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ÍNDICE DE CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO
(ICST)

ÍNDICE DE CONFIANÇA EMPRESARIAL (ICE)

PIB (em trilhões R$)

A confiança no crescimento de diversos segmentos 
do mercado no Brasil foi fortemente abalada durante o 
primeiro semestre de 2020. Em março de 2020, tivemos os 
piores resultados de toda série histórica desde sua criação 
em 01/2001 (ICE) e 07/2010 (ICST) respectivamente. 

As questões que se colocam são:

• Quando a confiança retornará? Qual será o perfil da curva 
de retomada?

• Quais serão os produtos imobiliários demandados pelo 
mercado?

É possível perceber uma relação do PIB com os índices 
de confiança de mercado, ambos seguiram uma curva 
relativamente parecida. 

Os economistas do mercado financeiro estimaram uma 
retração maior do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
neste ano, de acordo com pesquisa feita pelo Banco 
Central. Se a expectativa dos analista se confirmar, a 
situação da economia brasileira terá piora neste ano frente 
à retração registrada em 2015, que foi de 3,8%, e o PIB 
terá o maior “tombo” desde 1990 - quando recuou 4,35% - 
ou seja, em 26 anos.

Introdução

Índices de confiança

Índice de Confiança da Construção Civil (ICST) – 
Avaliado através de pesquisas com empresários da 
construção civil é composto por quatro quesitos: Situação 
Atual dos Negócios, Carteira de Contratos, Expectativas 
com relação à evolução do Volume de Demanda nos três 
meses seguintes e Expectativas em relação à evolução 
da Situação dos Negócios da Empresa nos seis meses 
seguintes. Possui reflexo direto na expectativa de expansão 
do mercado imobiliário.

Índice de Confiança Empresarial (ICE) – Agrega os dados 
das sondagens da Indústria de Transformação, Serviços, 
Comércio e Construção. Reflete indiretamente no mercado 
imobiliário, pois além do peso do setor da construção, 
os setores de comércio, transformação e serviços estão 
entre os principais clientes do mercado de Real Estate. A 
falta de confiança nesses setores pode refletir diretamente 
nos planos de expansão das empresas, impactando no 
mercado imobiliário.

*Boom das 
commodities, 
ou superciclo 
das commodities, foi 
um período de forte 
alta dos preços de 
grande quantidade 
de matérias primas 
(alimentos, petróleo, 
metais, energia) que 
ocorreu no início do 
século XXI, entre 2010 
e 2011
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Classes de ativos
Matriz de impacto por classe de ativos

Classe de ativo Impacto imediato Expectativa de recuperação Principal efeito

Incorporação 
residencial Rápida | 6-12 meses Adiamento de lançamentos e 

postergação da intenção de compra

Lajes corporativas Lenta  | >18 meses Fechamento de escritórios e 
implantação de trabalho remoto

Setor hoteleiro Lenta  | >18 meses Interrupção de viagens a lazer e 
negócios

Shopping center Média | > 6 meses Fechamento de shoppings centers a 
partir da segunda quinzena de março

Indústria e logística  Rápida | < 6 meses Crescimento da demanda de espaços 
para atender expansão do comércio virtual
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A classe de ativos de incorporação residencial tem uma 
característica que a difere das demais classes: é um 
setor que tem impacto no bem estar social através da 
redução do déficit habitacional e que a decisão de compra 
é influenciada por aspectos subjetivos como segurança. 
Essas características fazem do setor um segmento um 
pouco mais resiliente à crises que os demais. Os principais 
índices de preço de mercado analisados ainda não apontam 
impacto da pandemia nos preços dos ativos a curto prazo. 

Ativos imobiliários residenciais podem ser considerados 
como um investimento seguro para reserva de valor e 
proteção contra desvalorização monetária.

O índice reforça de alta no preço médio de venda de 
imóveis residenciais para o ano de 2020. Os preços médios 
de locação também apresentaram variações positivas para 
todos os meses do ano de 2020, confirmando a resiliência 
dos preços dos ativos a curto prazo.

Incorporação residencial

 -0,40%

 -0,20%

 0,00%

+0,20%

+0,40%

+0,60%

+0,80%

+1,00%

+1,20%

VENDA LOCAÇÃO

Variação de índice - residencial

FipeZap (Residencial) – Indicador mensal desenvolvido pela Fipe e Portal 
Zap. O índice tem a finalidade de acompanhar os preços médios de venda e 
locação de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras. A base de dados 
é atualizada através de anúncios na internet.

Principais impactos gerados nos primeiros meses de pandemia

Fonte: FIPE/ZAP (maio/2020)
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Reforçando os resultados apresentados pelo FipeZap, o 
índice também apresentou variações positivas para todos 
os meses de 2020, não tendo sido impactado pela crise a 
curto prazo.

A queda da taxa básica de juros tem influência direta na 
tendência de alta do preços dos imóveis, já que obriga 
o investidor a se movimentar em busca de rendimentos 
mais atrativos. Após o Comitê de Políticas Monetárias 
(Copom), do Banco Central anunciar no início de 17 de 

Incorporação residencial

IGMI-R – Indicador mensal do preço dos ativos imobiliários no Brasil, é 
calculado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança com base nos laudos de imóveis financiados pelos bancos. Possui 
em sua base de dados mais de 4 mil municípios em todos estados do país

Junho de 2020, a redução da taxa Selic para 2,25% ao ano, 
instituições financeiras já começaram a repassar o cortes 
aos seus clientes. 

A nova taxa básica de juros é a menor da história. Outra 
linha de crédito do banco é o de financiamento imobiliário 
que, atualmente, tem a taxa a partir de 6,65% ao ano na 
aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 
Esse financiamento permite a utilização do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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Principais impactos gerados nos primeiros meses de pandemia

Fonte:ABRECIP (maio/2020)
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Segundo o relatório completo da 
Pesquisa do Mercado Imobiliário. 
“Para segmentar os imóveis 
econômicos, o Secovi-SP elegeu as 
faixas de preço enquadradas nos 
parâmetros do programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV) e de preço do 
metro quadrado de área útil, com 
o limite de aproximadamente R$ 
7.000,00, conforme a data e a cidade 
de lançamento do empreendimento. 
As unidades econômicas tiveram 
participação significativa no mercado 
em maio: do total comercializado 
no mês, 1.550 unidades (64%) se 
enquadravam nos parâmetros do 
programa Minha Casa, Minha Vida. 
“Sem dúvida, o resultado reflete um 
dos acertos dos empreendedores, 
ao oferecer produtos com grande 
aderência junto ao público comprador”, 
analisa Celso Petrucci, economista-
chefe do Secovi-SP.”

Quanto ao gráfico de Lançamentos e Estoque, divulgado pela Secovi. “Os 551 
empreendimentos disponíveis para venda em dezembro de 2019 lançaram o 
total de 197,9 mil lotes. Desse total, 69% dos lotes tinham até 250 m² de área 
privativa e 44% com preço médio por metro quadrado de área privativa entre 
R$ 401,00 e R$ 600,00. Em relação às unidades disponíveis para venda, 67% 
eram de lotes com metragem até 250 m² e 40% tinham preço médio de metro 
quadrado de área privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00.”

Mcmv e loteamento residencial
Principais impactos gerados nos primeiros meses de pandemia
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• O mercado deve rever a tendência de apartamentos cada vez menores.

• Condomínios de alto e médio padrão tendem a incorporar espaços de 
coworking nas áreas comuns ou adicionar espaços para Home Office nas 
unidades habitacionais.

• Condomínios tendem a oferecer ambientes mais aconchegantes nas áreas 
comuns,  disponibilizando locais para “descompressão”.

• A redução da Taxa Básica de Juros deve contribuir para que Investidores ainda 
enxerguem oportunidades de bons retornos no ativo residencial.

• Incentivos de entidades financiadores também devem impulsionar a 
recuperação do setor, oferendo um pouco mais de segurança a quem deseja 
comprar imóvel para moradia.

• A fim de proteger o ativo, a tendência é de manutenção dos preços praticados 
no período pré-crise e segundo os agentes financiadores (Caixa Econômica 
Federal, Itaú, Bradesco, entre outros) haverá prorrogação de prazos para 180 
dias para novos contratos.

Incorporação residencial
Principais tendências e incertezas do setor

Produto

Mercado
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O fechamento de escritórios e a necessidade da aceleração 
da implantação de trabalho remoto por parte de empresas de 
diversos segmentos certamente causará um grande efeito no 
mercado de Escritórios e Lajes Corporativas. A tendência que 
as empresas optem pela manutenção desse trabalho remoto 
pode causar a revisão de planos de expansão e uma mudança 
estrutural no setor.

Segundo dados apresentados pela Biswanger Brazil em seu 

Lajes corporativas
relatório trimestral sobre o mercado de Escritórios Corporativos 
em São Paulo, o 1T2020 foi marcado pela continuidade na 
redução dos índices de “Vacância” e “Preço médio de locação 
pedido”. Segundo o relatório, a queda no preço de locação 
pedido tem relação direta com a disponibilidade de imóveis 
em Zonas Descentralizadas da cidade. Ainda de acordo com 
relatório os impactos da pandemia devem ser sentidos nos 
números do 2T2020, já que no primeiro trimestre ela ainda 
estava em estágio inicial.

Principais impactos gerados nos primeiros meses de pandemia
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Ao contrário da tendência de alta nos preços observada 
para os imóveis residenciais, os imóveis comerciais já 
apresentavam um comportamento de queda e posterior 
estabilização nos preços de venda e locação anteriormente 
ao COVID-19, tendência que se manteve durante os meses 
de março e abril de 2020.

Fonte: Fipe/Zap

Lajes corporativas
Porém haverá uma grande transformação nos layouts 
e maneira de utilização dos espaços corporativos e 
empresariais na busca de menor concentração de pessoas, 
alteração nas estações de trabalho e incorporação de 
ambiente “low-touch”. 

Principais impactos gerados nos primeiros meses de pandemia
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Variação do índice

FipeZap (Comercial) – 
Indicador mensal desenvolvido 
pela Fipe e Portal Zap. O 
índice tem a finalidade de 
acompanhar os preços médios 
de venda e locação de imóveis 
prontos em 50 cidades 
brasileiras. A base de dados 
utilizada é através de anúncios 
na internet.
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Lajes corporativas
Principais tendências e incertezas do setor

• Aceleração da tendência de implantação de trabalho remoto em diversos 
setores, resultando na menor dependência das empresas por espaços físicos

• Fortalecimento de demanda por espaços flexíveis que facilitem os momentos 
de interação e colaboração entre funcionários

Menor densidade de funcionários, espaço “low-touch” e adoção de rodízio no 
trabalho presencial

• Revisão de planos de expansão de escritórios, priorizando-se a manutenção 
dos contratos existentes e preços já negociados

Produto

Mercado
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O setor de “Hoteleiro” foi um dos primeiros e principais setores 
afetados durante a crise causada pela pandemia. A interrupção de 
viagens nacionais e internacionais fez com que as expectativas de 
crescimento do setor no país não se concretizassem. Apesar de 
um bom primeiro bimestre o fechamento de hotéis e a interrupção 
de viagens de turismo e negócios resultou na queda dos principais 
índices de desempenho do setor. Abaixo um resumo dos dados 
divulgados pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil 
embasados nos dados de 549 hotéis responsáveis por 47.782 Uhs 
em todas as regiões do Brasil.

Setor hoteleiro
Segundo notícia no site do Governo do Estado de São 
Paulo, a Secretaria de Turismo do Estado, e o Airbnb, maior 
empresa global de compartilhamento de lares e experiências 
em viagens, fecharam um acordo para alavancar a retomada 
do setor de turismo pós-pandemia. “A parceria prevê 
colaboração em áreas como inteligência de mercado, para o 
compartilhamento de informações relacionadas ao turismo 
no estado, e ações para promover destinos do estado por 
meios digitais.”

Impactos gerados nos primeiros meses de pandemia
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Setor hoteleiro
Principais tendências e incertezas do setor

• Retomada lenta no recebimento de turistas estrangeiros

• Aumento da procura de locais que possam ser acessados por via terrestre

• Turismo voltado a eventos corporativos e culturais deve ter uma recuperação 
ainda mais lenta

• Empresas tendem a priorizar reuniões por videoconferências a fim de cortar 
custos. Cidades que dependem do Turismo de Negócios tendem a ser mais 
afetadas a longo prazo

• Segundo a Hotel Invest, especialistas em negócios hoteleiros. “As diárias 
do hotéis não sofreram alterações de preços, desse modo o potencial de 
recuperação de desempenho seria mais rápido após o fim da crise.”

• Possibilidade de novas ondas de isolamento podem prejudicar ainda mais o 
caixa de empresas do setor

• Hotéis não pertencentes a grandes redes devem sofrer mais dificuldades na 
manutenção e reabertura caso não tenham facilidades no acesso à crédito.

Mercado
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O setor de “Shopping Center” foi um dos setores mais afetados pelo isolamento 
adotado por Prefeituras e Governos Estaduais como forma de combate da 
disseminação do COVID-19. O fechamento das mais de 100.000 lojas distribuídas 
nos 577 Shoppings Centers localizados em todo país causou um enorme prejuízo à 
Administradoras de Shopping, investidores e lojistas.

Segundo as principais administradoras de Shopping Centers do país, nota-se uma 
tendência de gestão compartilhada da crise entre administradores e lojistas. Em todos 
os relatórios gerenciais analisados observa-se como principais iniciativas do setor: 

Anúncio de adiamento de projetos de expansão ainda não iniciados. Os comunicados 
reforçam que os projetos em geral não estão sob revisão, nem foram cancelados.

Desconto de 50% a 100% nos aluguéis de Março e Abril para lojistas adimplentes 
com aluguel e demais taxas operacionais.

Desconto de 10% a 50% nas taxas de condomínio e fundos de promoção durante os 
meses de Março e Abril.

Apesar da crise, impulsionadas pelos bons resultados nos meses de Janeiro e 
Fevereiro as administradoras analisadas apresentaram crescimento nos seus 
resultados operacionais. Espera-se que os resultados do 2T2020 reflitam melhor os 
impactos da crise no setor.

Shopping center
Impactos gerados nos primeiros meses de pandemia

Projetos De 
Expansão

Taxas De 
Condomínio

Noi

Aluguel
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Shopping center
Principais tendências e incertezas do setor

• Aceleração da necessidade de maior convergência entre as experiências de 
compra virtual e física

• Aumento da relevância de entretenimento no portifólio de Shoppings Centers

• Aceleração da tendência mundial de crescimento da participação do 
e-commerce no varejo nacional

• Expectativa de recuperação mais rápida devido à existência de demanda 
reprimida

• Possibilidade de novas ondas de fechamento após reabertura pode impactar 
novamente o setor

• Retomada do mercado esta diretamente ligada a estabilidade da pandemia

Produto

Mercado
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A classes de ativos pertencentes a Indústria e Logística foram 
as menos afetadas do Mercado Imobiliário durante a crise do 
COVID-19 no primeiro trimestre de 2020. Dentre as principais 
razões para a resiliência apresentada pelo setor até o presente 
momento podemos destacar: expectativa de antecipação do 
crescimento do comércio eletrônico (setor extremamente 

Indústria e logística
dependente de ativos bem localizados e eficientes); existência 
de grande parcela de contratos atípicos com maior universo 
temporal; alto custo de mobilização/desmobilização, o que faz 
com que as empresas sejam mais conservadoras ao optar pelo 
cancelamento de algum contrato nesse tipo de ativo. 

Impactos gerados nos primeiros meses de pandemia
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Segundo dados obtidos do Market Report Logístico da Colliers Internacional, para o 1º trimestre de 2020: “O preço 
médio pedido dos condomínios logísticos se mantiveram próximo a R$ 19,00/por mês. Em situação hipotética  se o 
mercado estivesse em crescimento e recuperação, haveria a correção dos preços através do IGPM (Índice Geral de 
Preços do Mercado), e se considerássemos um contrato iniciado em Junho/2017 a defasagem seria de 23%. E devido a 
situação de pandemia, os preços se mantem estável.

Fonte: Relatório 
Trimestral Colliers Int.
1T2020
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Indústria e logística
Principais tendências e incertezas do setor

Incorporação no mercado brasileiro do conceito de “Dark Store” (Dark Store são 
locais exclusivos para armazenamento, separação e envio de produtos online).

• Expectativa de aumento da demanda por galpões mais urbanos e próximos 
aos clientes para atender prazos mais curtos. Devido a falta de área 
disponível, amplia-se a tendência de galpões multi-andares, com necessidade 
de tecnologia de transporte vertical

• Renovação dos ativos do setor. Priorização de imóveis mais eficientes, 
priorizando: menor área não-produtiva (incluindo construção de mezaninos sob 
demanda), maior eficiência energética, maior relação de docas por m²

• Tendência de crescimento na demanda em Galpões logísticos a fim de suprir 
necessidade gerada pelo crescimento da participação do e-commerce no 
varejo

• Empresas que trabalhavam com estoques reduzidos tendem a repensar 
estratégia

Produto

Mercado



17 - Impactos do COVID-19 no Mercado Imobiliário Brasileiro

Avaliação
dos ativos
As incertezas causadas pela pandemia causam impactos 
diretos na volatilidade do mercado, e consequentemente no 
Fair Value dos ativos de diferentes segmentos. Por isso, cabe 
aos avaliadores definirem os principais riscos e elementos de 
incerteza existentes nesse momento.

“...uma avaliação não é um fato, mas uma estimativa do 
resultado mais provável dentre uma série de possíveis 
resultados, com base nas premissas feitas ao longo do 
processo de avaliação. As avaliações de mercado são 
estimativas do preço mais provável que seria pago em 
uma transação na data de avaliação.”

International Valuation Stardars Council
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Desafios do 
mercado imobiliário

Principais tendências e incertezas do setor

• Redução de novo estoque, 
aumento nas taxas de vacância;

• Custos de manutenção ou de 
implementação de um ativo 
maiores do que os previstos; 

• Perda de liquidez em 
comparação com outros ativos;

• O setor de Lajes Corporativas 
pode ter demanda reduzida de 
forma permanente pela inserção 
do trabalho remoto?

• Queda na negociação de 
contratos de locação Triple AAA, 
recuperação lenta devido a 
pandemia.

• Redução na demanda devido às restrições de viagens internacionais 
e deslocamento, cancelamento de conferências e eventos e 
principalmente, políticas de isolamento social intensas em todas as 
regiões do mundo; e

• Existe potencial para uma recuperação a partir do 3º trimestre de 2020, 
se as atividades voltarem ao normal. O tempo de recuperação deve ser 
prolongado.

• Contratos atípicos de locação 
(BTS) e operações de 
longo prazo trazem menor 
possibilidade de renegociações, 
inadimplências e ou 
desocupações; e

• O mercado de logística sofre 
menos com a pandemia do que 
outros segmentos, como o de 
shoppings e hotéis.

• Varejo de lojas de rua tendem 
a ter comportamento similar às 
lojas de shopping;

• Maior risco para os proprietários 
quanto ao fluxo de pagamento, 
reposição de novos inquilinos;

• Aumento das incertezas de 
fechamentos de lojas com a 
queda no consumo, reduzindo 
a taxa de ocupação e alterando 
referência de valores de 
mercado; e

• A retomada do segmento está 
diretamente relacionada com 
o controle e estabilidade da 
pandemia.

• Incerteza no novo estoque de 
médio-alto padrão; e

• Inadimplência nos pagamentos 
dos financiamentos imobiliários 
e de aluguéis.

Escritórios

Hotel

Industrial e Logística

Varejo

Residencial

* Incertezas não são quantificáveis, ocorre quando não conhecemos todas as alternativas, suas consequências e suas probabilidades.

Fonte: KPMG BRASIL
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Redução dos preços de mercado após a data de aquisição ou de avaliação e 
Impossibilidade de acesso aos locais de vistoria.

A velocidade de recuperação do mercado dependerá do período da pandemia 
e do ritmo em que cada funcionalidade retornará, juntamente com a confiança 
do investidor. 

A crescente incerteza do mercado pode alterar o perfil de risco dos investidores, 
levando a maiores rendimentos esperados.

Período de turbulência para os Fluxos de Caixa ( reduções e perdas de aluguel, 
aumento das taxas de vacância, variações do índice). 

Principais fatores de risco

1

2

3

4

Fonte: KPMG BRASIL

* Riscos são quantificáveis, ocorre quando múltiplas alternativas são possíveis e conhecemos todas aquelas 
consideradas relevantes, suas consequências e as probabilidades das mesmas ocorrerem.



20 - Impactos do COVID-19 no Mercado Imobiliário Brasileiro

Atentar para mudança nos Produtos imobiliários para novas demandas do inquilinos e 
usuários dos imoveis.

Utilização de mais de um métodos para avaliação dos ativos (crosscheck).

Atentar para inclusão de ressalvas sobre o atual panorama de avaliação de imóveis 
nos relatórios.

Atentar para renegociação de cláusulas, desconto e postergação de pagamentos das 
receitas dos empreendimentos.

Recomendações

1

2

3

4
Fonte: KPMG BRASIL



Fale com o nosso time

© 2020 KPMG Consultoria Ltda, uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes 
e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.

O nome KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International.

Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de uma pessoa ou entidade 
específica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem 
de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreenderem ações sem orientação profissional qualificada, 
precedida de um exame minucioso da situação em pauta.

Projeto gráfico e diagramação: Gaudí Creative Thinking

Eduardo Tomazelli
Sócio-Líder de Real Estate da KPMG do Brasil
Tel.: (11) 3940-3640
ERemedi@kpmg.com.br

Eduardo Redes
Sócio de Infraestrutura da KPMG América Latina
Tel.: (11) 3940-5189
eduardoredes@kpmg.com.br

André Marinho
Sócio de Infraestrutura da KPMG do Brasil
Tel.: (11) 3940-5128
andremarinho@kpmg.com.br

Noelle Dalberto
Gerente Sênior Infraestrutura da KPMG do Brasil
Tel.: (11) 3940-4865
ndalberto@kpmg.com.br

#KPMGTransforma

kpmg.com.br

/kpmgbrasil
Baixe o APP
KPMG Brasil

Ser especialista 
transforma negócios.


