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Editorial

Oportunidades e
aperfeiçoamentos
É

tarefa de uma publicação especializada, como
é o caso da Conjuntura da Construção, trazer de
forma aprofundada a seu público as principais tendências do setor e fomentar o debate qualificado dos
aperfeiçoamentos a serem perseguidos.
Assim, o editor Edney Cielici Dias relata na reportagem de abertura experiências valiosas de empresas
que entraram com força total no cobiçado segmento
de habitação voltada para a “baixa renda” – expressão que se refere na realidade às famílias com rendimentos entre quatro e dez salários mínimos ao mês.
Os modelos de negócio adotados para esse mercado
se inspiram em experiências bem-sucedidas em outros países, em especial na mexicana, mas trata-se de
uma releitura rica, que se adapta às especificidades
de empresas e de mercados.
Quais as perspectivas do aluguel residencial do
país? Artigo do secretário-adjunto de Política Eco-

nômica do Ministério da Fazenda, Otávio Damaso,
mostra o quanto se pode avançar nesse mercado,
com base na experiência internacional. Em entrevista, Luiz Antonio França, novo presidente da Abecip,
fala de suas expectativas com relação ao crédito habitacional. Quais avanços institucionais precisam ser
perseguidos? Carlos Eduardo Fleury, diretor-executivo do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil
(Irib), mostra a importância da adoção do princípio
da concentração da matrícula do imóvel para conferir segurança, eficiência e agilidade nas operações de
compra e financiamento de imóveis.
Outro papel primordial de uma revista especializada é a análise. Por que o Brasil vive tanto atraso
no setor de saneamento? Quais as perspectivas de
crescimento econômico para o país e para o setor da
construção? Essas são questões que procuramos responder nesta edição.

A construção em outras palavras

“

“

Sou daqueles que acreditam que o ex-presidente do Fed
Allan Greenspan teve mérito, mas dois erros importantes.
Um foi não ter regulado mais o mercado de hipotecas,
que é um papel que o Fed deveria ter feito. O Fed deveria
ter visto o risco que os bancos estavam tomando. Outro
foi que os cortes acentuados de juros do Fed e outras
ações deram a impressão de que o risco tinha acabado.

José Alexandre Sheinkman, professor da Universidade de Princeton, sobre a crise imobiliária
americana, na Folha de S.Paulo de 22 de janeiro.
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Habitação

Modelos de negócio para
lucrar com a baixa renda
Edney Cielici Dias

A

construção de moradias para
a baixa renda, segmento de mercado que tradicionalmente não exercia
atrativos empresariais no país, passou a
ser corretamente identificada como um
grande potencial de negócios. O motivo
da transformação da lagarta em borboleta é conhecido: níveis crescentes de crédito imobiliário, associados à estabilidade econômica, prazos de financiamento
alargados, empresas capitalizadas e uma
grande carência de moradias, justamente
das famílias de rendimentos mais baixos.
Baixos “pero no mucho”, como poderia
observar algum entusiasta dos bem-sucedidos modelos habitacionais do Chile, da
Espanha e, mais recentemente, do México. Assim, quando se fala nessa faixa de
renda, em geral está-se referindo a um
rendimento familiar mensal entre cinco
(com boa vontade quatro) e dez salários
mínimos ao mês. Isso implica que a faixa
até três, onde se concentram 79% do déficit habitacional brasileiro, continua – e
muito provavelmente continuará – fora
desse mercado, a menos que haja uma
política de subsídios atrelados aos financiamentos.
A importância do segmento “baixa
renda” é consenso, mas a melhor maneira
de explorá-lo é uma questão em aberto
para qual não cabe uma resposta única.
Se a necessidade de diminuir custos é um
imperativo, tanto para fazer o imóvel caber no bolso do cliente quanto para preservar as margens da operação, a forma
de conseguir isso tem que se encaixar
dentro da escala e do modelo de negócio
de cada empresa.
O atendimento mexicano à baixa renda, por exemplo, comporta uma grande

quantidade e heterogeneidade de construtoras. Há mercado para todas elas,
ainda que se verifique mais eficiência nas
grandes empresas do setor, com maior
escala de produção, melhor logística e
gerenciamento de obras, grandes estoques de terrenos e uso mais intensivo de
tecnologia, seja no processo ou no produto. Como no México, empresas de perfil
muito diferente atuam na baixa renda no
Brasil, em razão da própria diversidade
da demanda, condicionada pela heterogeneidade regional.

Gigantes na metrópole
Um novo cenário econômico. Construtoras se capitalizam na Bolsa e investidores
estrangeiros elegem o país como mercado
prioritário para seus negócios imobiliários. Grandes empreendimentos são projetados no país. À moda mexicana, sim,
“pero no mucho”.
Um deles é o da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário (CCDI) em
Caieiras, região metropolitana de São
Paulo. A cidade, de 81 mil habitantes e
de densidade populacional relativamente
baixa, é de fácil acesso por trem e automóvel e mantém um jeito de interior mesmo
próxima da capital. Numa grande área
de reflorestamento de eucaliptos, antiga
propriedade da Melhoramentos, a CCDI
construirá um empreendimento de até 20
mil unidades, o que implica aumentar em
50% a população local.
O interesse da empresa no segmento de
baixa renda (unidades habitacionais entre R$ 40 mil e R$ 100 mil) e no segmento
econômico (de R$ 100 mil a R$ 200 mil)
se intensificou no início de 2007, conta
Roberto Perroni, seu diretor-superinten-

dente. O foco então se voltou para experiências como a mexicana.
A empresa até então atuava somente
como incorporadora: escolhida a melhor
construtora em cada empreendimento,
bastava dedicar-se ao gerenciamento, de
forma a assegurar o padrão da marca
Camargo Corrêa. “A construção em si é
quase uma commodity. A incorporação é
a faixa mais lucrativa”, explica Perroni.
Mas as coisas deveriam ser diferentes
para a baixa renda. Chegou-se à conclusão que a CCDI deveria criar um novo
modelo de negócio para o segmento. Em
primeiro lugar, pela necessidade de replicar projetos, que deveriam ser concebidos
de forma a assegurar preço acessível ao
comprador e margem de lucro satisfatória. Decidiu-se criar uma equipe própria
de projetistas, responsável pela concepção
e aprimoramento do modelo.
Também para preservar a margem de
lucro, foi cogitada uma equipe própria
de vendas, de forma a reduzir o custo de
comissões – o que não precisou ser implantado porque a CCDI firmou parcerias que aceitaram taxas menores para o
segmento. O tempo de entrega do empreendimento também foi reduzido, de
uma média de 36 para 18 meses, para se
adaptar a um consumidor para o qual as
despesas de aluguel têm forte peso.
Com essa estratégia de mercado, a
CCDI achou importante buscar o knowhow de uma construtora que atuasse
no segmento “primeiro imóvel”. A solução foi comprar 51% de participação da
HM, empresa sediada em Barretos (SP),
que em seus 30 anos havia construído 80
mil unidades. Ao agregar todos esses elementos, surgiu uma nova forma de fazer
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Desenho do Bairro Novo Cotia,
fruto da joint-venture entre
Gafisa e Odebrecht

“

Os empreendimentos para a baixa renda
não são necessariamente em grande escala.
A produtividade não significa grandes
conjuntos. É preciso um planejamento
regional, distribuir a oferta de componentes
nas regiões. A escala se dá na fabricação.”
Salette Weber, coordenadora Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades

“

Num projeto de grande porte como o de
Caieiras, é necessário estabelecer sinergia
com o município, conhecer suas necessidades
e carências para de alguma forma
desenvolver parcerias. A relação deve ser de
tal maneira que os dois possam ganhar.”
Roberto Perroni, diretor-superintendente da Camargo
Corrêa Desenvolvimento Imobiliário.

“

O just-in-time delivery é um elemento-chave,
pois atrasos são difíceis de recuperar. Nosso
processo produtivo de construção é muito
industrializado e otimizado.  Um prego faz
diferença na nossa conta, para que se possa
chegar aos custos que nos propomos a construir.”
Marcelo Moacyr, diretor de Engenharia e Construção da Bairro Novo

negócios. “Resultou em um modelo diferenciado, voltado para a baixa renda, que
mantém a margem do segmento tradicional”, afirma Perroni.
O modelo mexicano serviu de inspiração, mas Perroni se decepcionou com
os desperdícios e a falta de segurança nas
obras que viu no México. O projeto de
Caieiras, a ser lançado até 2010, incorporou alguns elementos, como o conceito de
construção de bairro, com tudo que isso
implica em termos de infra-estrutura e
urbanismo. A CCDI se propõe a oferecer
um produto de maior qualidade e com
diversidade social. Os conjuntos habitacionais mexicanos trazem moradias para
faixas de renda similares – em Caieiras,
além dos segmentos baixa renda e econômico, haverá casas que podem chegar
a R$ 500 mil.
Como se trata de construir um novo
bairro, a CCDI cuidará da infra-estrutura
urbana e do paisagismo, numa perspectiva de sinergia com o município. A idéia
é que seja ocupado somente um terço do
terreno de 5,2 milhões de km2, maior que
o bairro da Mooca, em São Paulo. “Não
se trata de vender lotes. Vamos vender casas e apartamentos, dentro de um projeto
controlado, o que é bom para o município”, afirma Perroni.
Para o estabelecimento de escolas, de
comércio e atendimento médico, serão
feitas parcerias com empresas especializadas. “Trata-se de fazer uma cidade mesmo, dentro de um projeto qualificado.”
Segundo Perroni, a CCDI tem planos de
replicar projetos semelhantes ao de Caieiras em outras regiões do país.

Foco na tecnologia
A Bairro Novo Empreendimentos Imobiliários foi criada especificamente para
realizar grandes projetos, de no mínimo mil unidades, voltados à baixa renda. A empresa nasceu em 2007 de uma
joint-venture entre dois grandes nomes
da construção civil, com especialidades
complementares: a Gafisa, focada no
mercado imobiliário propriamente dito,
e a Odebrecht, com grande tradição em
infra-estrutura. Além de agregar experti-
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Para urbanista, “mesmice” predomina no país
Um projeto adequado teria que levar
em conta fatores climáticos e privilegiar a ventilação.”
Para Nakano, a inovação tecnológica é importante para reduzir o custo
dos materiais. Mas há elementos arquitetônicos e urbanísticos que precisam
ser recuperados na moradia popular.
Ao longo das décadas, verificou-se um
constante empobrecimento desses
aspectos. Os conjuntos habitacionais
construídos pelos institutos de aposentadoria e pensão, em meados do
século 20, tinham uma preocupação
arquitetônica, que se perdeu com os
projetos do BNH.
“Hoje há muitas pesquisas que não
são aplicadas, seja na esfera pública
ou na privada. É necessário equacionar
esse déficit arquitetônico, investindo
mais em projeto. É preciso também ter
claro que o chamado padrão BNH não
garante custos baixos.” (ECD)

Agência Brasil

O urbanista Kazuo Nakano, do Instituto Pólis, tem percorrido o país por participar do grupo que elabora o Plano
Nacional de Habitação. Ele não conhece especificamente os projetos relatados nesta reportagem, mas tem uma
visão bastante ampla – e crítica – do
que predomina nos empreendimentos
para a baixa renda nos Estados. “O que
se vê ainda é uma mesmice de técnicas
tradicionais, ausência de aplicação de
novas tecnologias e de novos padrões
construtivos e arquitetônicos.”
Uma característica que chama particularmente a atenção de Nakano é o
fato de as obras não levarem em consideração fatores regionais que deveriam determinar sua concepção. “Por
exemplo, há construções na Região
Norte exatamente iguais às do Sudeste. O que acontece: ninguém agüenta
o calor e gasta-se uma fortuna em arcondicionado para torná-los habitáveis.

Construção de moradia para baixa renda em cidade-satélite de Brasília

ses, a união possibilita uma maior facilidade na atuação nacional, na logística de
operações e nas negociações com os fornecedores e o poder público.
O primeiro projeto, lançado no ano
passado, está localizado em Cotia, cidade
com 173 mil habitantes na Grande São
Paulo. São 2.386 unidades, entre casas e
apartamentos, com preços de R$ 59 mil a

R$ 98 mil. Elas serão construídas em um
bairro planejado de 437.000 m2, com cerca de 50% de área verde. Assim como do
projeto da CCDI em Caieiras, o empreendimento implica a construção de uma
completa rede de serviços e infra-estrutura urbana.
Na estratégia adotada pela Bairro Novo,
o modelo construtivo tem um papel de

destaque. “Procuramos um sistema que
atendesse os requisitos de baixo custo, velocidade de construção, disponibilidade,
aceitação pelo público e sustentabilidade”, explica Marcelo Moacyr, diretor de
Engenharia e Construção.
O modelo escolhido foi o de concreto moldado em fôrmas de alumínio. “O
concreto é uma matéria-prima que se
encontra no país inteiro. Com esse sistema, bastam três dias para levantar um
andar. Além disso, do ponto de vista da
sustentabilidade, gera pouco entulho”,
explica Moacyr. Outro ponto importante é a padronização dos materiais, que
devem se encaixar na obra sem grandes
adaptações e sem risco de ruptura de
fornecimento.
Num contexto otimizado de produção
industrial, o just-in-time delivery é fundamental. “Atrasos nesse tipo de trabalho
são difíceis de recuperar. Para evitar problemas de logística, a usina de concreto,
por exemplo, é montada dentro da própria obra.” A formação de parcerias é um
elemento-chave para conseguir o fornecimento dos demais materiais de construção dentro do fluxo desejado.
Outro grande projeto da Bairro Novo,
com 4.000 unidades, será localizado em
Camaçari, na Bahia. O público ideal da
empresa, em todos os seu empreendimentos, está na faixa entre três e dez salários
mínimos. Moacyr explica que os consumidores com renda de três salários ainda
são uma meta a ser alcançada. “Para atingir essa população, são necessários outros
elementos, relacionados às condições
de financiamento, custo do terreno e de
construção.”

Tradicional e inovação
A necessidade de grande escala de produção e de sistemas construtivos mais
modernos não é uma fórmula que possa
ser aplicada universalmente. “É possível atender a baixa renda dentro do padrão convencional de construção, com
um arroz-com-feijão bem feito”, avalia
Katia Grossmann Sastre, diretora de Incorporação da Coimex Capital, empresa
criada em 2007 e que atua no segmento
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de baixa renda em São Paulo e no Espírito Santo.
A executiva cita como exemplo um
empreendimento de sua empresa em Batatais (SP), com 170 unidades, compostas
de casas de 49 m2, vendidas por R$ 66 mil,
e de 66 m2, por R$ 72 mil. Para oferecer
moradias a esse preço, a estratégia é estabelecer parcerias com bons construtores
locais, com baixo custo de construção,
com o aproveitamento da infra-estrutura urbana instalada e verbas reduzidas de
marketing. “Dessa maneira, não precisa
inventar uma roda muito moderna para
ser competitivo”, diz Katia.
Pela diversidade de situações no país,
é importante contemplar várias escalas
de projeto. “A produtividade não significa grandes conjuntos. É necessário um
planejamento regional, distribuir a oferta
de componentes nas diferentes regiões”,
afirma Salette Weber, coordenadora Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do Ministério das Cidades.
O PBQP-H tem como objetivo elevar
a qualidade e a produtividade da construção civil por meio de mecanismos de
modernização tecnológica e gerencial
– o que tem papel decisivo para ampliar
o acesso à moradia para a população de
menor renda. O programa estabelece um
conjunto de ações que englobam a avaliação da conformidade de empresas de
obras e serviços; qualificação de materiais, componentes e sistemas construtivos; capacitação profissional e assistência
técnica; normalização técnica; avaliação
de tecnologias, entre outras.
O objetivo geral é estimular o avanço tecnológico de forma sistematizada,
com redução do risco de construtoras,
projetistas, incorporadoras, agentes de financiamento e compradores. “A questão
tecnológica deve estar cada vez mais presente, mas sem descuidar da qualidade. O
objetivo é conjugar baixo custo com qualidade, com regras claras e transparentes”,
diz Salette.
Para a baixa renda, o ministério enxerga como desafio o aumento da produtividade, a ser obtida, por exemplo, com

A solidez revestida por camada plástica

Condomínio Valparaíso, em Canoas (RS), construído com a técnica concreto-PVC

As inovações tecnológicas em construção envolvem aspectos culturais
de aceitação do material. Uma das alternativas propostas para o segmento
de moradia popular é o método construtivo que combina PVC e concreto,
apresentado no Brasil pela Braskem,
juntamente com a Royal do Brasil Technologies e Plásticos Vipal.
A tecnologia canadense se aplica a
vários tipos de edificação. Formado por
perfis leves de PVC, o sistema possibilita um encaixe simples dos módulos,
preenchidos com concreto e aço estrutural. Os painéis de PVC atuam como
fôrma para o concreto e, ao mesmo
tempo, conferem acabamento interno
e externo às paredes.
O sistema tem uma garantia de
20 anos e previsão de durabilidade de
100. Mas uma pergunta se impõe: não
fica o estigma da imagem de “casa de
plástico”? Para Luciano Nunes, geren-

a montagem de componentes e de kits
com coordenação modular. Mas isso deve
ocorrer qualificadamente. O processo envolve a formação de uma mão-de-obra
organizada, que atue na formalidade e tenha acesso a treinamento. A preocupação
de sustentabilidade deve percorrer todo
o processo produtivo. A infra-estrutura
urbanística, por sua vez, deve ser algo dis-

te de Desenvolvimento de Mercado da
Braskem, isso não ocorre, em especial
nas camadas mais baixas de renda. “O
que o consumidor valoriza na moradia
não é necessariamente o tijolo, mas
a solidez. Na técnica proposta, o concreto confere essa idéia. Por sua vez, o
acabamento de PVC agrada a dona de
casa da baixa renda, em geral chefe do
domicílio, pois é fácil de limpar.”
Para a construção, o sistema se
propõe a oferecer alta produtividade
com equipes reduzidas, obra sem entulho e sem desperdício e controle dos
materiais e custo. Para o consumidor,
além da durabilidade e facilidade na limpeza, a casa oferece a possibilidade de
acabamento com tinta, massa e azulejo – é compatível com extensões que
utilizem técnica construtiva tradicional.
O objetivo das empresas envolvidas é
construir de 10 mil a 20 mil moradias
desse tipo até 2010. (ECD)

tante da padronização excessiva do extinto BNH.
Por fim, é importante notar que não
se procurou extrair regras gerais das experiências aqui relatadas. Até porque a
informação mais valiosa parece estar na
maneira de como cada um encontrou sua
fórmula para atuar na baixa renda. Aos
interessados, portanto, bons negócios.
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Análise

O potencial do mercado de
locação residencial no Brasil
Otávio Ribeiro Damaso*
Secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda

O

mercado imobiliário vem observando, nos últimos anos, um excepcional desenvolvimento em quase todos os
seus segmentos. Esse cenário é conseqüência da consolidação da estabilidade econômica, das inúmeras reformas e medidas
microeconômicas implementadas nos últimos anos, inclusive de cunho tributário,
e também de importantes aperfeiçoamentos promovidos pelo próprio setor.
Várias empresas da construção civil
modernizaram seus métodos de gestão
e aderiram às boas práticas de governança corporativa e, com isso, passaram
a acessar o mercado de capitais, obtendo
funding adequado para ampliar seus negócios. Estima-se que, do total das ofertas primárias e secundárias realizadas no
mercado acionário, cerca de 1/3 foi destinado a empresas do setor imobiliário.
As instituições financeiras, por sua vez,
com base em um arcabouço jurídico mais
seguro e vislumbrando um cenário macroeconômico estável de médio e longo
prazos, redescobriram o crédito imobiliário como um produto não só rentável,
mas também de fidelização de clientes.
Com isso, a concessão de crédito imobiliário apenas com recursos da poupança,
que na média de 2000 a 2004 foi de R$ 1,8
bilhões/ano, fechou 2007 no patamar de
R$ 18,3 bilhões1.
Não há dúvida de que, nesse contexto,
onde há oferta de crédito imobiliário em
condições sustentáveis, a idéia da casa
própria passou a ser realidade para inúmeras famílias. Contudo, olhando por
um prisma mais amplo, o financiamento
é talvez o principal instrumento da política habitacional. Mas não é o único. Há
também outras opções, dentre as quais a

locação residencial que, na presença de
um mercado desenvolvido e com regras
equilibradas, encaixa-se perfeitamente
nos objetivos de uma política habitacional, que é propiciar às famílias o acesso à
moradia, e não necessariamente a aquisição da casa própria.
Naturalmente, os diversos instrumentos de uma política habitacional são complementares e, nesse sentido, a locação
residencial, em um contexto em que esse
mercado seja desenvolvido e equilibrado,
guarda características que, dependendo
das circunstâncias, pode ser uma opção
melhor ou mais factível do que a aquisição do imóvel.
Em primeiro lugar, a obtenção de um
financiamento imobiliário requer condições que nem sempre as famílias têm. A
principal delas são os recursos próprios
suficientes para o pagamento da “entrada”, ou seja a parcela não financiada. Em
termos gerais, as instituições financeiras
financiam no máximo 70% do valor do
imóvel e, na média, algo em torno de
50%. Contudo nem sempre as famílias
detêm recursos suficientes para cobrir a
parcela não-financiada. Nesses casos, a
locação residencial torna-se a opção factível, mesmo que temporária, até a família
conseguir formar a poupança requerida
para ser elegível a um financiamento.
Uma situação derivada dessa ocorre
quando a família detém poupança, mas
ainda em montante aquém do necessário
para acessar um financiamento que viabilize a aquisição da residência que ela idealiza. Também nessa situação, a locação
do imóvel se mostra uma solução menos
onerosa, tendo em vista que o processo de
compra e venda embute um custo de tran-

sação relativamente elevado. Além disso,
um processo de alienação de imóvel nem
sempre é célere, podendo, inclusive, impor
ao proprietário uma perda de capital, caso
ele precise aliená-lo com urgência.
Há situações em que a melhor alocação
da poupança da família não é necessariamente a aquisição de um imóvel próprio,
no qual o recurso estará imobilizado. O
melhor exemplo é a utilização dos recursos
para a abertura de um negócio, suprindose a necessidade de moradia por meio da
locação, em vez da aquisição do imóvel.
Para certos tipos de emprego, que exigem mudanças relativamente freqüentes de cidade, ou mesmo quando se vai
morar em outra cidade por um período
predeterminado, a locação pode ser mais
vantajosa do que a aquisição do imóvel.
Raciocínio semelhante aplica-se também para cidades de grande porte, como
é o caso de São Paulo, onde o local de
trabalho pode impor uma redução significativa da qualidade de vida, dado o
tempo gasto no trânsito até a residência. Nesse sentido, não dar ao indivíduo
uma alternativa de moradia que não seja
a aquisição da casa própria reduz significativamente sua mobilidade e é ruim
para o conjunto da economia, pois tende
a promover uma alocação espacial ineficiente de mão-de-obra.
Enfim, esses são apenas alguns exemplos em que a locação residencial é uma
alternativa que se sobrepõe à aquisição do
imóvel. No entanto, para que se torne viável, é necessário que haja um mercado de
locação desenvolvido e com a necessária
segurança jurídica para os interessados.
É isso que se observa em diversos países.
Um bom exemplo são os Estados Unidos,
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que detêm um mercado de crédito imobiliário extremamente desenvolvido e
que passou em período recente por uma
ampla expansão, inclusive com flexibilidade na concessão de crédito, a taxas de
juros historicamente baixas. Nesse país,
a relação entre as unidades alugadas e o
total de domicílios permanentes urbanos
é de 32%2, percentual muito próximo da
média mundial, que é de 33%. Há países,
como a Alemanha, em que, por fatores diversos, essa relação chega a 57%.
Esse cenário nos leva a avaliar o grau
de desenvolvimento do mercado de locação residencial no Brasil. De acordo com
dados do IBGE 3, existiam no Brasil no
ano de 2005 algo em torno de 8,5 milhões
de domicílios alugados, em um universo de 53 milhões de domicílios urbanos
permanentes. Logo, a fração de unidades
alugadas no total de domicílios no Brasil seria em torno 16%, um dos menores
percentuais quando comparado a outros
países estudados pela OCDE. De acordo
com o trabalho “Déficit Habitacional no
Brasil – 2005”4, o total de domicílios vagos em condições de serem ocupados seria de 6 milhões, ou seja, 11% do total de
domicílios permanentes, o que parece ser
um percentual elevado, principalmente
para um país que convive com um déficit habitacional de cerca de 8 milhões de
moradias.
Em tese, observadas todas as ressalvas,
poder-se-ia concluir que a opção da locação encontra barreiras inclusive por parte
do locador, que muitas vezes prefere ficar
com o imóvel vago, incorrendo em custos
de IPTU, condomínio e manutenção, em
vez de alugá-lo.
Outro fato que merece ser analisado
diz respeito à quantidade de anúncios de
venda de imóveis nos classificados de jornais, que costuma ser superior ao número
de anúncios de imóveis para locação. Será
que essa relação não deveria ser ao contrário, uma vez que a transação de compra e
venda é muito mais complexa do que a de
locação, em todos os seus aspectos? Será
que esse fato tem alguma relação com o
nível de desenvolvimento do mercado de
locação residencial?

Por fim, diferentemente do que ocorre
em outros países, praticamente não existe
no Brasil empreendimentos destinados
exclusivamente à locação residencial, os
quais demandam volumosos recursos de
investidores institucionais.
Tudo leva a crer, portanto, que o mercado de locação residencial brasileiro é
pouco desenvolvido. Logo é preciso identificar as causas desse baixo desenvolvimento, sejam elas de cunho legal, regulatório ou mesmo cultural, e elaborar, se
for o caso, uma agenda de trabalho para
o seu aperfeiçoamento. Um mercado de
locação residencial sedimentado em bases privadas pode ser um instrumento

Na média
mundial, a
relação entre
as unidades
alugadas e
o total de
domicílios é de
33%, no Brasil é
de apenas 16%
complementar da política habitacional
brasileira.
Cabe lembrar ainda que 96,3% do déficit habitacional brasileiro (6,17 milhões
de unidades) está situado em famílias com
renda mensal igual ou inferior a 5 salários
mínimos, cuja capacidade de formação
de poupança é muito pequena. Tais famílias dificilmente conseguirão acessar por
conta própria financiamentos em bases
privadas, ficando dependentes de alguma
ajuda pública. O governo, em todas as
suas esferas, tem implementado políticas
e ampliado o montante de recursos para
habitação de interesse social. Porém há

restrição fiscal e outros fatores estruturais
que impedem uma atuação mais ampla,
capaz de reduzir o déficit habitacional de
forma consistente e acelerada.
O aperfeiçoamento do mercado de locação residencial pode incentivar o investimento privado, inclusive institucional,
em empreendimentos destinados exclusivamente a essas classes. Há evidências de
que o custo relativo do aluguel de unidades residenciais de famílias de menor renda, inclusive em favelas, onde a relação é
quase sempre informal e precária, é relativamente alto, sendo esse um significativo atrativo para investimentos institucionais. Cabe aqui ressaltar que em hipótese
alguma se imagina a locação residencial
resolvendo definitivamente a questão do
déficit habitacional. Mas, como frisado
anteriormente, também nesse caso poderia atuar como um instrumento complementar.
Um engajamento maior de investidores institucionais no mercado de locação
residencial, além dos efeitos macroeconômicos, poderia trazer benefícios para o
desenvolvimento das cidades, que passariam a crescer de forma mais organizada,
resultando melhores condições de vida
para a população.
Em hipótese alguma se pretende defender o mercado de locação em detrimento
da compra e venda de imóvel. Ao contrário, trata-se de mercados complementares, no qual o desenvolvimento de um
acaba contribuindo para o desenvolvimento do outro. Um sistema imobiliário
(entendido aqui como o conjunto de leis,
instituições e políticas) que não oferece,
de forma eficiente, ambas alternativas a
seus participantes está incompleto.
* Este texto e as idéias nele contidas não representam a
posição do Ministério da Fazenda.
1 Abecip – Indicadores de Crédito Imobiliário.
2 Segundo dados da OCDE – SNA database, da
CNC/CCAI, Câmara de Comércio e Administração de
Imóveis da Confederação Nacional do Comércio, e da
IUT, International Union of Tenants, ONG. Esse dado
refere-se a 2004 e, dado o boom do crédito imobiliário
nos Estados Unidos nos últimos anos, a relação unidades
alugadas/domicílios permanentes urbanos possivelmente
foi alterada.
3 Pnad 2005.
4 Déficit Habitacional no Brasil 2005, Fundação João
Pinheiro.
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Opinião

Contra a burocracia
e a ineficiência

o tempo para a sua realização. Na Dinamarca, Holanda e Espanha, por exemplo,
onde a formalização das garantias se dá
em menos de um mês, a execução ocorre
em dez meses. Em contrapartida, na Itália, que formaliza as operações em mais
de um mês, o tempo de execução se eleva
para cinco anos.

Carlos Eduardo Duarte Fleury
Diretor-executivo do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib)

Insegurança

U

ltimamente, o crédito imobiliário tem sido tema predominante,
tanto na esfera governamental como na
esfera privada. De fato, a partir de 2004,
depois da modernização do nosso arcabouço jurídico, com a edição da Lei
10.931, de agosto daquele ano, o crédito
imobiliário passou a ser visto como um
bom produto para as instituições financeiras, que passaram a atuar mais fortemente na concessão de financiamentos. A
melhoria das condições jurídicas aliada à
estabilização da economia e a redução das
taxas de juros reais têm impulsionado o
mercado brasileiro na direção certa.
Contudo, para que possamos continuar
nesse ritmo e alcançar patamares de crédito imobiliário em relação ao PIB praticados em países como o Chile e México
(em torno de 11%) em curto espaço de

tempo, ainda é preciso reformular o processo de contratação e registro das garantias, bastante burocrático, custoso e com
segurança relativa.
Segundo os principais bancos que operam o financiamento imobiliário, por
conta da grande quantidade de documentos e certidões que são exigidas nas
operações de compra e venda, um processo de financiamento chega a demorar de
três a quatro meses para sua finalização. E
mesmo com todo esse tempo gasto com
obtenção de certidões, além de ser bastante caro, não se obtém a garantia que se
espera quando se compra um imóvel.
Segundo a Federação Hipotecaria Espanhola, em estudo realizado em 2004
sobre a integração dos mercados europeus, quanto maior for o tempo de formalização de uma garantia, maior será

Formalização da garantia e tempo de execução (em meses)
Formalização

Execução

2

60

1,5

45

1

30

0,5

15

Fonte: F.H.E. e Mercer Oliver Wyman

Setor público

Brasil

Itália

Portugal

França

Reuno Unido

Alemanha

Espanha

Holanda

0
Dinamarca

0

No Brasil, não é raro o caso de comprador
de imóvel que tomou todos os cuidados,
mandando tirar certidões em nome dos
vendedores (protestos, Justiça Federal,
cíveis, família, interdição e tantas outras)
do local do imóvel, certidões todas negativas, e que, posteriormente à compra
e pagamento é surpreendido com ação
de fraude à execução, tornando ineficaz
a compra realizada, porque o vendedor
estava sendo executado em outra praça,
com penhora do imóvel, porém sem registro imobiliário.
E como mudar essa situação? A resposta é simples: modificar a lei de registro de imóveis, introduzindo o princípio
da concentração do ônus na matrícula,
segundo o qual todos os fatos, direitos e
obrigações, públicas ou privadas, inclusive ambientais, que guardem relação com
o imóvel são reunidos na matrícula, a certidão de nascimento do imóvel.
Hoje, as informações são totalmente
atomizadas e não constam do registro
de imóveis. Exemplo disso é o chamado
“contrato de gaveta”, que pelo apelido
dado já se tem a informação de que a relação dali decorrente não deve prevalecer
em relação a terceiros. Mas não é isso o
que ocorre. Os nossos tribunais vêm,
cada vez mais, admitindo essas relações
espúrias, prejudicando o direito daquele
que se fia no que está contido no registro
imobiliário competente.
Nessa linha de raciocínio, o Superior
Tribunal de Justiça editou a súmula 3081,
em que estabelece que o compromisso de
compra e venda sem registro (ou seja contrato de gaveta) vale mais se confrontado
com uma hipoteca, essa sim registrada.
Mas as coisas começam a mudar. O presidente da República, em 6 de dezembro

Conjuntura da construção
Março 2008

de 2006, sancionou a lei 11.382, alterando
dispositivos do Código de Processo Civil
relativos ao processo de execução.
Nesse novo quadro normativo legal,
as mudanças aprovadas visam dar maior
transparência e segurança para os compradores de imóveis. Tanto é que o novo
artigo 615-A estabelece que o credor poderá, no ato da distribuição da ação, obter
certidão comprobatória do ajuizamento
da execução, para fins de averbação no
registro de imóveis. Por essa norma, para
que o credor possa resguardar seu direito,
deverá levar a informação ao registro de
imóveis, de forma que quem pretender adquirir o imóvel tenha total conhecimento
dos fatos que possam causar algum problema. Assim, o comprador ao saber das
informações que possam afetar o imóvel,
poderá decidir que risco correrá.
Ressalte-se, por relevante, a disposição
do §3º deste mesmo artigo: “Presume-se
em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
(art. 593)”. Como se vê, a presunção de
fraude só se observará se a venda do bem
ocorreu após a averbação (no registro de
imóveis), pois quem comprou o bem já
sabia que havia uma execução em curso e
que o imóvel poderia ser objeto de garantia daquela obrigação. De outra parte, se
não for feita a averbação, como poderia o
comprador tomar conhecimento da existência de ações ou impedimentos para a
venda do imóvel?
Na seqüência, o art. 659 do mesmo diploma legal estabelece (§ 4º) que somente a averbação da penhora no registro
de imóveis gera a presunção absoluta de
conhecimento por terceiros. Importa registrar que a lei 11.382/06 se tornou em
um grande avanço e o primeiro passo em
direção à implantação do princípio da
concentração dos ônus na matrícula.
A partir da modificação da lei de registros públicos, consolidando as alterações
no que tange ao registro imobiliário, poderíamos afirmar, sem medo de errar, que
a formalização dos processos de aquisição e, por conseguinte, de financiamento
passariam a ser mais velozes, com muito
mais segurança, aproximando o Brasil

dos mercados europeus, com o registro
das operações imobiliárias passando a ser
feito em dias.
A velocidade nas transações imobiliárias também poderá ser obtida através
do uso do sistema eletrônico de registro, já admitido pela medida provisória
2.200/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP
Brasil), para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais,
bem como a realização de transações
eletrônicas seguras.

A máxima de
“quem não
registra não
é dono” será
uma realidade
inabalável e
poderá ser
trocada por
“quem registra
é dono”
Naturalmente, a lei de registros públicos deverá ser adaptada para prever o
processo de utilização de meios eletrônicos nas transações imobiliárias, seja com
vistas à escrituração, seja em relação ao
registro propriamente dito. Podemos afirmar, de forma simplista, que as escrituras
eletrônicas serão enviadas por e-mail aos
registros de imóveis e estes procederão ao
registro, também na forma eletrônica.
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Por fim, cumpre registrar que o princípio da concentração do ônus na matrícula não é uma invenção brasileira. Este
princípio já é uma realidade em uma
grande parte da Europa, sobretudo nos
países que adotam o sistema germânicoromano do direito de propriedade.
É importante destacar, ainda, que a
concentração na matrícula não se confunde com registro único. Este é adotado
nas operações envolvendo automóveis,
onde os registros de compra e venda e
de constituição de garantia são feitos no
Detran, órgão centralizado. No caso dos
registros de imóveis, considerando que
eles, por lei, possuem a competência territorial, isto é, todos os atos (registro ou
averbação) que a lei determinar serão
feitos no cartório da situação do imóvel,
não há como se proceder a um registro
único, a não ser reformulando toda a estrutura cartorária, o que será uma tarefa
muito difícil de executar, sem considerar
os impactos negativos que possam advir
de uma mudança radical no núcleo do
processo de registro de imóveis.
Em conclusão, estamos em um momento extremamente oportuno para
obter mais uma modernização em nosso
Direito e, com uma única tacada, alterar a
legislação para desburocratizar a operação
de compra e venda, com ou sem financiamento, tornado-a mais ágil e segura.
Difícil imaginar quem poderia ser contra
uma proposta como esta, a não ser aqueles
que querem se beneficiar da burocracia
e evitar o desenvolvimento econômico e
social de um país. O crédito imobiliário é
a bola da vez. Para que possamos crescer,
precisamos que nosso título de propriedade esteja garantido e vacinado contra
situações que estão na clandestinidade e
somente o registro de imóveis poderá dar
esta garantia. A máxima de “quem não registra não é dono” será uma realidade inabalável e poderá ser trocada por “quem registra é dono”, pois só terá validade aquilo
que estiver no registro de imóveis.
1 Súmula 308: A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel.
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Entrevista
Luiz Antonio França, presidente da Abecip

“As atuais condições possibilitam
volumes crescentes de
financiamento imobiliário”
Edney Cielici Dias

"V

ivemos um momento ímpar.”
Com essa percepção da construção civil como um todo, o engenheiro
Luiz Antonio Nogueira de França assumiu no final de 2007 a presidência da
Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Para ele, a situação do setor é tão
favorável que nem a conjuntura externa,
conturbada pelas incertezas com relação
à economia americana, causará grandes
problemas. França trabalha no banco
Itaú há dez anos, onde hoje é responsável pelos setores de crédito imobiliário,
fusões e aquisições. Nesta conversa com
a Conjuntura da Construção, ele detalha suas expectativas para os próximos
dois anos à frente da Abecip.
Em 2007, houve um crescimento significativo da captação líquida da poupança, que ultrapassou R$ 26 bilhões.
Para este ano, a perspectiva é que esse
montante continue crescendo. Haverá
demanda habitacional para todo esse
dinheiro?
É positivo para o sistema que a poupança
esteja crescendo. No longo prazo, haverá
demanda. As operações de crédito imobiliário representam hoje apenas 2% do
PIB. Não muito longe, no Chile, representam 15%. Tomando essa referência
– sem considerar os exemplos europeus,
em que há percentuais superiores a isso –,
é fácil verificar que o crédito imobiliário
tem muito para crescer no Brasil. E não
devemos considerar só esse indicador.
Quando se vêem os números do déficit

habitacional no país, estamos falando de
8 milhões de moradias. Quando se olha a
quantidade de casas alugadas, estamos falando de 12 milhões de unidades. Quando
se agrega a isso o número de pessoas que
podem demandar uma moradia maior, o
contingente é muito grande.
Há condições para essa demanda se concretizar?
Ocorre uma situação muito importante
no Brasil hoje. Primeiro, o crédito imobiliário está ligado à alienação fiduciária,
em que o imóvel se transformou realmente em uma garantia – antes, com a hipoteca, necessitava-se de quase sete anos
para reaver uma garantia. Essa mudança
jurídica foi muito importante. Conjuntamente a isso, há uma situação de aumento real de salário, aliada à diminuição do
nível do desemprego e à queda da taxa de
juros. Assim, todos os bancos do sistema
financeiro ampliaram os prazos de financiamento. Isso fez com que as prestações
caíssem, e mais pessoas puderam ter
acesso à casa própria utilizando o sistema financeiro. Então, quando se analisa a
demanda por crédito imobiliário, eu diria
que hoje há todas as condições propícias
para que se tenham volumes crescentes
de financiamento ano a ano, mantidas essas condições.
Quais são os limites da poupança?
A caderneta de poupança é hoje uma
grande fonte do financiamento. No futuro, necessitaremos de outras fontes para
atender a demanda por crédito, como

acontece em outros países. Isso envolve
até a securitização. Eu diria que hoje a caderneta de poupança é importante, mas
não devemos pensar que é um limitante.
Será necessário adicionar novos fundings, correto?
Tanto é que novos fundings de financiamento já estão aparecendo. O Conselho
Curador do FGTS aprovou que bancos
privados sejam repassadores de seus recursos para financiamento imobiliário.
Esse é um funding alternativo que a gente tem. Não tenho dúvidas de que, no
futuro, iremos partir para fundings de
mercado, com captações com esse fim
específico, muito provavelmente com
garantia na carteira que os bancos possuem, ou seja, a securitização.
Até o ano passado, havia uma grande
abundância de recursos nos mercados
internacionais. Agora, em razão das incertezas com relação aos EUA, não há
tanto dinheiro disponível assim. O cenário internacional desfavorável pode
retardar a formação desses fundings?
Até a gente chegar nesses fundings, é necessário esgotar a poupança. Essa crise é
um fato, pode trazer um escassez de capital, mas não deve afetar o funding de
poupança.
As condições de concessão de crédito
imobiliário nos Estados Unidos, que
causaram essa crise toda, são muito diferentes da do Brasil, em que há muito
mais cautela no financiamento. Mesmo
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“

Tem que
haver
também um
mitigador do
risco para a
baixa renda,
porque
senão o juro
fica alto
para esse
segmento”

Divulgação

levando em consideração essas diferenças, quais lições que você tirou da crise
americana? Quais cuidados são necessários para o futuro?
Na verdade, são cuidados que temos que
manter. Quando olhamos as operações de
crédito imobiliário no Brasil, os bancos
do sistema têm um cuidado muito importante na formalização do crédito, com
verificação dos documentos, com o nível
de renda das pessoas. Há cuidado com a
avaliação dos imóveis, que é algo muito
importante nessa operação. Mantendo
essas precauções, ocorre uma blindagem.
Há segurança de construir carteiras saudáveis, com controle do risco.
Ainda com relação aos desdobramentos
da crise americana, como você avalia a
conjuntura para os próximos trimestres?
Para os próximos trimestres, muita volatilidade.
Quais são as prioridades e desafios para
o setor de crédito imobiliários nos próximos dois anos, período que coincide
com seu mandato à frente da Abecip?
Primeira prioridade: a desburocratização. O crédito imobiliário ainda é muito burocrático. Isso foi muito discutido
anteriormente e continuará sendo na
minha gestão. Dentro da desburocratização, a concentração da matrícula é algo
importante. E nada mais é que reduzir
a checagem da situação de um imóvel a
uma operação de consulta ao cartório,
ou seja, para verificar se não está sendo
usado para nenhuma outra garantia [ver
artigo da pág. 10]. Estando livre de ônus,
o banco coloca sua marca no registro e
está garantida a operação. Isso dará uma
velocidade no processo porque hoje são
necessárias muitas certidões para checar
se o imóvel está sem ônus. Essa agilidade
beneficiará quem busca o crédito imobiliário – o que será outra alavanca importante para os financiamentos. Outro ponto prioritário é conversar com o governo
sobre os financiamentos para as famílias
de baixa renda, ou seja, como trabalhar
essas operações. Além desses pontos, a
Abecip tem que olhar para o futuro. Ser
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porta-voz do mercado é também dizer o
que o mercado está projetando. Por meio
de estudos, precisamos prover melhor o
mercado de informações.
Você poderia explicitar um pouco mais
as expectativas com relação às políticas
voltadas à baixa renda?
Com relação à baixa renda, não podemos
esquecer o exemplo mexicano. No México, há unidades habitacionais a preços
bastante acessíveis para uma população
que precisa de apoio para obter financiamento. Conseguir a parcela que realmente cabe no bolso da baixa renda envolve
uma operação bem estruturada para o
segmento. O México conseguiu isso. No
Brasil, precisamos ver se esse é realmente
o desenho ou qual o melhor modelo a ser
seguido para que se atenda a baixa renda.
Nesse processo, todos os parceiros devem
estar convictos de que isso se dará de forma sustentada. O construtor tem que saber que vai vender, o banco tem que saber
que vai financiar. Tem que haver também
um mitigador do risco, porque senão o
juro fica alto para esse segmento. Deve
haver um suporte para a entrada, por
exemplo.

Há perspectivas de, em curto prazo,
aprimorar as operações do FGTS, a
exemplo do que ocorre com o Infonavit mexicano, que funciona muito bem
como um facilitador das operações de
crédito imobiliário?
O que ocorre no México é fantástico. Aqui,
o FGTS funciona bem. Não sei se dá para
adaptar exatamente o modelo que se tem
lá aqui. É isso tudo que a gente tem que
discutir com o governo, de forma a descobrir a melhor maneira para viabilizar
avanços.
Qual a mensagem que você gostaria de
passar ao mercado neste seu início de
gestão na Abecip?
Há uma oportunidade única hoje. O segmento de construção civil está muito estruturado. Prova disso é a quantidade de
construtoras que abriram capital com sucesso – e outras tantas têm condição de ir a
mercado. Esse é um pilar muito importante. Os bancos e o sistema financeiro estão
preparando cada vez mais para dar suporte
às operações da construção civil. É um momento ímpar, em que existe uma grande
parceria entre todos os players do segmento. Vamos fazer decolar esse mercado.
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Infra-estrutura

Perspectivas do saneamento
Euclides Pedrozo
Francisco Vignoli
Professor da FGV-EAESP

A

comparação do acesso adequado ao esgotamento sanitário com
outros serviços de infra-estrutura mostra
a dimensão dos problemas existentes no
setor de saneamento. A tabela abaixo sintetiza o acesso a esses serviços no Brasil e
deixa claro que o acesso ao esgotamento
sanitário adequado é o que apresenta os
piores resultados ao longo do período
considerado.
Analisando-se os dados da Pnad entre
1996 e 2006, é possível traçar uma evolução do acesso aos serviços de infra-estrutura no país. A análise considera apenas
os domicílios particulares permanentes
que se situavam dentro da área urbana
dos municípios. Mesmo com o crescimento observado do acesso à rede coletora de esgoto, a média nacional de domicílios que utilizam esse serviço é igual
a 56,4% em 2006. Isso resulta em mais
de 20 milhões de domicílios situados em
áreas urbanas sem coleta adequada de esgoto, o que equivale a aproximadamente
71 milhões de habitantes. Por outro lado,
mais de 90% dos domicílios eram atendidos por água canalizada, rede de iluminação elétrica e coleta direta de lixo, e mais
de 80% tinham telefone fixo ou móvel.
Merece destaque a comparação entre o
acesso aos serviços de telefonia e o acesso
aos serviços de esgoto. Entre 1996 e 2006,
o número de domicílios com telefone
(móvel ou fixo), cresceu 285% (14% ao
ano em média). A proporção de domicílios com algum tipo de telefone passou de
30,3%, em 1996, para 81%, em 2006. Já o
número de domicílios com rede coletora
de esgoto cresceu, nesse mesmo período,
66%. Em termos anualizados, essa taxa representa uma média de 5% ao ano, apenas

um pouco superior à taxa de crescimento
do número de domicílios, que foi igual a
3,7%. Com isso, a taxa de acesso a esse serviço ficou praticamente estável: de 48,9%,
em 1996, passou para 56,4%, em 2006.
Por que a telefonia cresceu tanto? Durante a década de 1990, esse setor passou
por um processo de fortalecimento do
arcabouço jurídico-institucional. A introdução de um marco regulatório após
o processo de privatização ocorrido no
setor permitiu a criação de um ambiente
seguro para investimentos, que culminou
com uma maior participação de empresas privadas. Outro fator que merece destaque é o acesso ao crédito que as empresas, agora privadas, passaram a ter, com
linhas específicas junto aos organismos
oficiais, principalmente o BNDES.
Outro fato marcante é que a parcela mais
pobre da população tem menos acesso à
rede coletora de esgoto se comparada aos
estratos socioeconômicos mais elevados.
Em 2006, de todos os domicílios urbanos

com renda domiciliar per capita média de
até 1 salário mínimo, apenas 47,1% possuíam acesso a esgotamento sanitário adequado. Para aqueles com renda per capita
média entre 1 e 3 salários mínimos, 62,1%
possuíam acesso adequado e, para aqueles
com renda per capita média superior a 5
salários mínimos, esse percentual era igual
a 75,7% dos domicílios.
Uma visão geral da prestação de serviços de água e esgoto pode ser obtida a
partir das informações e indicadores disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Na sua
última edição, em 2006, observa-se que o
volume de investimento em esgotamento sanitário por parte das prestadoras de
serviços de saneamento (públicas e privadas) foi pouco mais de R$ 1,7 bilhão. Nos
anos anteriores, esse montante não foi
muito diferente: R$ 1,3 bilhão, em 2005,
e R$ 1,1 bilhão, em 2004.
Quando se separam os prestadores de
serviços entre setor público e privado,

Proporção de domicílios particulares permanentes urbanos
com acesso a serviços de infra-estrutura, 1996-2006
Adequação dos serviços de infra-estrutura
Ano

Rede geral de
água canalizada

Rede coletora de
esgoto

Coleta direta
de lixo

Iluminação por
rede elétrica

87,8%
87,4%
88,6%
89,2%
88,5%
89,3%
89,6%
90,4%
90,5%
91,6%

48,9%
49,4%
51,1%
52,5%
52,8%
53,6%
55,3%
56,1%
56,3%
56,4%

78,8%
82,0%
83,2%
85,0%
86,6%
87,1%
88,6%
88,3%
89,8%
90,3%

98,9%
99,0%
99,1%
99,2%
99,2%
99,4%
99,5%
99,6%
99,6%
99,7%

1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: IBGE /PNAD

Existência de
telefone fixo ou
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30,3%
33,2%
37,9%
44,3%
66,5%
68,8%
68,7%
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78,7%
81,0%
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outros aspectos importantes. No entanto,
somente em janeiro de 2007 se 0definiu
um marco regulatório para o setor de
saneamento com a promulgação da lei nº.
11.445 (05/01/07).
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Holanda
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percebemos o seguinte: o investimento
0
per capita em esgotamento
sanitário é
maior entre as prestadoras com participação do setor privado que, em 2006,
chegou a R$ 18,59 por habitante. As pres-
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Indicadores de saneamento, 2006
Setor público
Setor privado
20

15

1,4

70

1,2

60

1,0

50

0,8

40

0,6

30

0,4

20

0,2

10

10

5

Investimento em
esgoto (R$/hab)

Tarifa média
(R$/m3)

Índice de atendimento
urbano de esgoto (%)

Fonte: SNIS

IGD-M - variação em 12 meses

tadoras com predominância do setor púCumpre destacar o peso que o Prograblico efetuaram
investimento
de
apenas
ma
de Aceleração do Crescimento (PAC)
8,5%
R$ 5,71 por habitante. O investimento deu ao saneamento básico, destinando
Dezembro privamaior por parte das concessões
R$ 40 bilhões para o setor até 2010. De
7,5%
das se reflete também em tarifas médias acordo com os dados preliminares do
maiores: R$ 1,41/m3 contra R$ 1,22/m3 Ministério das Cidades, os contratos asdas prestadoras públicas. O maior inves- sinados em 2007 com o governo federal
Outubro
6,5%
timento por parte das empresas privadas garantiram aos Estados, municípios ou
culminou, também, em melhores índicesNovembro
diretamente àSetembro
companhias públicas e
de atendimento
privadas de água e esgoto R$ 13,88 bi5,5% dos domicílios urbanos e
de coleta de esgoto em relação às presta- lhões em recursos novos a serem desemdoras públicas (ver gráficos).
bolsados até 2010. FatoAgosto
relevante e que
4,5%
Esses dados demonstram que existem contribuiu decisivamente para isso foi a
mecanismos que contribuiriam para a decisão do Conselho Monetário
NacioJulho
melhoria do
saneamento básico. Talvez, o nal que autorizou um maior limite para
3,5%
investimento privado poderia ter ocorri- a contratação de operações de crédito
do com maior intensidade nos anos ante- destinadas ao setor, o que significou a
2,5%
riores se existissem
diretrizes mais claras possibilidade de Estados e municípios
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
como aquelas firmadas para o setor de terem acesso a um maior volume de reTaxa de desemprego aberto RMs (30 dias)
telefonia durante década de 1990. Apesar cursos sem ferirem a Lei de Responsabide a lei nº. 8.987 – Lei de Concessões - lidade Fiscal.
ter sido promulgada em 1985, o setor se
Foram contratados R$ 5,49 bilhões em
ressentia de regras claras, que definissem financiamentos para expansão e melho8,0% do setor público, do setor
a participação
ria das redes de saneamento em todo o
privado, a titularidade dos serviços, entre país, o que significa o maior montante
6,0%
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para todo o período analisado. Os contratos assinados em 2007 – considerando
as contrapartidas – viabilizaram investimentos de R$ 16,76 bilhões em obras de
saneamento, o que equivale a uma média
anual de R$ 3,47 bilhões, englobando
273 projetos. Tomados individualmente,
esses recursos foram assim distribuídos:
R$ 4,27 bilhões em financiamentos, R$
8,14 bilhões em recursos do Orçamento
da União e R$ 2,56 bilhões de contrapartida de Estados, municípios e empresas
de água e esgoto. Além disso, os contratos firmados que não fazem parte do PAC
envolvem investimentos de aproximadamente R$ 1,79 bilhão, dos quais mais de
80% virão do governo federal.
Para além dos recursos que começam
a ser destinados de maneira expressiva
a um setor carente como é o de acesso à
rede de esgoto, há que se considerar os aspectos relacionados à gestão do setor. Em
um país predominantemente constituído
por pequenos municípios como é o Brasil, onde cerca de 81,5% dos municípios
têm até 30 mil habitantes, as decisões
sobre a melhor técnica a ser utilizada, as
melhores condições para se realizar os investimentos assim como todos os aspectos relacionados à governança do setor de
saneamento devem, necessariamente, ser
considerados. Não basta simplesmente
destinar recursos que são fundamentais,
pois todo o conhecimento acumulado
deve estar à disposição desses municípios
para que o salto de qualidade seja conquistado.
Dessa forma, seria de suma importância a divulgação, nos municípios, dos instrumentos criados no sentido de viabilizar maiores investimentos no setor – tais
como a lei das concessões, o novo plano
nacional de saneamento, as melhores técnicas de tratamento de esgoto adequadas
a cada realidade. Caberia então às prefeituras escolher a melhor solução – conceder o serviço ao setor privado, criar um
consórcio regional ou criar um departamento autônomo ou uma autarquia de
água e esgoto – visando, assim, à ampliação e melhoria do saneamento básico em
sua comunidade.
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Aquecimento da
economia alerta para
a alta da inflação

Outra conseqüência do aquecimento
30
do mercado doméstico e da apreciação
cambial (12% em 2007) foi a deterioração
0,5
15
dos resultados do comércio internacional. Em 2007, aos moldes do que ocorrera
no ano anterior, as exportações cresce0
0
ram a taxas expressivas, mas inferiores à
expansão das importações: 16,6% contra
32,1%. O resultado foi um saldo comercial de US$ 40 bilhões, significativamente
menor que os registrados em 2005 e 2006,
além do comportamento dos preços ao de US$ 44,9 bilhões e US$ 46,5 bilhões,
consumidor, passou de 3,4% para 7,8% respectivamente.
Setor público
em igual comparação. Os índices mais reEsse comportamento
reflete, em parprivado
te, a redução do Setor
ritmo
de crescimento
da economia norte-americana,
a maior
20
1,4
70
parceira comercial do Brasil. A expansão
1,2
60
das vendas brasileiras
para esse país, que
manteve uma taxa média de crescimento
15
1,0
50
de 10,3% ao ano entre 1996 e 2006, ficou
em apenas 2,2%40
em 2007. As exportações
0,8
10
de produtos agroindustriais, mais sensí0,6
veis à evolução 30
da renda, apresentaram
retração de 10% em 2007.
0,4
20
5
A despeito do nível recorde das reservas
internacionais, de
0,2
10 US$ 187,5 bilhões em
centes continuaram apontando para uma janeiro, a manutenção e ampliação dos
inflação mais
alta em 2008, o que indica
fluxos de capitais para
economia brasileiInvestimento em
Tarifa média
Índice de atendimento
uma provável
manutenção
das taxas de(R$/m
ra 3ganhará
importância
para
estabilidaesgoto
(R$/hab)
)
urbano
de a
esgoto
(%)
juros no início deste ano.
de do câmbio.

O

crescimento econômico de
2007 derrubou o desemprego e elevou a renda disponível das famílias brasileiras. A taxa de desemprego de dezembro,
de 7,4% da força de trabalho, foi a menor
já registrada pela nova metodologia de
pesquisa, inaugurada pelo IBGE em outubro de 2001. Guardadas as diferenças
com a antiga metodologia, essa taxa só é
comparável com o nível observado nos
meses de dezembro de 1996 e dezembro
de 1995, sob o efeito do Plano Real.
A renda média do brasileiro cresceu
cerca 1,5 ponto percentual acima da inflação em 2007, contribuindo para uma
expansão da massa de rendimentos de
quase 4,5%. Isso e a expansão do crédito
fomentaram o consumo das famílias, que
fechou o ano com crescimento real 9,6%.
Quando se considera também o consumo
de veículos e de materiais de construção,
a expansão das vendas no comércio chegou a 13,5% em termos reais.
Essa recuperação do mercado doméstico é, em verdade, resultado de quatro
anos de crescimento econômico acentuado (4,4% ao ano), ocasionado pela recuperação do investimento. Entre 2003 e
2007, o consumo de máquinas e equipamentos no país cresceu à taxa média de
8,8% ao ano, e o investimento em construção à taxa de 4,1% ao ano.
O aquecimento do mercado interno
teve impacto sobre a taxa de inflação,
crescente no segundo semestre. A taxa de
variação em 12 meses do IPCA saltou de
3,1%, em dezembro de 2006, para 4,5%,
em dezembro de 2007. A variação em 12
meses do IGP-M, que leva em consideração a evolução dos preços da construção
civil e dos preços no mercado atacadista,
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Fonte: IBGE
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No caminho do céu?
Ana Maria Castelo e Fernando Garcia

S

eria possível ainda se surpreender com 2007? Ao final de fevereiro,
os números que agora encerraram o ano
definitivamente se mostraram mais positivos que as melhores projeções realizadas
no final de 2006.
O termo crescimento “chinês” empregado por nós no início de 2007, que
parecia indicar um excesso de otimismo,
agora pode ser usado praticamente sem
parcimônia para todos indicadores de
atividade relacionados à cadeia da construção:
Ξ Materiais de construção: o faturamento nominal da indústria atingiu
R$ 78,1 bilhões, o que representou
um crescimento nominal de quase
13% em relação a 2006. Esse resultado foi claramente liderado pelas
vendas para o mercado interno, que
representaram R$ 72,2 bilhões e registraram um incremento de 15,5%,
ou ainda, considerando a inflação
média do setor medida pelo INCC,
de 10,1%.
Ξ Comércio varejista: as vendas seguiram caminho semelhante, mostrando que tanto empresas como famílias
compartilharam os bons resultados
da construção – as vendas reais de
materiais fecharam o ano de 2007
com crescimento de 9,5% em relação
a 2006.
Ξ Cimento e vergalhão: entre os materiais de construção, esses itens merecem destaque. O consumo aparente
de cimento, que considera as vendas
para o mercado interno mais as im-

portações, encerrou o ano com um
crescimento de quase 10% sobre
2006. Atingiu-se o volume recorde
de vendas de 44,93 milhões de toneladas, segundo dados preliminares
do Sindicato Nacional da Indústria
do Cimento. As vendas de vergalhão
também cresceram 10% e atingiram
patamar recorde de 2,6 milhões de
toneladas no ano.

Empregos formais
O sucesso de vendas da indústria e do comércio de materiais certamente reflete a
dinâmica do núcleo da cadeia produtiva.
As empresas da construção vêm lançando empreendimentos em ritmo crescente
desde 2006, e o resultado pôde ser captado no grande crescimento da contratação
de trabalhadores com carteira. O emprego formal aumentou 8,7% em relação a
2006 - mais de 200 mil novos postos de
trabalho com carteira em todo país em
2007, sendo que 146 mil foram gerados
na área de edificações.
De fato, o crescimento do setor, e por
conseqüência de toda a cadeia, deveu-se
em grande medida à área habitacional.
O binômio aumento da renda e expansão do crédito abriu a porta da moradia
para as famílias. Foram R$ 18,4 bilhões
de financiamentos apenas com recursos
da poupança. Do FGTS vieram mais 6,9
R$ bilhões. Todo esse volume de recursos financiou 525 mil famílias em várias
modalidades de crédito, que incluem o
atendimento habitacional ou os recursos
que vão financiar a compra de materiais
de construção. As construtoras contaram
ainda com mais R$ 9,8 bilhões de captações na Bolsa em 2007.

Como do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) foram efetivamente
desembolsados apenas R$ 4,5 bilhões, a
área de infra-estrutura continuou aquém
da habitacional na geração de renda e
empregos para a construção.
De todos os números aguardados, falta
apenas o PIB. Considerando os resultados
do índice de insumos típicos da construção do IBGE, o número provisório do
PIB da construção deve fechar um pouco
acima de 5%. Apenas a revisão final deve
indicar o crescimento mais vigoroso realmente observado ao longo do ano.

Superação em 2008
Sabe-se que, diante de uma base de comparação alta, a possibilidade de repetir taxas de crescimento elevadas é menor, pois
o esforço terá que ser consideravelmente
maior. Assim, em princípio, é difícil acreditar que os números da construção de
2007 possam ser repetidos, quanto mais
superados. Mas o otimismo é dominante
e justificado[ver texto na pág. 20].
Em que pese a subjetividade existente
na vontade do empresariado de ter um
ano melhor ainda, há fatos que sustentam
o otimismo e a, considerar os primeiros
números de 2008, os resultados serão
realmente melhores. Três importantes
indicadores apontaram um desempenho
excepcional da atividade da construção
em janeiro:
Ξ Indústria de materiais: o faturamento real com as vendas para o mercado
interno cresceu cerca de 21,5% em
relação a janeiro de 2007. Na comparação com dezembro, o aumento foi
de 6%. O número, por si, já é expressivo, mas ganha importância maior
por ocorrer em um mês tradicionalmente fraco em vendas.
Ξ Cimento: os dados preliminares corroboram o desempenho excepcional
da indústria cimenteira para o mercado interno. Houve uma elevação
de 17,6% do consumo em relação a
janeiro do ano passado. Segundo o
Snic, as vendas de 4 milhões de to-
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Em 2007, a área habitacional foi a grande responsável pelo
crescimento da construção e de toda a cadeia produtiva
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Ξ Crédito imobiliário: em janeiro de
2007, os financiamentos haviam registrado elevação de 48% em relação
a janeiro de 2006. Agora, a comparação janeiro contra janeiro chegou a
131%, alcançado com R$ 1,6 bilhão
em financiamentos habitacionais.
Portanto, os elementos presentes em
2007 estão potencializados em 2008. A
área habitacional contará com cerca de

R$ 25 bilhões do Sistema Brasileiro de vem ganhar mais
agilidade, o que signifi- 20
0,4
5
Poupança e Empréstimo (SBPE),
um cará desembolso efetivo de recursos. Por
crescimento de quase 40% em relação a fim, não podem
0,2 ser desprezados os efeitos 10
2007. O FGTS reforçou seu orçamento e de um ano de eleições municipais.
deverá destinar R$ 8,4 bilhões para a Investimento
haLevando
em consideração
todos esses
em
Tarifa média
bitação popular. Além dessas duas fontes,
fatores positivos, as projeções
da FGV
esgoto (R$/hab)
(R$/m3)
o fundo disponibilizará R$ 1 bilhão do Projetos para 2008 são mantidas: cresciprograma especial para cotistas e R$ 1,2 mento do PIB de 4,8% e para a cadeia da
bilhão de subsídios. Do Orçamento fede- construção entre 10% e 14%.
ral, que ainda está em discussão, não há
8,5% Novos IPOs
números fechados.
O grande diferencial em 2008 será dado Nesse cenário
tão positivo, há algumas
Dezembro
pela área de infra-estrutura. Os projetos
7,5% indagações. Para as construtoras, pelo mede saneamento, energia, e transportes de- nos para uma pequena parte delas, há uma
IGD-M - variação em 12 meses

neladas representaram novo recorde
histórico para o mês.

Outubro

6,5%

Elevação dos custos causa estresse no setor
Um aspecto negativo de 2007 está relacionado aos custos
da construção e, mais particularmente, dos preços de alguns
materiais. No cômputo global, os preços setoriais subiram
mais que os preços ao consumidor, mas ainda ficaram abaixo
do Índice Geral de Preços da FGV. O Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) fechou 2007 com alta de 6,15%, um
pouco abaixo, portanto, do IGP-DI, que encerrou o ano com
alta de 7,89%. Em 2006, o INCC havia registrado elevação
de 5,04%, resultado da elevação média dos materiais e serviços, de 4,18%, e da mão-de-obra, de 6,02%. A desoneração
do IPI de uma cesta de materiais favoreceu significativamente o bom comportamento dos preços dos insumos, a despeito da pressão da demanda.
Em 2007, além da magnitude do número global, os resultados vão diferir pela origem dos aumentos. O grupo materiais e serviços passou a contribuir com uma grande parte
da pressão sobre os custos: elevou-se 6,02%. O grupo mãode-obra manteve a praticamente a mesma tendência de crescimento: 6,29%.
O aumento dos materiais foi motivo de estresse no
setor, particularmente por que os preços subiram dramaticamente em um período de tempo curto. Na verdade, tratase do cimento e seus derivados, que em um período de três
meses aproximadamente tiveram seus preços elevados em
mais de 20% e, em algumas áreas como no Centro-Oeste,
onde houve até desabastecimento. No ano, o INCC registrou
variação acumulada de 18,24% para o cimento.

Novembro

Setemb

5,5%
No Estado de
São Paulo, os custos da construção também acusaram aumento dos materiais, em particular do cimento. No período de 12 meses, o preço do saco do cimento
4,5%
aumentou cerca de 22%. Vale notar que o cimento e seus
derivados têm um peso expressivo no custo total da construção – considerando
3,5%apenas os custos com materiais e mãode-obra – de 7,5% em um projeto padrão do Programa de
Arrendamento Residencial.
2,5%
Para 2008, a despeito
perspectivas
7,0% das7,5%
8,0% de maior
8,5% aque- 9,0%
cimento do setor, os investimentos
da
indústria
de
materiais
Taxa de desemprego aberto RMs (30 dias)
devem contribuir para aumentar a oferta e diminuir a pressão sobre o comércio.
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perspectiva de mudança, que pode ser para
melhor ou pior, dada pela crise no mercado subprime americano. A crise americana
fez algumas empresas brasileiras adiarem
seus projetos de abertura de capital e tornou mais difícil a captação neste momento. O que vai acontecer daqui para frente
ainda é uma questão sem resposta.
Sabe-se da importância do investidor
estrangeiro nesse processo de abertura de
capital - dos R$ 9,8 bilhões captados em
2007 pelas construtoras, R$ 6,8 bilhões,
ou 69%, vieram de fora. Portanto, as
perspectivas de continuidade desse processo dependem basicamente do humor
do investidor estrangeiro.
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Por um lado, a crise pode afastar por
um bom tempo o investir que assumiu
muitos prejuízos lá fora, mas por outro,
a perspectiva de investir em um mercado
com grandes possibilidades de crescimento pode não apenas mantê-los aqui, mas
trazer novos investidores. O dinamismo
do mercado imobiliário europeu também começa a dar sinais de esgotamento, o que abre mais possibilidades para o
Brasil. Há que esperar os resultados, mas
a possibilidade de o país alcançar o grau
de investimento ainda esse ano pode favorecer muito a construção.

2002

Volume de financiamento SBPE e FGTS (R$ milhões)

1990
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1991
1991
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Em 2008, a
área de infraestrutura deverá
contar com mais
recursos, o que
embalará os
bons resultados
projetados
para o ano
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Sondagem

Crise? Por aqui não
Euclides Pedrozo

A

s turbulências no mercado internacional, em razão da crise imobiliária
nos EUA, não tiveram efeito perceptível
no humor dos empresários do setor no
Brasil. Esta é uma constatação observada
na 34ª Sondagem da Construção, realizada em fevereiro, que confirma a tendência
de melhoria do desempenho e as perspectivas otimistas do empresariado verificada ao longo de 2007. Tanto o indicador de
desempenho corrente quanto a perspectiva de desempenho futuro apresentaram
taxas de crescimento significativas.
Esse último indicador atingiu pela primeira vez o patamar acima de 60 pontos,
com crescimento de 2,1% em relação à
última sondagem e de 12,2% na comparação com a pesquisa de fevereiro de
2007. Todos os componentes do indicador denotam claro otimismo por parte
do empresariado, principalmente a percepção quanto ao volume de negócios e a
rentabilidade, com crescimento de 21,2%
e 14,1%, respectivamente, em relação ao
mesmo mês do ano anterior. O desempenho corrente, por sua vez, mantém-se
acima dos 50 pontos, com crescimento de
4,9%, no trimestre, e de 19,6%, na comparação anual.
O resultado corrobora os números do
setor e da economia. A expectativa quanto
ao faturamento das empresas, por exemplo, apresentou uma alta impressionante,
em torno de 46% na comparação com a
pesquisa de fevereiro de 2007.
Ou seja, o cenário externo, principalmente no que se refere ao potencial risco de recessão nos EUA, não repercutiu
no humor dos empresários brasileiros.
A perspectiva de desempenho otimista
mostra que eles contam com a manuten-

ção dos fatores positivos que influenciaram o bom desempenho do setor no ano
passado: aumento da renda doméstica e
expansão do crédito.

Política econômica
Alguns indicadores da sondagem não foram positivos. O mais desfavorável ficou
por conta do sucesso na condução da política econômica, que voltou a ficar abaixo dos 50 pontos. Contribuiu para isso a

percepção de aumento da inflação. Esta é a
segunda sondagem consecutiva com percepção de custos mais altos – o que parece
acompanhar a pressão que os preços dos
insumos da construção vêm sofrendo nos
últimos meses. Mas são resultados que
não comprometem o desempenho geral.
Prova disso é que a expectativa de que a
economia brasileira crescerá de forma expressiva nos próximos meses é maior do
que a de fevereiro de 2007.

Paralelamente ao otimismo,
é forte a percepção de custos
mais altos para o setor
Desempenho e perspectivas das empresas da construção1
Brasil
Mês

São Paulo

Variação (%)

Mês

Variação (%)

Fev08

Trimestre

Ano

Fev08

Trimestre

Ano

Desempenho da empresa

57,6

4,7

19,6

57,4

5,2

19,0

Dificuldades financeiras

47,2

6,4

-6,4

48,6

7,3

-7,0

Perspectivas de desempenho

61,1

2,1

12,2

60,5

1,8

12,1

Perspectivas de evol. de custos

42,6

3,3

-18,7

43,7

4,4

-15,1

Mão-de-obra

46,3

-2,6

-8,9

47,1

-2,4

-5,8

Materiais de construção

36,8

15,2

-32,9

38,1

18,7

-28,9

48,7

-11,1

4,1

48,2

-12,9

4,2

Inflação reduzida

46,3

-15,9

-27,1

45,2

-17,6

-28,2

Crescimento econômico

56,8

-6,4

29,5

56,6

-6,6

29,9

Condução da política econômica

Fonte: SindusCon-SP/FGV Projetos. 1Os dados apresentados na tabela estão dispostos numa escala que vai de “0” a “100”, tendo o
valor “50” como centro. Isso quer dizer que valores abaixo de “50” podem ser interpretados como um desempenho, ou perspectiva, não
favorável. No caso de dificuldades financeiras, no entanto, valores abaixo de “50” significam dificuldades menores.
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Preços de materiais de construção no Estado de São Paulo
Janeiro de 2008 - ordem decrescente de variação percentual em 12 meses
Variação (%)
Material

Unidade

Batente p/ pintura 3,5x14x70x210cm

unidade

75,87

2,17

2,17

34,07

Alimentação tipo marmitex nº 8

unidade

5,14

0,39

0,39

33,85

Telha ondulada fibrocimento 6mm

m²

12,15

1,00

1,00

33,08

Tubo de cobre Ø=15mm classe industrial

m

15,32

1,66

1,66

32,76

unidade

3,89

0,00

0,00

24,68

saco

14,13

0,50

0,50

22,13

Dobradiça em ferro polido
Cimento CPE-32 saco 50kg
Placa cerâmica (azulejo) 15x15cm 1ª linha PEI II
Tubo de PVC rígido rosca água Ø=25mm
Brita 2
Porta lisa p/ pintura 3,5x70x210cm
Massa pronta p/ reboco externo c/imperm
Locação de betoneira elétrica 320 l

Preço

Mês

Ano

12 Meses

m²

14,39

0,28

0,28

18,93

barra

18,54

0,43

0,43

18,01

m³

41,93

2,72

2,72

15,57

unidade

74,84

0,55

0,55

12,61

kg
R$/mês

0,18

0,00

0,00

12,50

171,66

0,49

0,49

11,90

Prego 18x27 c/ cabeça

kg

3,81

0,00

0,00

10,43

Tábua de madeira de 3ª p/const. E=2,5cm

m

5,89

2,97

2,97

9,89

Areia média lavada

m³

43,74

1,93

1,93

9,76

Cerâmica esmaltada 20x20cm PEI III

m²

17,74

-0,84

-0,84

7,19

Impermeab.normal tipo vedacit 18l

lata

45,92

0,44

0,44

6,00

Registro de pressão cromado Ø=1,27cm

unidade

40,02

0,78

0,78

4,55

Emulsâo asfáltica c/elastômero p/imperm.

kg

5,28

-3,30

-3,30

4,35

l

1,86

0,54

0,54

-0,53

Chapa compensado plastificado 18mm

m²

26,71

0,49

0,49

-0,78

Chapa compensado resinado 12mm

m²

11,78

1,20

1,20

-1,26

Tinta látex branca PVA

lata

135,31

0,01

0,01

-2,58

Eletroduto PVC rígido Ø ext.=3,81cm

barra

11,01

-1,70

-1,70

-3,84

Granito polido p/ piso 40x40cm

m²

109,56

2,16

2,16

-7,75

Vidro liso transparente 3mm s/ colocação

m²

32,74

0,68

0,68

-8,68

m²

7,38

-1,07

-1,07

-9,34

unidade

1,18

10,28

10,28

-

*

m²

181,84

4,42

4,42

-

*

unidade

139,05

2,52

2,52

-

*

Bloco cerâmico p/ alv vedação 9x19x19cm

milheiro

329,91

2,16

2,16

-

*

Disjuntor tripolar 70 A

unidade

50,20

1,93

1,93

-

*

Fio cobre anti-chama isol. 750 V 2,5 mm²

rolo

70,33

0,87

0,87

-

*

Concreto FCK=25 MPa

m³

175,96

0,42

0,42

-

*

Aço CA-50 Ø 10 mm

kg

2,53

0,40

0,40

-

*

Tubo de ferro galv. c/ costura Ø 2 1/2”

m

36,80

0,33

0,33

-

*

unidade

33,84

-0,79

-0,79

-

*

Tubo PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm

m

19,29

-0,92

-0,92

-

*

Vidro liso transparente 4 mm c/ massa

m²

43,15

-1,24

-1,24

-

*

Esquadrias correr 4 folhas al. 2,0x1,4m

m²

280,35

-1,37

-1,37

-

*

unidade

242,89

-6,15

-6,15

-

*

Óleo diesel

Placa de gesso p/ forro s/ colocação
Bloco de concreto 19x19x39cm
Janela de correr 2 folhas 1,2x1,20 m
Bacia sanit. branca c/ cx. acoplada 6 L

Fechadura tráfego moderado acab. cromo

Bancada de pia de mármore 2x0,6x0,02cm
(*) Materiais que começaram a ser pesquisados em fevereiro de 2007.
Fonte: SindusCon-SP/FGV Projetos

