
Mercado de imóveis em São Paulo: queda das vendas e 

lançamentos 
 

Sabe-se que o momento do mercado imobiliário brasileiro não é bom. Os dados 

negativos da economia do país, como o PIB que recuou nos últimos dois anos e deve 

crescer cerca de 0,5% em 2017, o índice de confiança da construção, o qual sofreu 

quedas sistemáticas e se recupera muito lentamente, e a taxa de desemprego estão 

relacionados a isso. Como consequência, os números da construção e ocupação foram 

empurrados para baixo e os da taxa de desocupação, para cima.  

Segundo o Secovi (Sindicato do mercado imobiliário), houve redução de 23% no 

lançamento de imóveis na cidade São Paulo, no ano de 2016. O índice é menor do que 

em 2015, quando o recrudescimento atingiu 32,4%, mas a baixa demanda ocasiona 

resultados preocupantes, como a queda acentuada da taxa de empregos formais ofertada 

pela construção civil.  

Entre 2015 e 2016, houve declínio nos valores do financiamento imobiliário 

tanto para construção quanto para aquisição, um reflexo claro do desemprego e da 

inflação. A maior parte dos imóveis lançados custa entre R$225 mil e R$500 mil, possui 

dois quartos e ocupa área que varia entre 46 e 65 m². Este é o modelo de residência que 

costuma ser mais vendido e, por isso, é considerado um investimento mais garantido 

para as construtoras. Por outro lado, a preferência por determinado tipo de imóvel no 

momento presente levará à falta de residências maiores dentro de alguns anos.  

Considerando-se apenas a região metropolitana de São Paulo, a queda no 

número de lançamentos é ainda maior, e atingiu 30%. No mesmo período, a venda de 

imóveis residenciais sofreu decréscimo de 20% e, tendo-se em consideração o número 

de ofertas de imóveis, o prazo avaliado para zerá-lo seria de dezenove meses.  

Estima-se que a recuperação do mercado imobiliário levará de dois a três anos, 

projetando uma estimativa de crescimento de 5% a 10% em 2017. Os indícios de 

melhora da economia, a queda da inflação e da taxa de juros, e iniciativas como a 

liberação dos saldos inativos do FGTS podem contribuir para a recuperação do setor.  


