019-2020
Variação mensal em relação a igual mês do ano anterior (%)
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
Mercado de Trabalho
Evolução do Saldo de Empregos Formais por Setor - Brasil| 2020
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Embora o saldo líquido de empregos da
Construção tenha entrado em campo negativo à
partir de março, o setor foi um dos que sentiu
menos os impactos da pandemia no mercado de
trabalho.
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Após o pico registrado em abril, iniciou-se à
partir de maio uma recuperação na geração de
vagas, tendo em julho o melhor resultado do ano,
com mais de 41 mil novos postos.
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Nota: Consideram-se ajustes declarados até o mês de julho de 2020.
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No acumulado do ano, apenas a Agropecuária e
a indústria da Construção apresentam resultado
positivo, o que evidencia a importância desses
setores para o processo de retomada da
economia.
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
Mercado de Trabalho
Requerimentos ao Seguro-desemprego Formal por setor - Brasil| 2019-2020

Outro indicador positivo em relação
ao comportamento da Indústria da
Construção no país ao longo deste
ano atípico é a evolução dos pedidos
de seguro-desemprego.
No mês de agosto, a quantidade de
requerimentos do setor da construção
registrou recuo de 24,3% em relação
ao mês anterior. Quando comparado
ao resultado aferido no mesmo
período de 2019, a queda foi de
18,1%.

Fonte: Ministério da Economia, Base de Gestão do Seguro Desemprego (BGSD).
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PANORAMA DA CONSTRUÇÃO
Índice de Confiança do Empresário Industrial
ICEI da Construção | Ago./20

Série Histórica

Índice (0 a 100 pontos)

Índice (0 a 100 pontos)

O Índice de Confiança do Empresário da
Construção (ICEI da Construção) aumentou 7,7
pontos, alcançando 54 pontos em agosto. É a
quarta alta consecutiva do índice, após as
expressivas quedas de março e, sobretudo, abril,
resultantes das perspectivas negativas com o
início da pandemia de Covid-19.
O resultado demonstra a retomada da confiança
do empresário, apesar de ainda existir por parte
desses uma percepção de impacto da crise em
suas condições de negócio.
As perspectivas em relação aos próximos meses
são otimistas, já que o Índice de Expectativas, um
dos componentes do indicador, alcançou 60,3
pontos.

Fonte: CNI/CBIC, Sondagem da Construção.

Nota: Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário e quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança. Valores
abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário e quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial – Venda e Locação

Com

as medidas de isolamento, as pessoas passaram por um processo de
ressignificação dos espaços residenciais, o que em conjunto com outros fatores,
favoreceu o setor imobiliário.

Juros baixos e recuperação da economia são os grandes propulsores do setor. Apesar
da crise econômica causada pela pandemia, o país vive um período histórico de taxa
de juros em níveis baixos. Em nível nacional, a recuperação nos números de unidades
lançadas e vendidas segue gradual, mas regiões mais adiantadas no processo de
ajuste de estoques se beneficiam mais intensamente do movimento, como é o caso
da região centro-sul do país, em especial da cidade de São Paulo. Em Belo Horizonte
está com o mercado aquecido, porém o nível baixo de estoques disponíveis na cidade
vem gerando uma pressão nos preços de venda.

A concessão

de crédito também avança mais rapidamente e registra os melhores
números desde 2015. Preços nominais relativamente estáveis em conjunção a
menores taxas de juros auxiliaram na capacidade de financiamento das famílias. Um
ritmo mais acelerado de recuperação em todas as regiões do país ainda depende,
principalmente, de melhora mais clara do mercado de trabalho.

19

O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Venda

Variação do Índice FipeZap nas Capitais | 2020
Comparação da variação do preço médio de venda residencial em diferentes recortes temporais

O Índice FipeZap, que acompanha o
comportamento do preço médio de
venda de imóveis residenciais em 50
cidades, apresentou alta nominal de
0,37% em agosto, após avançar
0,28% no mês anterior. Trata-se da
maior alta mensal desde abril de
2015 (0,39%).
Em todas as análises temporais, o
preço médio dos imóveis negociados
em Belo Horizonte foi superior ao
valor registrado pelo índice e pela
inflação.
Dessa forma, podemos observar que
a pandemia não provocou um
desaquecimento nesse mercado.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Nota: (*) informações do último Boletim Focus do Banco Central do Brasil, publicado em 28/08/20. A variação real efetiva será conhecida apenas após a divulgação do IPCA/IBGE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Venda
Comparativo do preço médio de venda de imóveis residenciais no último mês (R$/m 2) | Agosto/2020

A cidade de Belo
Horizonte está
entre as 10
cidades com
maior preço
médio de venda
de imóveis
residenciais.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Venda

BELO HORIZONTE

Fonte: Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Locação

Variação do Índice FipeZap nas Capitais | 2020
Comparação da variação do preço médio de locação residencial em diferentes recortes temporais

Na locação residencial, pela terceira
vez consecutiva o índice FipeZap
registrou queda. Em agosto o
indicador recuou 0,28% em relação
ao mês anterior, ficando abaixo da
inflação medida pelo IPCA (0,24%),
o que significa uma queda real do
preço médio do aluguel de imóveis
residenciais.
Em
Belo
Horizonte,
o
comportamento foi diferente. Em
todos os períodos analisados, a
capital mineira registou elevação do
preço médio de alugueis acima da
inflação.
Esse
comportamento
demonstra o aquecimento do setor
no período.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Nota: (*) informações do último Boletim Focus do Banco Central do Brasil, publicado em 28/08/20.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Locação
Comparativo do preço médio de locação de imóveis residenciais no último mês (R$/m 2) | Agosto/2020

Na locação
residencial, o preço da
média de preço por
metro quadrado é
inferior à média
pondera das 25
cidade analisadas.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Residencial - Locação

BELO HORIZONTE

Fonte: Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Comercial – Venda e Locação

Em função das medidas de isolamento social, empreendimentos considerados

não essenciais precisaram paralisar suas atividades em grande parte do país.
Outras ações fiscais implementadas para preservação da economia, também
geraram algumas consequências, como por exemplo a redução da renda das
famílias. Todo esse movimento provocou redução no faturamento das
empresas e, consequentemente, encerramento de alguns negócios.

Dada

a pressão de custos e queda das receitas, empreendimentos
estabelecidos em imóveis comerciais alugados iniciaram um processo de
renegociação de contratos, postergação de pagamento e distrato, em alguns
casos.

O movimento de renegociação de pagamentos, segundo especialistas do setor
não tende a provocar uma desvalorização no preço dos imóveis.

Alguns

empreendimentos não conseguiram suportar a queda brusca no
faturamento e tiveram de encerrar suas atividades definitivamente.

Apesar

disso, o segmento comercial de locação se manteve relativamente
estável. Em alguns locais, como São Paulo e Belo Horizonte há uma tendência
de queda de vacância e alta de preços nos próximos meses.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Comercial - Venda

Variação do Índice FipeZap nas Capitais | 2020
Comparação da variação do preço médio de venda comercial em diferentes recortes temporais

O preço médio dos imóveis comercial
postos à venda no Brasil manteve-se
praticamente estável em agosto e no
acumulado do ano. Porém, no resultado
em 12 meses, o indicador acumula queda
nominal de 1,33% .

Como base de comparação, os índices
observados na cidade de Belo Horizonte
situaram-se abaixo da inflação apurada

em todos os recortes temporais.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

27

O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Comercial - Venda
O preço de venda de imóveis comerciais em Belo Horizonte encontra-se abaixo da média das
cidades analisadas.
Comparativo do preço médio de venda de imóveis comerciais no último mês (R$/m 2) | Agosto/2020

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Comercial - Locação
Variação do Índice FipeZap nas Capitais | 2020
Comparação da variação do preço médio de locação comercial em diferentes recortes temporais

O preço médio dos imóveis
comerciais disponíveis
locação

apresentaram

para
ligeira

queda nos diferentes recortes
temporais.
Em Belo Horizonte, os preços
apresentaram queda real, em
comparação com o IPCA, no
último mês e no acumulado em
12 meses. Porém, no ano de
2020 os preços registraram alta
real de 1,48%.

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Segmento Comercial - Locação
Em agosto, o preço médio de locação dos imóveis comerciais em Belo Horizonte foi o segundo
menor em relação às cidades pesquisadas. O preço médio do m2 para locação
Comparativo do preço médio de locação de imóveis comerciais no último mês (R$/m 2) | Agosto/2020

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.
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Segmento Comercial – Venda e Locação

BELO HORIZONTE

Fonte: Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO

AMBIENTE ECONÔMICO
Atividade Econômica
 Contexto de crise econômica, decorrente dos efeitos da
pandemia

Atividade Econômica
 Economia fortemente impactada pela crise, com retração
histórica e disseminada entre os setores. Serviços e comércio
sofrem impacto maior, devido a paralização de atividades.

Medidas Emergenciais
 Auxílio emergencial para população mais vulnerável
 Suspensão de contratos de trabalho/redução de carga horária e
salários
 Saque aos recursos do Fundo de Garantia

Medidas Emergenciais
 Acredita-se que parte do auxílio emergencial tenha sido
direcionado para reformas/reparos, favorecendo o setor da
construção.

Política Monetária
 Evolução da taxa de juros
Mercado de Trabalho
 Evolução dos postos de trabalho
 Aumento do desemprego

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.



Os constantes saques aos recursos do FGTS são vistos pelo
setor com certa preocupação, já que estes servem como
funding nos financiamentos imobiliários.



Outras medidas afetaram de alguma maneira a renda do
trabalhador, o que por sua vez impacta na atividade imobiliária,
já que novas despesas com compra/aluguel de imóveis tendem a
ser postergadas.
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Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE
AMBIENTE ECONÔMICO
Atividade Econômica
 Contexto de crise econômica, decorrente dos efeitos da
pandemia
Medidas Emergenciais
 Auxílio emergencial para população mais vulnerável
 Suspensão de contratos de trabalho/redução de carga horária e
salários
 Saque aos recursos do Fundo de Garantia
Política Monetária
 Evolução da taxa de juros
Mercado de Trabalho
 Evolução dos postos de trabalho
 Aumento do desemprego

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO
Política Monetária
 A taxa básica de juros segue em patamar muito, se comparado a
outros períodos. Isso gera pelo menos dois tipos de
movimentos:
o Estímulo ao setor via aumento de financiamentos, dadas as
taxas mais atrativas (cerca de 90% dos negócios
imobiliários são adquiridos via financiamentos).
o Incentiva investimentos produtivos na economia real, já que
oferece, no momento, rentabilidade mais atrativa em
comparação a outras aplicações financeiras.

Mercado de Trabalho
 As incertezas econômicas afetaram os níveis de confiança do
consumidor e do empresário. A deterioração do mercado de
trabalho, com agravante elevação na taxa de desemprego afeta
as relações de consumo e investimento.
 Houve demissões no setor, mas em proporção menor quando
comparado a outros segmentos.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO

ASPECTOS SOCIAIS
Comportamento do Consumidor





Mudanças no padrão de consumo
Novos hábitos
Uso de espaços compartilhados

Comportamento do Consumidor



Por conta do período de isolamento social, parte da população
passou a valorizar ainda mais os espaços residenciais. Com isso,
a relação do brasileiro com o lar mudou.



Novas funcionalidades passaram a ser desejadas. A busca por
espaços mais amplos, acesso a áreas verdes, até mesmo
ambientes mais adequados ao trabalho remoto estão cada vez
mais em alta. E tudo isso gera oportunidades para o mercado
imobiliário.



Aqueles consumidores que estavam apenas pesquisando “sem
compromisso”, ficaram retraídos por conta do momento e
evitaram gastos. Outros, porém, que já estavam mais inclinados
à trocar de casa, seja em contratos de venda ou locação, ou até
mesmo empresários que perceberam oportunidades, tenderam
a firmar o contrato, o que manteve o mercado aquecido durante
a pandemia.

Home office





Tendência
É passageiro?
Impactos para o setor imobiliário

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO

ASPECTOS SOCIAIS
Comportamento do Consumidor





Mudanças no padrão de consumo
Novos hábitos
Uso de espaços compartilhados

Home office



Do dia para noite, uma parcela significativa de trabalhadores
passaram a trabalhar via home office. Empresas, especialmente
as que pertenciam às atividades consideradas não essenciais,
também tiveram de apostar nessa modalidade para manter o
negócio funcionando.



Essa nova forma de trabalho, aliada ao processo de falência de
empresas, até chegou a ser vista com certa atenção pelo setor,
já que poderia, pelo menos no curto e médio prazo, provocar
aumento da vacância. Apesar disso, a expectativa é de que haja
um melhor equilíbrio em relação a isso ao longo do tempo. Não
há dúvidas de que o home office será cada vez mais utilizado.
Entretanto, a necessidade de espaços presenciais não será
eliminada.

Home office





Tendência
É passageiro?
Impactos para o setor imobiliário

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.
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O MERCADO IMOBILIÁRIO
Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Transformação digital
Transformação digital



Migração do ambiente presencial para o digital



Novos hábitos



Processo de adaptação



Reformulação de modelos de negócio



Agilidade nas transações

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.



As empresas do setor sejam elas imobiliárias, construtoras,
incorporadoras etc., precisaram se reinventar e conseguiram se
adaptar de forma rápida ao ambiente digital.



O mercado já trabalhava há algum tempo com vendas virtuais,
mas antes da pandemia isso não passava de uma opção a mais
para o cliente.



Atualmente todo o processo de compra/venda ou locação pode
ser facilmente conduzido no ambiente digital. Desde as visitas
aos imóveis, aos canteiros de obra, processos cartoriais e
outros.



O consumidor também se adaptou bem a esse novo modelo,
sem grandes dificuldades.
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Análise de Informações Qualitativas
EIXO ESTRUTURANTE

REFLEXÕES/CONSIDERAÇÕES
DETALHAMENTO

AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Fatores específicos
Fatores específicos



Evolução de estoques



Lançamentos



Preços



Movimentos de negociação

Nota: Análises baseadas em entrevistas com especialistas do setor. Informações vide Anexos.



No caso dos imóveis novos, destinado à venda, há uma baixa no
estoque nos mercados de Belo Horizonte e Nova Lima. Isso
porque nos últimos anos não aconteceram muitos lançamentos.
Além disso, o ciclo de produção do setor da construção é mais
longo. Atualmente o estoque gira em torno de 3.000 unidades.
Um patamar sadio gira em torno de 5 mil imóveis.



Esse movimento tende a causar uma elevação no preço dos
imóveis. Algo que já pode ser percebido em algumas
localidades, mas tende a ganhar mais força daqui para frente.



Houve um movimento por parte de negociação de contratos,
especialmente no caso das locações. Mas o setor avalia como
algo pontual, negociado caso a caso e que não tende a provocar
desvalorização dos imóveis.
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PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES
Destaques



Apesar dos impactos causados pela pandemia, tanto o setor da construção como as
atividades imobiliárias tiveram comportamento relativamente estável, com
expectativas positivas em relação ao futuro.



A evolução positiva dos preços dos imóveis, o baixo patamar da taxa básica de
juros, a disponibilidade de recursos financeiros destinados à habitação, demanda
represada e mudanças no comportamento do consumidor são fatores que explicam
o bom desempenho do da construção civil e do mercado imobiliário.



Dado o peso econômico desses setores, especialmente no que diz respeito à
geração de emprego e renda, haverá uma contribuição positiva importante no
resultado final do PIB de 2020.



Sobre as mudanças no comportamento do consumidor, com o isolamento social as
pessoas passaram a dar mais valor para o ambiente residencial e passaram a

demandar mais conforto, comodidade, espaços mais funcionais etc.. Isso provocou
aumento na procura de imóveis mais amplos, com mais área livre e outras
funcionalidades.
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PERSPECTIVAS E CONSIDERAÇÕES
Destaques



Quanto aos imóveis comerciais, nos últimos anos o número de lançamentos em
Belo Horizonte e Nova Lima foi pouco expressivo, o que pode no futuro se
configurar na oportunidade de construções adaptadas à nova realidade (Ex.:
espaços de coworking, ambientes mais arejados, escritórios-conceito, layouts mais
fluidos etc.)



O home office tem sido encarado como uma opção de longo prazo para grande
parte das empresas, mesmo após o fim da pandemia. Apesar disso, há especialistas
que dizem que essa tendência não deve ser tão forte ao ponto de impactar

sobremaneira a locação comercial.



No caso das locações (residenciais e comerciais), os impactos da renda das famílias
e empresas por conta dos efeitos da pandemia gerou um movimento de
renegociação de contratos, levando descontos e/ou postergação de pagamentos..
Apesar disso, o setor avalia esse processo como algo pontual, negociado caso a caso
e que não tende a provocar desvalorização no preço dos imóveis.



O volume de estoque mais enxuto, tanto no segmento residencial, quanto comercial
e o aumento da demanda tende a causar uma elevação no preço dos imóveis. Algo
que já pode ser percebido em algumas localidades, mas tende a ganhar mais força
daqui para frente.
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ANEXO
Conceitos e informações adicionais



FIPE/GRUPO ZAP: Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados, que acompanha o preço médio de apartamentos
prontos em 50 cidades brasileiras com base em anúncios da Internet. A metodologia está disponível em
http://www.fipe.org.br.



FIPE/GRUPO ZAP: Índice FipeZap de Venda e Locação Comercial, que acompanha o preço médio de salas e conjuntos
comerciais de até 200 m2 em 10 cidades brasileiras, com base em anúncios da Internet. A metodologia encontra-se
disponível em http://www.fipe.org.br.



Para dar maior fundamentação aos dados analisados, foram coletadas informações primárias, por meio da realização
de entrevistas em profundidade com especialistas do setor. Foram selecionados representantes do SINDUSCON –
Sindicato da Indústria da Construção; da SECOVI – Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou
Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais; e das imobiliárias Lopes Pimenta Rede Netimóveis e Casa
Mineira Imóveis. Nosso sincero agradecimento a todos!
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