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 Preços da Oferta e Valor dos Imóveis Residenciais

 Preço Justo e Equilíbrio de Mercado

 Desequilíbrio de Mercado e seus Indutores
demanda orgânica
demanda artificial
retração de demanda

 Bolha

 Fipe-Zap, IVG-R, Ipca e renda familiar

 Preço Justo: exemplo por meio de protótipo em São Paulo
bairro de renda média / média alta

 A Onda de Preços Verificada no Brasil de 2005 até 2013: Bolha ?

 Lições Sobre Bolhas por meio do ICS no Mercado Norteamericano

 Onde Ocorreu Bolha no Brasil

 Como Arbitrar o Comportamento do Mercado Brasileiro Adiante

ROTEIRO
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PREÇOS E
VALOR

mercadoempreendedor

fundamentado em
custos

riscos e
resultado desejado

ação
preço de
oferta

reação
valor do

imóvel

mercado é
incapaz de reconhecer a
estrutura do preço de oferta
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PREÇOS E
VALOR

mercadoempreendedor

fundamentado em
custos

riscos e
resultado desejado

ação
preço de
oferta

reação
valor do

imóvel

preços da
oferta
competitiva

arbitragem do
valor do

imóvel
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PREÇOS E
VALOR

mercadoempreendedor

ação
preço de
oferta

reação
valor do

imóvel

 preço acima do valor
não deverá ocorrer transação
 preço abaixo do valor

improvável

 preço equilibrado com valor
pode ocorrer uma transação
valor na transação é determinado
pela dinâmica do mercado
( lei da avidez de riqueza )

preço justo " fair value"
é o que ancora valor

nem sempre o preço da 
oferta é

preço justo
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margem para
cobertura de
inflação

PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo

terreno +
outorga + ....

projetos
estruturação e
edificação

venda antes da construção
índice de custos ( Incc-Fgv )
no ajuste da receita
tem baixa aderência à inflação de custos
de edificação

margem para
cobertura de
riscos

venda antes da construção
orçamento é expectativa de custos
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo funding da implantação
investimento
financiamento à produção
receita de vendas

margem para
cobertura de
inflação

terreno +
outorga + ....

projetos
estruturação e
edificação

margem para
cobertura de
riscos

contas de
comercialização
e impostos
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo funding da implantação
investimento
financiamento à produção
receita de vendas

contas de
comercialização
e impostos

margem para
cobertura de
inflação

terreno +
outorga + ....

projetos
estruturação e
edificação

margem para
cobertura de
riscos

resultado do
empreendimento
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo funding da implantação
investimento
financiamento à produção
receita de vendas

terreno +
outorga + ....

margem para
cobertura de
riscos

capital próprio do
empreendedor

margem para
cobertura de
inflação

projetos
estruturação e
edificação

no conceito de
preço justo, o resultado
deve representar uma
remuneração atrativa
para que o
empreendedor tome
o risco do
investimento

contas de
comercialização
e impostos

resultado do
empreendimento
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo funding da implantação
investimento
financiamento à produção
receita de vendas

capital próprio do
empreendedor

no conceito de
preço justo, o resultado
deve representar uma
remuneração atrativa
para que o
empreendedor tome
o risco do
investimento

juros do
financiamento
à produção

terreno +
outorga + ....

margem para
cobertura de
riscos

contas de
comercialização
e impostos

resultado do
empreendimento

margem para
cobertura de
inflação

projetos
estruturação e
edificação
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço de oferta no conceito de preço justo

i. custos do produto
ii. margens
iii. resultado do

empreendimento

terreno +
outorga + ....

margem para
cobertura de
riscos

contas de
comercialização
e impostos

resultado do
empreendedor

juros do
financiamento
à produção

margem para
cobertura de
inflação

projetos
estruturação e
edificação

iv. juros do
financiamento
à produção

v. resultado do
empreendedor
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

elasticidade abrigada no preço justo
atendimento à lei da avidez de riqueza 

terreno +
outorga + ....

margem para
cobertura de
riscos

contas de
comercialização
e impostos

resultado do
empreendedor

juros do
financiamento
à produção

margem para
cobertura de
inflação

projetos
estruturação e
edificação

como se verá adiante, os 
empreendedores tendem a 
aceitar a onda de preços
em um intervalo de
flutuação ± 6% 
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço justo e desequilíbrio do mercado
atendimento à lei da avidez de riqueza 

+ 6%

- 6%

linha do
tempo

nível do
preço justo

mercado equilibrado,
sob pressões conjunturais,
cujo impacto pode ser
encaixado nos
preços adequados para
os empreendedores

mercado desequilibrado,
sob pressão de demanda,

provocando
viés especulativo

nível de preços insustentável
 preço acima do justo

significa preço acima do valor
 parte do preço não tem lastro
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PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço justo e desequilíbrio do mercado
atendimento à lei da avidez de riqueza 

+ 6%

- 6%

linha do
tempo

nível do
preço justo

mercado desequilibrado,
sob pressão de demanda,

provocando
viés especulativo

nível de preços insustentável
 preço acima do justo

significa preço acima do valor
 parte do preço não tem lastro
 tendência de queda abrupta

 comprador
final perde
poder de
compra
 demanda freia
 especulador

foge

mercado pode travar
 preços não oferecem

atratividade diante dos
custos 
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+ 6%

- 6%

PREÇO JUSTO E
EQUILÍBRIO DE MERCADO

preço justo e desequilíbrio do mercado
atendimento à lei da avidez de riqueza 

linha do
tempo

nível do
preço justo

ocorrendo esta curva de preços identifica-se uma configuração de bolha
 preços crescentes, resultantes de desequilíbrio de mercado, quando é

fomentado por demanda artificial
 preços sem suporte em valor recuam, podendo até travar o mercado
 preços crescentes, mas justos, induzidos pelo crescimento dos custos,

provocam uma necessária adequação dos anseios no mercado: 
qualidade do produto cai para a mesma classe de poder de compra -
menor qualidade física para a mesma localização ou
qualidade física equivalente em localização inferior

é razoável considerar que
os preços das transações 
oscilem relativamente ao
preço justo
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 em moeda nominal, se os custos 
variam, os preços crescem

 preços podem crescer acima do 
poder de compra do segmento de 
mercado alvo

PREÇO JUSTO E
A CURVA DE CUSTOS

linha do
tempo

nível do
preço justo

pode ocorrer uma 
inadequação crescente, 
como é o exemplo brasileiro 
em algumas metrópoles
desde 2005
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PREÇOS, INFLAÇÃO e
RENDA FAMILIAR ( poder de compra )

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

renda descola
da inflação

preço descola
da renda
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PREÇOS e
RENDA FAMILIAR ( poder de compra )

índice de preços Ivg-r e Fipe-Zap
deflacionados pela renda familiar

poder de compra 
entrou em equilíbrio 
no segundo semestre 
de 2011

delay natural pelo método de 
coleta da informação ( preços 
ofertados no mercado secundário )
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PREÇO JUSTO
imagem de um protótipo

matriz do preço justo da oferta ( renda média, São Paulo, abril 2014 )

PREÇO = 100,00

contas de
comercialização
e impostos

margem para
cobertura de
inflação

terreno +
outorga + ....

projetos
estruturação e
edificação

margem para
cobertura de
riscos

resultado do
empreendedor

juros do
financiamento
à produção

62,25 19,44

4,16

14,15

com os prazos e a estrutura 
de funding do protótipo
TIR = 16% ano, equivalente, 
acima do Incc-Fgv
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PREÇO JUSTO
imagem de um protótipo

matriz do preço de transação quando descola do
preço justo da oferta ( relações no protótipo em abril 2014 )
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PREÇO JUSTO
imagem de um protótipo

taxa de retorno dos investimentos no empreendimento
lida na venda (antes de construir), quando o preço de venda
descola do preço justo da oferta ( relações no protótipo em abril 2014 )
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ONDA DE PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
verificada no mercado brasileiro desde 2005

índice de preços Ivg-r e Fipe-Zap, descontada a evolução paramétrica
de custos dos empreendimentos
base 100 em jan-05 para o Ivg-r e base do Fipe-Zap ajustada
para a do Ivg-r em ago-10

este foi um período no qual foram praticados 
preços fora do Preço Justo
podemos considerar que o mercado 
experimentou um ciclo de
bolha de preços
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ONDA DE PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS
verificada no mercado brasileiro desde 2005

índice de preços Ivg-r e Fipe-Zap, descontada a evolução paramétrica
de custos dos empreendimentos, com ajuste do viés do Fipe-Zap para o Ivg-r
base 100 em jan-05 para o Ivg-r e base do Fipe-Zap ajustada
para a do Ivg-r em ago-10
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - lições sobre bolhas
a bolha no mercado norteamericano

preços não fogem do preço justo em todos os segmentos do mercado
( produtos e dispersão geográfica )

índice Case-Shiller em mercados selecionados nos USA
base 100 em jan-02

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan
02

jan
03

jan
04

jan
05

jan
06

jan
07

jan
08

jan
09

jan
10

jan
11

jan
12

jan
13

 CS Miami
 deflacionado pelo CPI
 100 em jan-02

 CS 10 cidades
 deflacionado pelo CPI
 100 em jan-02

 CS 20 cidades
 deflacionado pelo CPI
 100 em jan-02

 CS Cleveland
 deflacionado pelo CPI
 100 em jan-02

 CS Detroit
 deflacionado pelo CPI
 100 em jan-02
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercados selecionados
segregação da bolha anunciada no Brasil

índice de preços Fipe-Zap, descontada a evolução
dos custos de edificações e o viés para o Ivg-r
base 100 em ago-10

trata-se de um exercício, não da desagregação do Ivg-r ou da determinação de índices de 
preços em segmentos do mercado (cidades) por meio indireto
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercado adiante de 2014
aprofundamento ou reversão da curva de preços

aprofundamento ?

 os preços estão equilibrados em 2014, havendo transações abaixo do 
preço justo em algumas cidades

 as recentes bolhas havidas nos mercados internacionais e o 
descolamento verificado em segmentos do mercado brasileiro têm 
fundamento em especulação:

 no mercado norteamericano, por exemplo, o indutor foi crédito 
imobiliário irresponsável

 no mercado brasileiro a demanda reprimida em 2008/2009 voltou ao 
mercado em 2010 somando-se à demanda orgânica, fazendo pressão 
de oferta, combinada com custos de produção acima da inflação, que 
formaram o preço justo acima da curva de renda do mercado.
Esse desequilíbrio induziu movimento especulativo adicional
(comprar para esperar valorizar e vender)

 o preço justo pode continuar crescendo descolado da renda ?

 terreno + outorga (especialmente este fator)
tendem a continuar crescendo acima das rendas

 norma de desempenho impõem custos para cima

 intensificação da burocracia para aprovação de projetos
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercado adiante de 2014
aprofundamento ou reversão da curva de preços

aprofundamento ?
 intensificação da burocracia para aprovação de projetos

imagem vinculada ao protótipo
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercado adiante de 2014
aprofundamento ou reversão da curva de preços

economias ?
 economias nos custos de edificação, alterando a qualidade (para baixo)

ou alcançando ganhos de produtividade
imagem vinculada ao protótipo
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercado adiante de 2014
aprofundamento ou reversão da curva de preços

economias ?
 desconto no preço da outorga

imagem vinculada ao protótipo antes do PDE-SP (abril 14)
o valor da outorga com o novo PDE-SP (agosto 14) cresceu muito
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PREÇOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS - mercado adiante de 2014
aprofundamento ou reversão da curva de preços

economias ?
 variação do preço do terreno

imagem vinculada ao protótipo
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