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SÍNTESE O artigo faz uma verificação de como ocorreram os movimentos de 
preços no mercado residencial brasileiro desde jan-2005, para identificar: i. que a leitura 
dos valores dos índices Ivg-r e Fipe-Zap, que capturam movimentos em BRL nominais, 
quando feita contra índices gerais de preços, leva a conclusões inadequadas, podendo 
induzir que os preços tem estado fora do preço justo e reverterão adiante e ii. que a 
leitura adequada dos mesmo índices contra deflatores de custos dos empreendimentos 
(terreno+outorga+edificação) mostra que ocorreu um pico de preços em mar-2011 que 
em dez-2013 já estava praticamente revertido.  Reconhecendo que preços 
desequilibrados não acontecem em todo o mercado nacional, mas em vizinhanças 
específicas, desagregando o Fipe-Zap e retirando dele o viés para o Ivg-r, identifica-se que 
grandes cidades estão em baixa e já passaram por recentes picos de preços, sob curvas 
muito diferenciadas.  Usando de um protótipo de empreendimento residencial na 
cidade de São Paulo, é possível fazer uma análise de como os fatores de custo podem 
provocar aumentos ou decréscimos de preços para avaliar hipóteses de comportamento 
de mercado no médio prazo, adiante. 
 
ABSTRACT The article makes a scan of how price movements occurred in Brazilian 
residential market since Jan-2005, to identify: i. that the reading of the values of the 
indexes Ivg-r and Fipe-Zap, which capture movements in nominal BRL, when made 
against general price indexes, leads to inappropriate conclusions and may induce that 
prices have been out of the fair price (fair value) and will reverse ahead and 
ii. suitable reading of the same indexes against cost deflators of developments 
(land+grant+building) shows that a price peak occurred in Mar-2011 that in Dec-2013 
was already practically reversed.  Recognizing that unbalanced prices do not happen 
broadly on national market, but in specific neighborhoods, disaggregating the Fipe-Zap 
and removing its bias against the Ivg-r, identifies that prices in major cities are down and 
have been through price peaks under very different curves.  Using a prototype of 
residential development in the city of São Paulo, it is possible to analyze of how the 
cost factors may cause increases or decreases on prices, to evaluate hypothesis of market 
behavior over the medium term. 
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1. UMA QUESTÃO RECORRENTE NA ECONOMIA BRASILEIRA 
 NA CONJUNTURA ATUAL 

 
A questão de que o mercado de imóveis residenciais no Brasil vive uma bolha de preços 

vem sendo debatida recentemente, tendo como base a identificação de que os preços 

crescem em valores nominais, seguindo a leitura da evolução do Ivg-r (índice de valores 

de garantia de imóveis residenciais financiados) publicado pelo Banco Central ou do 

Índice de Preços Ofertados (Fipe-Zap), ambos anotando um crescimento dos preços em 

amostragem abrangente nacional.  Por meio do Fipe-Zap é possível desagregar a visão 

do comportamento dos preços em algumas cidades (16), incluindo-se ai os grandes 

mercados, enquanto que o Ivg-r, que manipula dados de 11 regiões metropolitanas (as 

mesmas do Ipca-Ibge) só é publicado em composto nacional.  O gráfico 1 mostra a 

imagem dos dados disponíveis e também a curva do índice de inflação pelo Ipca-Ibge, 

para comparar as inflações relativas, que podem estar induzindo comentários 

apressados sobre bolhas de preços.  A curva de renda familiar (Banco Central-Ibge) serve 

para mostrar que ainda que apresente andamento acima da curva de inflação do BRL, 

situa-se muito abaixo das curvas de preços dos imóveis residenciais. 

O gráfico 2 mostra os índices de preços de imóveis residenciais deflacionados pelo 

Ipca-Ibge, denotando uma curva de preços de imóveis sempre crescente, relativamente 

ao índice que serve como indicador da perda de poder de compra do BRL.  Uma 

avaliação açodada destas curvas pode induzir o engano de interpretar que os preços 

sobem acima da inflação, o que é inadequado, tendo em vista que a inflação de custos 

do setor não é representada pelos movimentos do Ipca-Ibge. 

Pode-se somente considerar que as curvas do gráfico 2 indicam a dificuldade crescente 

de que os diferentes segmentos de renda tenham acesso à habitação.  A avaliação desse 

viés, entretanto, deve ser feita deflacionando os índices de preços de imóveis pelos 
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índices de crescimento de renda das famílias, o que nos leva às curvas do gráfico 3, no 

qual ilustramos os movimentos de preços de imóveis residenciais no composto nacional 

deflacionados pela curva de crescimento de renda seguindo os indicadores do 

Banco Central-Ibge. 

gráfico 1 

índices de preços Ivg-r e Fipe-Zap e renda familiar 
em valores nominais em BRL e índice de inflação Ipca-Ibge 

( valores ajustados para a mesma base - 100 em jan-05 ) 

 
 

Neste gráfico 1: 

 partir de jan-05 prende-se à mudança verificada no mercado brasileiro nos anos 

2005/2006 pelo advento das grandes companhias empreendedoras, alavancadas por 

IPOs na Bovespa, e do ingresso paralelo de expressivos montantes de capital 

estrangeiro por meio de fundos de investimento, que alterou o panorama da oferta, 

quanto ao volume, dispersão geográfica e parâmetros de decisão, estes passivos de 

rotinas de planejamento estratégico mais avançadas.  Entende-se que jan-05 serve 

como marco do advento da nova era do mercado de real estate brasileiro; 
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 verifica-se um desajuste contínuo neste horizonte, que, entretanto, vai se abatendo a 

partir de 2011, quando se atingiu o pico, como será mostrado adiante; 

 verifica-se um viés entre o comportamento dos dois índices de preços apurados no 

mercado brasileiro, que é explicável: i. por meio da base amostral e ii. por diferenças 

de proporções do impacto das cidades no índice composto.  Na questão da base 

amostral, o Fipe-Zap trabalha com preços ofertados e não com transações, de modo 

que é natural que apresente uma resiliência maior do que o Ivg-r, especialmente nos 

ciclos de amortecimento relativo de preços. 

gráfico 2 

índices de preços Ivg-r e Fipe-Zap 
em valores nominais em BRL deflacionados pelo Ipca-Ibge 

( valores ajustados para a mesma base - 100 em jan-05 ) 

 
 

Neste gráfico 2 já se verifica uma tendência de amortecimento da curva de preços frente 

ao índice geral de preços a partir de 2011. 
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gráfico 3 

índices de preços Ivg-r e Fipe-Zap 
em valores nominais em BRL deflacionados pela variação da renda familiar 

( valores ajustados para a mesma base - 100 em jan-05 ) 

 
 

O gráfico 3 mostra que a partir de 2011 os preços se acomodam à capacidade de compra 

do mercado, segundo o Ivg-r, o que acontece segundo o Fipe-Zap somente a partir de 

2012, o que pode ser explicado pela diferença da qualidade da informação amostral 

(preços ofertados contra transações). 

O gráfico 4 mostra as mesmas curvas com mudança de base para jan-11, o que nos 

permite verificar que os descolamentos entre preços e os índices de inflação e renda na 

safra dos novos empreendimentos já apresenta maior harmonia.  Empreendimentos 

imobiliários residenciais, entre venda e entrega giram perto de três anos, de modo que 

na nova era do mercado, iniciada em jan-05, podemos dizer que na terceira geração de 

negócios, pelo Ivg-r verifica-se uma acomodação com a variação da renda. 
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gráfico 4 

índices de preços Ivg-r e Fipe-Zap 
em valores nominais em BRL deflacionados pelo Ipca-Ibge e pela renda familiar 

( valores ajustados para a mesma base - 100 em jan-11 ) 

 
 
 

1.1. A vista destas imagens é razoável declarar que o mercado está imerso em uma 

bolha de preços?  Não, porque o que se entende como bolha de preços é um estado de 

mercado dominado por transações a preços especulativos, que não tem condição de 

sustentação a médio e longo prazos e não é isto que se verifica. 

Preços especulativos são os que têm embarcada margem de resultado sensivelmente 

acima daquela que pode ser inferida quando é possível medir o preço justo (fair value) 

em uma determinada conjuntura de mercado. 

Quando a conjuntura de mercado possibilita praticar preços acima do preço justo, 

provocado por desequilíbrios de demanda ou pela dispersão de percepções 

inadequadas, induzidas ou não, sobre o comportamento de preços adiante, verifica-se 

um estado de mercado insustentável.  Os empreendedores, ao primeiro sinal de perda 
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de competitividade de seus produtos (freio de demanda), terão espaço para praticar 

preços mais baixos o que conduz a uma percepção de queda continuada de preços sem 

barreiras, que intensifica o freio de demanda até que os preços se posicionem no 

patamar do preço justo ao abaixo dele. 

Esse processo é emulado pela forma segundo a qual o mercado (os compradores) julga 

o preço justo.  O mercado não tem conhecimento e informação para calcular o preço 

justo.  Desta forma aceitam-se preços por meio de benchmark dentro do mercado 

competitivo, comparando os diferentes preços ofertados segundo o binômio 

[ qualidade x preço ]. 

Enquanto os preços de oferta são os justos, estes tendem a ser muito equilibrados, de 

modo que o benchmark os valida para o mercado.  Isso porque os empreendedores 

trabalham com custos muito semelhantes e equações de funding parecidas.  A taxa de 

atratividade percebida [ renda esperada x risco da atividade ] está em um intervalo 

estreito, o que leva a um cálculo de margem e resultado desejado também muito 

próximos, cuja resultante é preços ofertados próximos. 

Se os preços praticados estiverem acima do patamar do que é preço justo, por pressões 

de mercado (lei da avidez de riqueza) o mercado não reage induzindo preços para baixo, 

tendo em vista que o benchmark mostra harmonia.  Seguindo crescente a curva de 

preços, a capacidade de compra, que é de elasticidade muito baixa para os grandes 

mercados (os diferentes estratos da classe média), invalida o acesso às transações e 

ocorre um freio de demanda, que pode ser forte.  Como há espaço nos preços 

praticados para reduzir margens, a tendência é queda (que não é forçada pela lei da 

avidez de riqueza no sentido inverso), até que o mercado se equilibre.  Adrenalina é 

inserida no mercado, principalmente do lado dos empreendedores, que tendem a forçar 

a venda de seus estoques para reconhecer resultados e não deixar internadas eventuais 

perdas.  Os preços recuam e, a depender das pressões dos empreendedores para sair 
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das posições de estoque, pode ocorrer que o patamar de equilíbrio esteja abaixo do 

preço justo, significando que es empreendedores vão ter que se contentar com taxas de 

retorno mais modestas do que a atratividade percebida.  Diferente do que reza a "lei da 

oferta e demanda" (lei da avidez de riqueza), no real estate residencial não é o mercado 

que empurra os preços para baixo, mas a competitividade e a necessidade ou ansiedade 

de se ver livre dos estoques é que instilam os empreendedores na competição em baixa. 

 
2. PREÇO JUSTO COMO REFERÊNCIA DE MERCADO 

 
Para definir preço justo, consideremos a prática prevalente no mercado brasileiro de 

empreendimentos residenciais, que corresponde a vender primeiro e construir depois 

(vender na planta). 

Preço justo é o preço de oferta do empreendedor que cobre i. - os custos pelo 

orçamento (terreno, outorga, contas de estruturação, edificação, gerenciamento e 

gestão, contas comerciais de corretagem, propaganda e publicidade, além de impostos), 

ii. - as margens de segurança relacionadas com o comportamento dos custos contra o 

orçamento (inflação, perdas de produtividade e desvios de consumos) e iii. - entrega 

margem de resultado que remunera os investimentos para implantar o empreendimento 

a uma taxa de retorno atrativa. 

Fugir do preço justo para baixo tem pequena elasticidade, de modo que nas baixas de 

mercado é pouco provável que o conjunto dos empreendedores opte por fazer prejuízo, 

de modo que, quando prevalece essa tendência, o mercado é que vai ter que ajustar seu 

poder de compra à estrutura da oferta, já na fronteira inferior de compressão de preços. 

Fugir do preço justo para cima alavanca a taxa de retorno, de modo que é de se admitir 

que os empreendedores (avidez de riqueza) explorem ondas positivas, com o mercado 

sob pressão de demanda, mas, de outro lado, não é razoável considerar que procurem 
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acentuar os movimentos de preço até o ponto de invalidar o poder de compra do 

mercado, estopim da virada para baixo, que pode provocar danos consideráveis nos 

resultados dos empreendimentos. 

2.1. Para entender como tendem a se posicionar os empreendedores nas ondas do 

mercado (para baixo e para cima), tomamos um empreendimento na cidade de São 

Paulo, na conjuntura de abril de 2014, que pode ser considerado típico para produtos 

destinados ao segmento do mercado de renda média. 

Esse empreendimento, para um patamar de vendas de índice 100,00, pode fazer 

resultado de 14,15 e taxa de retorno de 16% ano acima do Incc-fgv utilizando-se um 

cenário conservador de comportamento, com as margens de segurança para o 

orçamento necessárias para garantir desvios inflacionários e de custos contra o 

orçamento (gráfico 5). 

gráfico 5 

matriz do preço justo para oferta 
( relações no protótipo em abril-14 ) 

 
 
 

O gráfico 5 mostra a matriz do preço da oferta, aqui preço justo, já que 16% de taxa de 
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retorno está na média do intervalo de atratividade percebida [ 10% sob cenários 

estressados até 22% não utilizando as margens de risco ]. 

A equação de fundos do protótipo está explicitada no gráfico 6. 

gráfico 6 

equação de fundos no empreendimento protótipo 
( relações no protótipo em abril-14 ) 

 
 
 

Considerados os prazos de desenvolvimento do empreendimento, que produzem os 

fluxos de investimento e retorno, a margem de 14,15 faz sobre os investimentos de 

25,28 uma taxa de retorno de 16% ano, acima do Incc-fgv sob um cenário referencial (a 
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precificação dos empreendimentos imobiliários no mercado brasileiro é feita em Incc-

fgv) e comportamento com proteção adequada aos riscos (margens adequadas). 

2.2. Havendo desvios de comportamento, sob alteração de preços de transação, fora 

do preço da oferta justo do cenário referencial (cenários alternativos ao referencial), a 

análise da qualidade do investimento no empreendimento protótipo mostra as posições 

do gráfico 7.  Ou seja, a matriz do preço mostrada no gráfico 5 com orçamentos de 

custos e margens estáveis e preços variando se movimenta segundo o gráfico 7, onde 

se indica que a taxa de retorno vai dos 16% para o intervalo [ 1,4 - 28,8 ], quando se faz 

os preços flutuarem de 14% para mais ou menos, contra o cenário referencial. 

gráfico 7 

matriz do preço de transação 
quando descola  do preço justo de oferta 

( relações no protótipo em abril-14 ) 

 
 
 

2.3. Confrontando estas posições de taxa de retorno com o intervalo [ 10% - 22% ] 

ano acima do Incc-fgv e configurando diferentes hipóteses de margens de proteção aos 
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riscos de descolamento dos custos contra o orçamento do cenário referencial, aparece 

o painel de taxas de retorno do gráfico 8. 

gráfico 8 

taxa de retorno dos investimentos no empreendimento, 
lida na venda (antes de construir) 

quando o preço de venda descola do preço justo de oferta 
( relações no protótipo em abril-14 ) 

 
 
 

Os gráficos 5 a 7, desaguando no gráfico 8 servem para construir a percepção de como 

tendem a se comportar os empreendedores sob pressão no mercado. 

 Havendo pressão de oferta, mantidos os parâmetros de segurança do cenário 

referencial, com preços descontados para além de 6% já se ultrapassa a fronteira 

inferior da taxa de atratividade (10% ano).  Aceitando operar com proteções mais 

débeis, 8% de desconto é a fronteira e sem nenhuma proteção 10%.  Ou seja, havendo 

competitividade que produz pressões para baixa de preços, os empreendedores do 

mercado residencial brasileiro não tenderão a operar com descontos agressivos contra 

o preço justo da oferta, sob pena de invalidar a qualidade das companhias. 
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 Ocorrendo possibilidade de explorar preços mais altos do que o justo, acima de 6% 

do cenário referencial já se extrapola a fronteira de atratividade.  Nota-se que com 

preços 6% acima do preço justo a proteção aos riscos na taxa média do intervalo de 

atratividade (16% ano) é muito alta.  Nesta posição de +6%, é razoável raciocinar que 

os empreendedores, vendo satisfeita uma taxa de atratividade de fronteira superior e 

verificando dificuldade crescente de validar a renda do seu mercado alvo contra os 

preços em alta, prefiram sair da posição de estoque e garantir a realização de resultados 

expressivos para as companhias, em vez de fazer a opção por pressionar mais ainda, 

especulando contra a demanda aquecida.  Avidez de riqueza influenciará para pressão, 

mas a estratégia de garantir resultado pode servir de freio da ansiedade. 

 Vale dizer que, usando os parâmetros do protótipo, os empreendedores tenderão a 

trabalhar no intervalo de 6% do preço justo da oferta, impossibilitados de operar com 

descontos mais expressivos, para não comprometer a companhia e cuidadosos para 

pressionar o mercado acima da posição superior, sob risco de travar a demanda.  Se o 

mercado julga os preços ofertados por meio de benchmark e se os empreendedores 

preocupam-se em perpetuar as companhias, fora deste intervalo de 6%, o mercado 

fica para capitais de especulação.  Ou seja, havendo pressão de demanda para superar 

os 6% de acréscimo contra o preço justo é razoável admitir que os empreendedores 

saiam das suas posições e deixem para os especuladores os confrontos de 

mercado.  Estes, em posições ilíquidas adiante, serão os que tenderão a suportar as 

quedas expressivas de preço, fazendo bolhas. 

Generalizando, enquanto o mercado estiver sob o domínio dos empreendedores é 

razoável admitir ondas de preços de baixa amplitude, que acompanhem o 

descolamento evidenciado entre oferta e demanda, sendo que, abrindo-se espaço para 

capitais de especulação, é possível que se criem condições para indução de ondas de 

grande amplitude, configurando as bolhas. 



Crônica da Bolha Anunciada - Prof. Dr. João da Rocha Lima Jr. 14 / 30 
 
 

 
 

 
3. ONDAS DE PREÇOS DE IMÓVEIS 
 RESIDENCIAIS NO MERCADO BRASILEIRO 

 
Os preços de oferta dos imóveis pelos empreendedores partem do fundamento do 

preço justo.  Dessa base, para mais ou menos, a questão é de competitividade no 

mercado considerando as pressões de oferta e demanda.  O mercado faz os preços, o 

conjunto dos empreendedores, não os compradores, que são passivos porque não têm 

como "penetrar" na estrutura dos preços, julgando as ofertas por meio de comparação. 

Como o preço justo parte do orçamento dos custos, só é razoável ler as curvas do Ivg-r 

e do Fipe-Zap com a mesma disciplina segundo se estrutura o preço justo em cada 

conjuntura.  Ou seja, para ler corretamente os movimentos de preços, deve-se impor 

como deflator do índice nominal aquele índice que represente a inflação de custos dos 

empreendimentos no setor. 

Para este procedimento, verificam-se as seguintes dificuldades: 

i. índice de inflação de empreendimentos leva em conta custos de edificação, cuja 

variação apresenta uma certa harmonia na extensão do território brasileiro, mas carrega 

condições particulares de cada vizinhança (mais restrito do que cidade) na conta 

[ terreno+outorga ].  Então, um índice nacional como o Ivg-r ou o composto nacional 

do Fipe-Zap, deflacionado por índice de custos terá um viés para cada vizinhança (ou 

cidade), na medida em que é necessário introduzir um proxy na determinação da 

inflação dos custos dos empreendimentos, para a conta [ terreno+outorga ]; 

ii. índice geral de custos de construção pode conter um viés para edificações a depender 

da estrutura da sua amostra.  Isso acontece com o Incc-fgv segundo estudos do NRE-Poli, 

que recomenda utilizar um descolamento inflacionário de 3,5% ao ano no período de 

análise deste artigo.  Ainda assim poderá ocorrer viés, ainda que moderado, entre 

cidades, levando em conta que o Incc-fgv só é divulgado no composto nacional; 
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iii. índice de inflação de preços desagregado por cidades (Fipe-Zap no caso brasileiro ou 

Case-Shiller no norte-americano) permite que se promova uma deflação mais acurada 

em cada segmento do mercado, mesmo que ainda resultem distorções, porque preços 

de terrenos não evoluem harmonicamente em cidades.  No caso brasileiro não há base 

de dados confiável para evolução de preços de [ terreno+outorga ], que talvez pudesse 

ser resgatada pelas grandes incorporadoras, a partir de jan-05.  O índice de inflação 

proxy aceitável é derivado da referência relativa de preços de terrenos para o VGV 

projetado dos empreendimentos, parâmetro que a maioria dos empreendedores usa 

para fazer a primeira triagem das ofertas de terrenos que recebem.  Esta especulação de 

jan-05 até dez-13 conduz a uma variação anual média equivalente no intervalo [16,5 - 

20,0%] acima do Incc-fgv.  A aplicação harmônica do deflator mais conservador 

(fronteira 16,5%) no ciclo de análise deste artigo introduz um viés pontual (em um 

determinado ciclo mais restrito dentro do horizonte de análise), que é superado quando 

se busca fazer uma leitura do movimento dos preços não para obter uma medida 

estatística, mas somente para identificar ocorrência de bolha (preços em ondas mais 

agressivas do que a amplitude aceitável para os movimentos naturais de mercado, tendo 

em vista a oferta a preços justos); 

iv. o Fipe-Zap apresenta um delay de resposta relativamente ao Ivg-r e ao mercado, 

porque os preços das transações tendem a fugir dos preços ofertados (descontos), mais 

acentuadamente quando os preços caem (sempre preços deflacionados pelo índice de 

custos, não preços nominais).  De outro lado, o Fipe-Zap permite desagregar a imagem 

de movimentos de preços por cidades, como é possível fazer com os dados norte-

americanos (índice Case-Shiller na Carta 36-14 do NRE-Poli, disponível em 

www.realestate.br).  Considerando a melhor qualidade do Ivg-r na leitura temporal da 

resposta do mercado às pressões de demanda, neste artigo usamos o Ivg-r como proxy 

do Fipe-Zap desagregado, descontando o viés de atraso na resposta pelo composto 
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nacional de cada índice, que depois aplicamos individualmente aos maiores segmentos 

do mercado brasileiro.  Como se verifica pelos resultados desse procedimento (gráficos 

adiante), a resposta é satisfatória para compreender como a mais recente onda de preços 

no mercado residencial afetou algumas das maiores cidades cobertas pelo Fipe-Zap. 

3.1. A leitura do índice Ivg-r no composto nacional (11 regiões metropolitanas), 

deflacionado pelo índice de custos de empreendimentos, que é um composto do Incc-fgv 

com descolamento anual de 3,5% para cima na conta edificações e 16,5% anual na conta 

[ terreno+outorga ] mostra (gráfico 9) que, saindo de 100 em jan-05 atingiu-se um pico 

em mar-11 (122,1), voltando para próximo de 100 em dez-13 (102,7).  Isso corresponde 

a um crescimento anual equivalente de 5,62% ano a partir de out-07, quando a curva 

acelera, e queda de 5,93% ano equivalente na vertente de descida. 

A leitura do Fipe-Zap (disponível somente a partir de ago-10) sob o mesmo fator de 

deflação, sobreposto à base do Ivg-r, mostra um pico em mar-12 (16% acima da base de 

ago-10) e não retorna para próximo da base em dez-13 (ainda estava a 9,7% acima da 

base).  A tendência de crescimento mostra 9,8% equivalente anual e de queda 3,1% 

equivalente anual. 

Isso corrobora o viés de retardo do Fipe-Zap contra o que é captado pelo Ivg-r.  Com o 

objetivo de desagregar a leitura dos movimentos de preços por cidades do mercado 

pelos dados do Fipe-Zap podemos fazer um ajuste desse viés.  Esse ajuste, se feito 

levando em conta o custo dos empreendimentos provoca outro viés, correspondente a 

homogeneizar pelas cidades crescimento harmônico na conta [ terreno+outorga ], que, 

certamente, apresentou movimento particular em cada região metropolitana no período 

de apuração do Fipe-Zap (inicia-se em ago-10).  Se feito por meio somente das curvas 

de índices nominais de crescimento de custos de edificação (Incc-fgv + 3,5% ano), o 

ajuste de viés é mais moderado.  Usando nas cidades o ajuste de viés por meio do custo 

das edificações, também não se encontram indicadores de qualidade estatística 
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irreparável, tendo em vista que a identificação pretendida é a de movimento da onda, 

não de base numérica inconteste.  A verificação dos dois ajustes de viés está nos 

gráficos 10 e 11 respectivamente. 

gráfico 9 

índice de preços Igv-r e Fipe-Zap 
descontada a evolução paramétrica de custos dos empreendimentos 

( base 100 em jan-05 para o Ivg-r e 
base do Fipe-Zap ajustada para a do Ivg-r em ago-10 ) 

 
 
 

Do gráfico 9: a onda do Ivg-r mostra que os preços atingiram o seu pico, no nível de 

22,1% acima do preço justo em mar-11, quando, é sabido, detectava-se demanda 

especulativa evidente, provocada pelo aparente crescimento da "demanda final" 

(compradores para uso) que se compunha, naquele momento, da demanda orgânica 

agregada à reprimida no ciclo de crise econômica dos anos anteriores.  Satisfeita a 

demanda reprimida e entrando em novo ciclo econômico com perspectiva de retração 

a partir de 2012, as margens acima do preço justo caem.  Em reais deflacionados, os 

preços não caíram daquele momento para dez-13, desvalorizando os imóveis.  Ou seja, 
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o que flutua é a margem acima do preço justo, considerando que, em mercado 

teoricamente equilibrado o Ivg-r deflacionado ao índice de custos dos empreendimentos 

ficaria sempre em 100. 

gráfico 10 

índice de preços Igv-r e Fipe-Zap 
descontada a evolução paramétrica de custos dos empreendimentos, 

com ajuste de viés do Fipe-Zap para o Ivg-r 
( base 100 em jan-05 para o Ivg-r e 

base do Fipe-Zap ajustada para a do Ivg-r em ago-10 ) 

 
 
 

No gráfico 10: com a retirada do viés, que corresponde a colocar o índice Fipe-Zap 

ajustado no mesmo patamar do Ivg-r em dez-13, verifica-se que o pico de preços pelo 

Fipe-Zap se aproxima do pico pelo Ivg-r, saindo de mar-12 (gráfico 9) para out-11, 

mesmo assim longe de mar-11, que é uma posição mais confiável para o pico dos preços 

relativos no mercado residencial brasileiro neste período analisado. 

No gráfico 11 mostramos os dois índices deflacionados somente pelos custos de 

edificação, para reconhecer um viés mais moderado a ser aplicado aos índices Fipe-Zap 
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de alguma cidades, com o objetivo de compreender particulares movimentos de preços 

nos diferentes mercados.  Nota-se que na deflação pelos índices de custos, o pico das 

curva ocorre no mesmo mês de mar-12. 

gráfico 11 

índice de preços Igv-r e Fipe-Zap 
descontada a evolução paramétrica de custos das edificações, 

com ajuste de viés do Fipe-Zap para o Ivg-r 
( base 100 em jan-05 para o Ivg-r e 

base do Fipe-Zap ajustada para a do Ivg-r em ago-10 ) 

 
 
 

3.2. A leitura dos movimentos nas cidades. 

i. Por que fazer a leitura desagregada?  Porque as lições sobre bolhas, que podemos 

inclusive retirar dos eventos no mercado norte-americano nos últimos anos (jan-02 até 

2011), nos mostram com eloquência que o "mercado não entra em bolha" mas somente 

determinados segmentos do mercado sofrem o impacto especulativo na subida de 

preços, ainda que o medo derrube preços mesmo nos segmentos que não viveram a 

experiência da especulação.  As evidências do mercado norte-americano foram anotadas 
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na Carta 36-14 do NRE-Poli, já referida, e, pelo Índice Case-Shiller (CS), algumas 

diferenças entre cidades e o composto nacional estão replicadas no gráfico 12. 

gráfico 12 

índice de preços Case Shiller 
descontada a evolução do CPI 

em mercados selecionados nos USA 
(base 100 em jan-02) 

 
 

Pelo índice CS, no mercado norte-americano, enquanto o composto nacional 20 cidades 

leva o índice de 100 para quase 150, Miami vai a quase 200 e Cleveland nunca passa de 

106.  Na descida, Cleveland cai expressivamente, mas proporcionalmente menos do que 

Miami (35% contra 56% do máximo ao mínimo).  

ii. Voltando ao mercado residencial brasileiro, os gráficos 13 e 14 mostram as 

variações de preços nas maiores cidades cobertas pelo Fipe-Zap, descontando-se a 

inflação dos custos de edificações e o viés temporal que o Fipe-Zap apresenta com 

relação ao Ivg-r. 
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gráfico 13 
índice de preços Fipe-Zap, descontada a evolução dos custos de edificações 

e o viés do Fipe-zap para o Ivg-r em mercados selecionados no Brasil 
(base 100 em ago-10) 

 
 
 

gráfico 14 
índice de preços Fipe-Zap, descontada a evolução dos custos de edificações 

e o viés do Fipe-zap para o Ivg-r em mercados selecionados no Brasil 
(base 100 em ago-10) 
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A leitura dos gráficos 13 e 14 deve ser qualitativa, tendo em vista a imposição do deflator 

pelo custo de edificação e não pelo custo do empreendimento. 

No gráfico 13: 

 Rio de Janeiro, Recife e São Paulo atingem o pico no mesmo momento, que coincide 

com o do índice nacional composto, o que se deve esperar tendo em vista a 

representatividade dos mercados de Rio de Janeiro e São Paulo na amostra 

nacional.  O desajuste permanente do Rio de Janeiro para São Paulo é naturalmente 

explicado pela escassez relativa de terrenos para desenvolvimento dos 

empreendimentos, o que mantém mais elevado o impacto dos preços dos terrenos 

nos empreendimentos; 

 importante destacar que estas grandes cidades passaram por picos de preços em onda 

e que os preços regrediram, estando em viés de baixa mas ainda acima da base de 

apuração do índice, o que não pode levar à conclusão de que os preços deverão chegar 

à base, tendo em vista a série muito jovem do Fipe-Zap, que corresponde a pouco mais 

do que o ciclo médio de desenvolvimento de um empreendimento. 

No gráfico 14 destacam-se as regiões nas quais os preços estiveram sempre abaixo da 

média nacional, o que pode ser explicado por serem mercados de menor expressão, que 

foram afogados com ofertas perpetradas pela máxima de "espalhar pelo Brasil" que 

regeu o planejamento estratégico das grandes companhias até 2010/2011. 

 
4. CONCLUSÃO: ADIANTE VERIFICAREMOS APROFUNDAMENTO OU 

REVERSÃO DA CURVA DE PREÇOS? 
 
 Ondas são recorrentes em mercados, devido à instabilidade natural dos confrontos 

entre necessidades e anseios dos agentes.  No real estate residencial, verifica-se a 

particularidade de que os agentes se alternam em cada conjuntura: os empreendedores 
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são os mesmos, mas os compradores são sempre outros, tendo em vista que não se 

fazem compras repetitivas e continuadas de imóveis para residência.  Ou seja, o 

"mercado não aprende" com os eventos decorridos, passando a reconhecer maior ou 

menor margem nos preços de oferta dos empreendedores.  Quando um agente se 

posiciona para fazer uma compra, única na sua vida ou uma em um intervalo de tempo 

muito largo, a condição de crítica que se apresenta para julgar [ qualidade x preço ] do 

que está em oferta é comparar com o painel de ofertas da mesma conjuntura.  Não 

havendo tensões, os preços de oferta dos empreendedores tendem a estar muito 

próximos, fazendo resultados sobre os investimentos no padrão da taxa de atratividade 

percebida e recorrente, que suporta as decisões de empreender.  Preços de oferta 

alinhados ao preço justo oferecem para o mercado (os compradores) uma certa 

segurança de que a compra do imóvel não necessita ser antecipada, para aproveitar um 

momento antes da subida, nem retardada, porque os preços deverão cair. 

Em conjunturas pressionadas o mercado se desestabiliza.  Preços de oferta para cima 

(fora do preço justo) são induzidos pela presença de demanda especulativa, ou geração 

artificial de capacidade de compra, justamente os dois fatores preponderantes na recente 

bolha identificada no mercado norte-americano, como no português ou no espanhol. 

 As bolhas verificadas recentemente nestes mercados indicam que foram induzidas 

pela geração artificial de capacidade de compra, por meio de crédito imobiliário 

irresponsável.  Seguiu-se a ação dispersa de capitais de especulação, que leva os preços 

para fora do preço justo. 

Na questão da especulação, deve-se notar que são pequenos e médios capitais que 

especulam, tendo em vista que crédito imobiliário irresponsável entrega poder de 

compra alto para pouco capital (proporção elevada de financiamento) de modo 

espalhado no mercado.  Essa dispersão é insufladora de especulação e é ela, combinada 

com a capacidade financeira modesta dos especuladores, que constroem o binômio 
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motivador da queda acelerada.  Nas economias citadas, na fase aguda de construção da 

bolha se fez poder de compra 100 com de 2 a 5 de capital (financiamento de até 98% 

do preço). 

 No mercado brasileiro o poder de compra 100 é composto de 20/30 de capital e o 

saldo com financiamento.  A exigência de capital nesta proporção é moderadora da 

ânsia de especular, porque o risco de perda é mais agudo. 

De outro lado, vendas na planta, nas quais a questão do crédito é para ser resolvida na 

entrega do imóvel, dois a três anos adiante, podem emular especulação, cabendo aos 

empreendedores cuidar de fazer vendas eficazes (finais) e não volume para cumprir 

metas anunciadas ao mercado de capitais, para fazer resultados artificiais de balanço, a 

vista do critério poc de apuração de lucros (percentage of completion).  Por exemplo, 

no segundo semestre de 2010 e no primeiro de 2011 restou flagrante a identificação da 

presença de capitais de especulação no mercado residencial de São Paulo, sem que as 

empresas tenham exercitado poder moderador de buscar vendas para o mercado final 

e não para investidores (especuladores).  Também restou flagrante que, no ciclo 

seguinte, os distratos de vendas vêm se constituindo em um dos problemas gerenciais 

das grandes incorporadoras. 

 Na vertente de descida da onda de preços no mercado brasileiro, ora ocorrendo, 

como é possível fazer a leitura do piso de estabilização, considerando-se a premissa 

necessária de que há e haverá crédito imobiliário disponível para atender à demanda 

orgânica nos próximos anos.  Ou devemos considerar que a curva tende a reverter e os 

preços subirão para outro patamar? 

 É possível considerar que os preços de oferta desta conjuntura são compatíveis com 

os custos orçados e com margens que promovem rentabilidade aos investimentos nos 

empreendimentos em patamar adequado aos riscos.  Como já vimos, é razoável sempre 
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esperar uma onda potencial de intervalo 6% no entorno do preço justo.  Então, a 

discussão está sobre a perspectiva de que os preços quebrem estas barreiras. 

Quebrar o preço justo para cima, pode estar preso aos custos ou às margens.  Quanto 

aos custos de implantação, a atenção concentra-se em dois fatores: i. [ terreno+outorga ] 

e ii. norma de desempenho.  As prefeituras vêm aumentando a conta das outorgas, seja 

pela revisão da planta de valores que, em geral, é a sua base de cálculo, como pela 

ampliação da imposição do seu pagamento nos diferentes bairros, cujo exemplo mais 

eloquente nesta conjuntura é a revisão do Plano Diretor da cidade de São Paulo.  Por 

sua vez, a norma de desempenho deve levar os empreendedores a reformular 

especificações embarcadas nos empreendimentos que entregam ao mercado, o que 

deverá aumentar custos que podem não ser absorvidos nas margens vigentes.  Os custos 

de edificação em geral não sofrem mais as pressões de demanda que ocorreram nas 

duas últimas gerações de empreendimentos (2006 até 2011), de modo que não 

apresentam riscos aparentes. 

 Outro fator que pode levar o preço justo para cima é a intensificação da burocracia 

de aprovação de projetos, que vem sendo fator recorrente nos últimos anos.  Usando o 

protótipo de referência do item 2, no qual marcamos o prazo de estruturação do 

empreendimento em 8 meses, o efeito dos atrasos pode ser verificado no gráfico 15. 

Neste gráfico 15 anotamos o acréscimo necessário no preço justo, como mecanismo 

compensador dos atrasos no prazo de estruturação que afetem o conjunto do mercado 

competitivo, para manter a taxa de retorno no patamar referencial de 

atratividade.  Consideramos que atrasos resultantes de deficiência de gerenciamento em 

uma determinada empresa consumirão sua margem, mas aqueles que sejam 

experimentados pelo conjunto do mercado competitivo tendem a provocar alteração 

no patamar do preço justo de referência. 
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gráfico 15 

relação entre atraso no prazo de estruturação e preço justo 
mantendo a taxa de atratividade referencial, 

com os parâmetros de comportamento do protótipo 

 
 
 

 Em outro sentido há que se considerar o planejamento estratégico de diversas 

empresas de mudar o foco da engenharia de produto, com o objetivo de estabelecer 

processos de projeto e construção mais organizados, o que contribuirá para a 

diminuição de custos.  A questão, nesta vertente, é que é provável que esta diminuição, 

ocorrendo, venha repercutir em uma geração futura de empreendimentos, porque as 

empresas não tenderão a produzir orçamentos levando em conta ganhos de 

produtividade sem antes verifica-los na prática e os preços de oferta são feitos com base 

em orçamentos (venda na planta).  Sobre isto, valendo-nos do mesmo protótipo que 
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ilustra a discussão sobre preço justo, vemos no gráfico 16 a correlação entre economias 

nos custos de edificação e o impacto possível de desconto no preço justo para manter 

a taxa de retorno no patamar de atratividade identificado. 

gráfico 16 

relação entre economias e preço justo 
mantendo a taxa de atratividade referencial, 

com os parâmetros de comportamento do protótipo 

 
 
 

 O efeito de economias pode ser mais contundente quando impacta contas que 

exigem capital dos empreendedores (custos não financiados dentro do SFH), 

especialmente terreno e outorga. 

Quanto à outorga, ela está inserida no protótipo aqui utilizado pela imagem da cidade 

de São Paulo e o gráfico 17 mostra o impacto que o seu pagamento provoca no preço 

justo.  Verificando a posição 100% de desconto na outorga (sem outorga), identificamos 
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que o preço justo seria ~16,5% menor.  Ou seja, a outorga, dentro de parâmetros do 

mercado de São Paulo, na vizinhança do protótipo (bairro de renda média/média alta) 

é responsável por um aumento de 19,8% no preço justo, levando em conta os demais 

custos de implantação do empreendimento.  Essa evidência corrobora a avaliação de 

que um dos fatores de maior relevância na formação da espiral de preços capturada pelo 

Ivg-r é a cobrança do direito de construir (outorga ou cepac) que avulta os valores dos 

terrenos. 

gráfico 17 

relação entre preço da outorga e preço justo 
mantendo a taxa de atratividade referencial, 

com os parâmetros de comportamento do protótipo 
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 Os terrenos, cujos preços, nas grandes cidades também vêm crescendo de modo 

expressivo, fazem um impacto no preço justo tanto mais elevado, quando mais capital 

se exige para a sua aquisição.  Antes da nova era do mercado, a transação mais comum 

de compra de terreno era a que envolvia parte em permuta por área construída no 

próprio terreno.  A parte em permuta é "paga" no ciclo de produção, em geral financiada 

a custo muito inferior à taxa de atratividade do capital do empreendedor aplicado ao 

empreendimento. 

Com a disputa acirrada pelos terrenos que se instalou na nova era do mercado, a maioria 

das transações passou a ser feita mediante pagamento em ciclo curto.  Nesse modelo, a 

cobertura de custo se faz com capital do empreendedor, investimento que exige taxa de 

retorno mais alta do que o custo do financiamento à produção e que fica internado no 

empreendimento por prazo mais longo (investimento no início do empreendimento e 

retorno no repasse). 

Não se vislumbra perspectiva de queda de preços de terrenos no futuro, tendo em vista 

que são mais escassos, o que aumenta a disputa.  O mais provável é que os preços dos 

terrenos mantenham crescimento acima do patamar de inflação de custos de edificação, 

o que recrudesce o problema do desalinhamento da capacidade de compra do mercado 

frente aos preços justos de oferta. 

No gráfico 18 mostramos o que deve acontecer com os preços justos, para equilibrar 

os preços de terrenos crescentes, e o que aconteceria se os preços de terrenos caíssem, 

sob o argumento de que as prefeituras os desvalorizam na mesma medida em que fazem 

crescer o preço das outorgas. 
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gráfico 18 

relação entre preço de terreno e preço justo 
mantendo a taxa de atratividade referencial, 

com os parâmetros de comportamento do protótipo 

 
 
 

Como se percebe, não há fatores de custo que indiquem uma queda do preço justo no 

curto prazo.  Para que se verifique um cenário de queda acentuada, há necessidade de 

ocorrer uma combinação de fatores, que só pode se verificar no longo prazo, tendo em 

vista que os preços de oferta correntes (seguindo o protótipo) embarcam margens 

adequadas para fazer a taxa de retorno dos investimentos nos empreendimentos 

compatível com a taxa de atratividade setorial percebida.  Queda de preços, pelo 

comprometimento das margens é uma condição a se verificar e não é técnica, uma vez 

que depende da vontade dos empreendedores de tomar os riscos de empreender contra 

uma remuneração mais moderada para os capitais aplicados nos negócios. 


