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  http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/t/todos-os-videos/v/mercado-imobiliario-ve-o-retorno-de-pequeno-investidor/6089406/    Apresentação Juliana Rosa Exibição:18-08-17, 21h. Tempo total: 13:21  Estúdio  Juliana Rosa: O assunto da semana foi o rombo maior nas contas públicas, que foi anunciado pelo governo. Esse rombo afeta sua vida, pelo seguinte: ele pode frear o tímido processo de melhora da economia que começa a acontecer. O aumento da dívida do país pode afastar investimentos e provocar turbulência no dólar, na inflação, nos juros... Por enquanto ainda se espera que o governo consiga melhorar as contas. Mas o Congresso precisa aprovar as medidas de corte de gasto e aumento de recitas e as negociações com os políticos têm sido difíceis.  Essas dificuldades, por enquanto, não têm impedido a melhora da economia. O mercado imobiliário, que foi da euforia à depressão nos últimos quatro anos, já sente um aumento de procura – não de gente que tem aí muito dinheiro pra investir, mas do pequeno investidor,  que tá procurando lançamentos mais baratos apostando na valorização nos próximos anos. Quem vai mostrar pra gente é o repórter Mitchel Diniz. 
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 Reportagem  Narração: Apartamentos de metragem reduzida e localizações privilegiadas. É com essa combinação que as incorporadoras estão tentando trazer compradores de volta ao mercado. Essa aqui vai além, e chega a oferecer dois anos de condomínio e IPTU grátis. Também assume contas de luz, água e internet, pelo mesmo período. O edifício tá ficando [imagens do edifício] pronto e a meta é vender todas as unidades até a conclusão da obra.  Entrevista Bruno Vivanco, vice-presidente Abyara Brasil Brokers  Vivanco: Muitos incorporadores aí tão em fase de entrega de alguns empreendimentos e ainda têm no estoque. Pro incorporador não interessa entregar o empreendimento e ficar com o estoque, ficar arcando com as custas dele.  Narração: O Rodolfo tá aproveitando as condições [investidor visitando imóvel]. Ele investe em imóveis há mais de uma década e ficou um bom tempo sem comprar nada. Este ano isso mudou. Comprou um apartamento de 23 m² na Zona Sul de São Paulo.  Entrevista investidor  Rodolfo Giannakopoulos: Você tem um investimento menor, você tem um risco menor do seu próprio investimento e uma liquidez mais rápida. Um imóvel menor é mais fácil de você vender...  Vivanco: Na medida em os juros vai caindo, esse poupador, ele começa a olhar com mais atenção pro mercado imobiliário.  Legenda: Mercado imobiliário vê o retorno do pequeno investidor  Repórter caminha no apartamento  Mitchel Diniz: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Em oito passos dá pra percorrer todo esse estúdio. Na verdade a gente tá num decorado de um apartamento de 21 m² que ainda vai ser lançado. As incorporadoras tão apostando nesse tipo de lançamento, justamente pra atrair clientes que compram imóveis como investimento.  Narração: Achou apertado? E que tal este, de 14m²? Planejando o espeço até que dá.  Aqui é onde tudo acontece, né...  Entrevista investidor  Mauro Costa: O aproveitamento de espaço muito interessante dos móveis... não é algo que eu estaria imaginando, pensei algo de 30 m², 40 m²...  
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 Narração: Mas a tendência é diminuir ainda mais. A incorporadora tá se preparando pra lançar um apartamento de 10 m². O empreendimento vai ser construído em um bairro nobre de São Paulo e vai custar a partir de R$ 89 mil. Já tem até fila de espera.  Entrevista Alexandre Lafer Frankel  Alexandre: E, pra complementar o espaço menor, nós desenvolvemos toda uma tecnologia nas áreas comuns do prédio, como coworking, por exemplo, como a lavanderia compartilhada, ele tem uma cozinha compartilhada, ele pode descer e cozinhar pros amigos... tudo isso faz parte integrante da vida e do apartamento daquela pessoa.  Estúdio  Juliana Rosa: E você tá penando em comprar um imóvel? Vamos saber então se vale a pena. A gente recebe agora os nossos convidados. Hoje tá aqui com a gente o Giulianno Perri, ele é analista de investimentos da GP3O, e o Eduardo Muszkat, que é diretor-executivo da incorporadora YOU. Bem-vindos os dois.  Eduardo/Giulianno: Obrigado...  Juliana: Eduardo, já tá sentindo esse movimento, que a gente começa a receber aqui de incorporadoras, construtoras... qual que é o teu feedback?  Eduardo: Claramente, desde o final do ano passado, a demanda voltou a aquecer e a gente tá vendo níveis de aquisição como a gente não via desde 2012, 13... já, assim, lançamentos que vendem 60% em três, quatro meses...  Juliana: Como é que tava?  Eduardo: Antes era 20%, 30%... 2015 tava terrível.  Juliana: Esse ano então o negócio tá começando a dar uma melhorada...  Eduardo: ...já tá...  Juliana: ...tá devagar ainda, claro, mas tá começando a melhorar?  Eduardo: A venda está muito boa. O importante é seguir até o final e não ter o que a gente tava falando lá atrás, né, ou seja, o cliente tem que ter a segurança pra comprar e ir até o final do contrato, com o apartamento.   Juliana: Pois é, o risco é, justamente, hoje... o grande debate, Giulianno, é justamente o distrato, né, que muita gente desistiu, né, fez a promessa de compra e desistiu. Várias construtoras, incorporadoras tiveram problemas financeiros por conta disso. Vai mudar a   
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 regra agora? O que que a pessoa tem que pensar antes de tomar essa decisão de comprar um imóvel nesse momento?  Giulianno: Olha, Juliana, o mercado tá mudando... eu diria que o mercado imobiliário teve um boom muito forte na década passada, com a abertura de capital das empresas do setor. O segundo boom veio aqui, ali, no início de 2011, 2012, com aquela queda forçada da taxa de juros pra perto de 7,5%, e a febre dos Fundos Imobiliários, né que atraiu um novo tipo de investidor pra esse mercado. É... quando o brasileiro começou a tomar mais forte o crédito imobiliário, naquele momento que o Brasil começou a ter uma estabilidade, em 2013, 2014, tinha esse tal do “distrato”, que corria muito a favor do comprador e contra as grandes construtoras e incorporadoras....  Eduardo: [...grande e pequenas...]  Giulianno: E isso aí embolou completamente o mercado imobiliário, o mercado de crédito imobiliário... e foi, assim, uma aberração do mercado brasileiro em relação ao mercado internacional. Então, ou seja, se o comprador ia atrás de um imóvel de R$ 500 mil, R$ 1 milhão, em até trinta meses. Ele desembolsava 20%, 30% desse valor, ele tinha o direito de, com a queda da cotação do preço do apartamento, ele tinha direito de devolver pra construtora... teria uma perda de 25% a 30% do valor que ele já tinha colocado... mas, assim, esse buraco ficava do lado da construtora, da incorporadora...  Juliana: ...mas agora isso deve mudar um pouco, né, isso tá sendo discutido ainda, né, no governo...  Giulianno: ...essa é uma discussão muito longa... acho que é um negócio bastante relevante pra melhora do setor que vai, em conjunto com a queda de juros, em conjunto com a retomada do crédito imobiliário, vai mudar completamente esse mercado. Então eu diria que o pior momento do mercado imobiliário foi entre 2015 e 2016. E quem tá comprando agora, eu acho assim, é menos pela valorização do imóvel, mais por uma troca de indexador. Quem tava lá com o dinheiro nos juros, e quem não precisou consumir no meio dessa crise, tem agora uma oportunidade de fazer uma troca de ativo e realmente investir na casa própria...  Juliana: ...tentar ver se a valorização do imóvel vai ser maior.   Giulianno: ...sem dúvida.  Juliana: Essa questão do distrato pode ajudar vocês...   Eduardo: ...é...  Juliana: ...não sei se é tão boa pro consumidor, mas de alguma maneira...   
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 Eduardo: ...não, não...   Juliana: ...acaba provocando um problema sério pras construtoras e incorporadoras, né..  Eduardo: ...é, acho que a razão, assim, quando alguém vai comprar um apartamento, ela tem que ter, a pessoa tem que ter a segurança de que vai estar empregada, né, em primeiro lugar. Quando a gente fala do investidor, o “investidor puro”, aquele que compra só pra ter algum tipo de lucro, etc, ele é um pedaço do mercado, mas você tem, a maior parte das pessoas, que tá comprando pra morar...  Giulianno: ...sem dúvida.  Eduardo: ...e aí é uma decisão emocional também. A pessoa que quer morar num lugar legal, ela, sempre a hora que encontra aquele apartamento, ela deseja. Mas se tiver insegurança em relação ao valor, e acha “ah, vai cair o preço”, ela espera.  Juliana: Pois é...  Eduardo: Até o momento em que ela acha que o preço vai começar a subir e ela deixa o dinheiro aplicado a juros altos...  Juliana: ..exatamente...  Eduardo: ...não é o investidor, é o cliente...  Giulianno: ...exatamente, sem dúvida...  Juliana: E, apesar de a gente ver esse movimento, do pessoal começando a procurar, e tal, acreditando que a economia realmente vai engrenar, e a gente torce pra que engrene, a gente vê, numa pesquisa, que o preço do imóvel ainda é considerado muito caro pela maioria dos brasileiros. É uma pesquisa feita pelo ZAP, que eu vou mostrar aqui pra você, que traz o perfil do consumo no mercado imobiliário.   Então a gente tem aqui, primeiro, a quantidade, olha só, de dormitórios que a média costuma comprar. A pesquisa mostra que os apartamentos de dois quartos são os preferidos. E nos planos, as plantas têm em torno de 60 m² e uma vaga na garagem. A pesquisa mostra também que, entre os interessados aí num imóvel, nos últimos doze meses, olha só, 75%, tá aqui o outro dado da pesquisa, acham caro os preços atuais. Então, quase 30%, ainda assim, 28%, querem comprar um imóvel nesse momento.  Fatores que influenciam na hora da escolha: a infraestrutura do bairro, a facilidade de deslocamento e a proximidade do trabalho, da família e dos amigos. Vamos voltar aqui com o Eduardo e o Giulianno, porque, apesar da queda nos preços, as pessoas consideram os  
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  valores ainda altos. Eu vejo que, em relação à renda do brasileiro, me parece, realmente, que são altos. Qual que é a tua opinião?  Eduardo: Olha, o brasileiro médio, utilizando o FGTS, e comprando dentro do SFH, que são imóveis de até R$ 750 mil, ele, mais ou menos, vai comprometer trinta meses de renda pra comprar um apartamento. Obviamente ninguém consegue juntar trinta meses em um. Isso é mais ou menos a metade do que um americano pagaria em Nova Iorque...  Juliana: ...exatamente...  Eduardo: ...então, opa... não é tanto... você tá falando de três anos a quatro anos... Em Nova Iorque são seis...  Juliana: ...sei...  Eduardo: Então não é que tá caro, e essa história, “ah, então acham que está caro”, basta começarem a perceber que o preço tá virando – e eu não tô falando isso pra vender apartamento aqui não, tá...  Juliana: [risos]  Eduardo: ...é meio que efeito manada... “opa, deixa eu entrar antes que o preço suba”.  Juliana: Agora tá... essa sensação que tá caro é que a renda do brasileiro também caiu muito aí com a crise... É, Giulianno, a gente pode dizer que nesse momento a gente tem uma incerteza ainda que essa virada é sustentável, justamente por conta do risco político, né, se o Congresso não aprovar as medidas que o governo precisa que sejam aprovadas, e precisa também que os outros poderes enxuguem os seus gastos, que é a maior cobrança que a gente faz aqui diariamente, na Globo News. Judiciário gasta demais, o Congresso tem u custo alto... se a gente não conseguir resolver a questão das contas públicas, essa economia, ela pode dar algum problema no curto prazo ou dá pra esperar até o próximo presidente, por exemplo?  Giulianno: Olha, Juliana, a gente tá tendo um problema, unh, unh, sério, com a não aprovação dessas reformas aqui, porque a gente tá vendo que o Congresso parece que tá vivendo num mundo à parte, né, é uma briga de rifar cargos, continua aquela negociação de cargos, que faz parte da política, tudo bem... Só que a gente viu agora o escândalo essa semana dos juízes recebendo salários absurdos...  Juliana: ...R$ 500 mil, né...  Giulianno: ...e a gente vê que a gente teve lá, a gente tá entregando quase que vinte anos de superávit primário nesses quatro últimos anos...   
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 Juliana: ...é, traduzindo, o governo conseguindo gastar menos que arrecada e isso degringolou completamente...  Giulianno: ...degringolou completamente. Então, assim, o que que o estrangeiro, qual que é o benefício que a gente tá tendo como brasileiro, agora que a gente vê a bolsa subindo, a gente vê uma melhora na economia? Essa turma tá dizendo o seguinte: se não tiver a reforma previdenciária o Brasil vai quebrar. E quebrando, ele tem que melhorar. Se continuar tão ruim assim, a reforma vai ter que entrar goela abaixo, e vai melhorar o cenário. Depois, nós vamos entrar num ano eleitoral em 2018. Pode ser que venha aí um político de centro-direita, e isso aí pro mercado estrangeiro é, como é que a gente fala, é sorvete pra todas as crianças comerem. Então, tem, assim, tem uma expectativa do mercado, realmente, de uma melhora...  Juliana: ...nem que seja por sobrevivência...  Giulianno: ...na realidade, a gente tá vendo a economia andar devagar, mas teve surpresa em serviços, a indústria começou a contratar, a gente vê no comércio alguma melhora... então tá melhorando, mas tá aquele voo que se fala “o voo de galinha” ainda...  Juliana: ...não dá pra dizer que engrenou, né, Giulianno...  Giulianno: ...se a gente consegue efetivar as reformas, se a gente dá uma acalmada aí na Lava-Jato... quer dizer, esse mercado pode explodir. E o quê, em relação ao mercado do Eduardo, o que eu acho, assim, não é que o imóvel tá caro. No Brasil, como a gente tem juro alto, o financiamento, quer dizer, o acesso a crédito é muito caro...  Juliana: ...esse é o maior problema...  Giulianno: Você pega nos Estados Unidos, que você tem um juro lá agora perto de 1%, vamos dizer assim, o cara financia trinta anos pagando meio. Aqui a gente tem um juro... eu tava comentando...  Juliana: ...aí você paga três imóveis, né...  Giulianno: ...é, examente. Então esse é o problema. Então o imóvel até R$ 750 mil, eu concordo com o Eduardo... a hora que a gente vê esse juro vindo... veio de 14,25, tamo em 9,25... se vier pra sete, o cara vai trocar a aplicação financeira e vai pra compra do imóvel. E aí faz sentido.  ***     


