
¬ ANA PAULA BRAGA

¬ “Eaí?Possomesmo inves-
tir no mercado imobiliário?
A demanda vai melhorar?
Os preços vão subir ainda
mais?”.As dúvidas e o receio
do empresário e engenheiro
LuizSérgiodoCarmosãoco-
muns para muita gente. Um
dos principais motivos de se
manter na retaguarda seria
a atual falta de confiança na
economia brasileira, que ge-
ra mais apreensão e cautela
no investidor em potencial
que deseja apostar em um
novonegócioimobiliário,se-
ja para comprar, vender ou
construir.

Inflação, juro alto, restri-
ção ao crédito, alto índice de
desemprego, dificuldades
de financiamento e reajus-
tes fiscais. A combinação,
quejáéperversa paraaativi-
dadeeconômicanoBrasil, fi-
caaindapiorporestaratrela-
da à crise política que o país
vem enfrentando. Nos últi-
mos meses, o cenário tam-
bém foi agravado pela fuga
de recursos da poupança,
principal fonte de financia-
mentoparaamoradia,resul-
tado que abala a demanda
por imóveis e empreendi-
mentos de infraestrutura.
Ainda que a expectativa dos
indicadores macroeconômi-
cos demore a melhorar, o
consumidorfinaleasempre-
sas do setor imobiliário co-
meçam, aos poucos, a perce-
ber que é preciso seguir em
frente, analisar os reflexos
no mercado e aguardar o
momento ideal para investir
em imóveis.

“Não se trata de criar um
clima artificial de otimismo,
mas de constatar que surgi-
rão, sim, oportunidades pa-
ra as empresas que lança-
rem projetos consistentes,
apoiados em dados, e não
com base em momentos de

euforia que sempre têm prazo
de validade”, avalia a diretora
executiva do Ibope Inteligên-
cia Márcia Sola. “É um mo-
mento que exige uma postura
mais seletiva e racional. A cri-
se existe, mas prefiro trocá-la
pela palavra transição, por ser
uma fase de aprendizado, de
tentar fazer algo diferente e
criativo. Para isso, o mercado
está repleto de oportunida-
des”, acrescenta.

ESPAÇO ABERTO. Debates como
esses a respeito da atual con-
juntura do país e seus efeitos
no setor imobiliário predomi-

naram durante a 10ª edição
do Adit Invest, um dos maio-
res seminários de investimen-
tos imobiliários e turísticos do
país,que reuniuemBeloHori-
zonte mais de 200 líderes do
setor imobiliário, hoteleiro e
bancário de todas as regiões
do Brasil para discutir tam-
bém o processo de retomada
de investimentos após a desa-
celeração do primeiro semes-
tre de 2015.

“Apesardeacriseterafeta-
do em cheio os investimentos
naárea,nãopodemosficarpa-
ralisados. Por isso mesmo, é
preciso retomar investimen-

tos sabendo distinguir a crise
econômica real da crise de
confiança, que não pode ser
retroalimentada pelo setor”,
afirmaopresidentedaAditFe-
lipe Cavalcante.

De acordo com o corretor
de imóveis e diretor da Re/
Max Brasil Renato Teixeira,
uma das maiores redes de
franquias imobiliárias do
mundo, o mercado imobiliá-
rio é muito dinâmico e ainda
há motivos para se acreditar
em uma retomada das opera-
ções, principalmente a partir
do segundo semestre deste
ano.

“Os preços (no mercado)
estão sendo reajustados, mas
não estamos sem cheques na
mesa. Os negócios a longo e
médio prazo estão acontecen-
doindependentementedacri-
se. As pessoas estão mesmo
aguardando grandes oportu-
nidades. A área de loteamen-
tos, por exemplo, é uma das
mais lucrativas para quem
buscarentabilidadeevaloriza-
ção imobiliária, assim como
asincorporações bemestrutu-
radas. É o mercado do mo-
mento”, finaliza Teixeira, que
também marcou presença no
Adit Invest 2015.
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Movimento. Teixeira diz que negócios a médio e longo prazo continuam acontecendo

Demanda

ReajustePostura

Crise de confiança exige
postura “seletiva e racional”

Mercadodeve
reduziroferta
eprodução

“Os preços estão sendo
reajustados, mas não
estamos sem cheques
na mesa. Os negócios a
longo e médio prazo
estão acontecendo
independentemente da
crise. As pessoas estão
mesmo aguardando
grandes oportunidades.
A área de loteamentos,
por exemplo, é uma das
mais lucrativas.”

Renato Teixeira
PRESIDENTE RE/MAX BRASIL

“É um momento que
exige uma postura
mais seletiva e
racional. A crise existe,
mas prefiro trocá-la
pela palavra transição,
por ser uma fase de
aprendizado, de tentar
fazer algo diferente e
criativo. Para isso, o
mercado está repleto
de oportunidades.”

Márcia Sola
DIRETORA DO IBOPE
INTELIGÊNCIA

Otimismo. Márcia reforça a importância de se reinventar em tempos de “crise”
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Seminário. A 10ª edição do Adit Invest, em BH, reuniu mais de 200 líderes do setor imobiliário, hoteleiro e bancário
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De acordo com o advo-
gadoepresidentedaco-

missão de direito urbanístico
da OAB/MG Paulo Viana
Cunha, passamos hoje por
uma acomodação do merca-
do imobiliário, com decrésci-
mo no volumee no valormé-
diodosnegócios.“Nãotemos
risco de uma bolha de crédi-
to, mas é visível que houve
umcrescimentoanormaldos
preços de oferta, que tendem
a se estabilizar. É improvável
tambémquehajaumaqueda
nospreços,masainflaçãopo-
derácorroer parte dos preços
fixados em excesso”, avalia.

Para os próximos meses,
segundo ele, o mercado está
sinalizando uma redução na
produçãoenaoferta,respon-
dendo à queda da demanda.
“A melhor hora para adquirir
um bem imóvel é aquela que
as nossas condições pessoais
permitem, porque o imóvel é
sempreamelhoremaissegu-
ra opção para se preservar o
patrimônio da família”, diz.
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