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Crescimento do Número de Habitantes
(Milhões de Pessoas)
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Brasil: ritmo do crescimento 
populacional e da urbanização 

Censo 2010: população urbana: 84,4% (161 milhões habitantes);  
população rural: 15,6% (30 milhões habitantes). 









Acima de 5  
salários mínimos: 
População urbana: 6% 
População rural: 1% 
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Percentual da População Total por Classes de 
Renda Familiar e Variação (%) 

Fonte: FGV    Elaboração: SUPLA/Cenários

> R$ 4.807,00 entre R$ 1.115,00 
e R$ 4.807,00 

entre R$ 804,00 e 
R$ 1.115,00 

< R$ 804,00 (abaixo da 
linha de pobreza)

mobilidade	  social	  e	  	  
capacidade	  de	  endividamento	  	  	  
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Bolha Imobiliária 
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bolhas de ativos 

•  “Bolhas” surgem quando os preços de mercado 
dos ativos são inconsistentes com o que  
os fundamentos macroeconômicos justificariam. 

•  Uma economia de boom (com alto crescimento) 
gera bolha de ativos quando  
a escala de influxos nominais de riqueza à caça 
de oportunidades em ativos (riqueza) ultrapassa  
a capacidade de criação desses ativos de capital. 

•  As bolhas de ativos, seguidas por  
colapsos de ativos, são virtualmente 
onipresentes em economias (ou em mercados) 
com fronteiras delimitadas.  
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riqueza de “novos ricos” 

•  Grande parte da riqueza de “novos ricos”, no Brasil, 
surgiu de atividades não-produtivas, geralmente ligadas a 
ganhos de capital por meio de valorizações patrimoniais, 
como a venda de bens – imóveis, fazendas, empresas, 
participações, etc. – comprados com preços baixos e  
vendidos após forte alta. 

  
•  Os empreendedores pioneiros investiram, inicialmente, 

em “zonas de fronteiras” (ou espaços urbanos) ainda  
não atendidos por determinadas atividades. 

  
•  Com o controle monopolista de mercados locais, 

obtiveram “ganhos de fundadores” extraordinários,  
devido ao progressivo crescimento das cidades. 
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economia de boom com  
bolhas imobiliárias 

•  As bolhas de ativos, no Brasil, pouco ocorreram em 
mercado de ações, mais em mercado imobiliário.  

•  A demanda por imóveis era determinada pela elevação 
do grau de urbanização da população.   

•  Entre 1900 e 1973, a taxa de crescimento médio anual do 
PIB brasileiro (4,9%) foi a maior do mundo, propiciando 
economia de boom com bolhas imobiliárias.  

•  A sobra de renda dos mais ricos permitia  
construir a “casa própria” e/ou investir em imóveis, 
aplicação que era antes considerada segura e rentável.  

•  Tinha mercado secundário organizado  
que dava, então, relativa liquidez. 



preços	  de	  imóveis	  
•  Estes	  aGvos,	  objetos	  de	  decisões	  de	  por5ólio	  de	  inves9dores,	  	  

têm	  seus	  preços	  estabelecidos	  muito	  mais	  em	  função	  da	  
localização	  (valor	  de	  mercado	  dos	  terrenos)	  do	  que	  propriamente	  
do	  custo	  de	  produção	  da	  residência.	  	  

•  O	  setor	  de	  construção	  tem	  plena	  capacidade	  de	  construir	  grande	  
número	  de	  casas	  modernas,	  entre	  as	  quais	  muitos	  apartamentos	  
em	  edi@cios	  altos,	  por	  preços	  muito	  inferiores	  aos	  a9ngidos	  
atualmente	  pelas	  casas	  em	  áreas	  urbanas	  disputadas.	  

•  Imóveis	  residenciais:	  	  
–  aGvos	  em	  depreciação	  	  

que	  acarretam	  manutenção	  dispendiosa	  e	  terminam	  subsBtuídos,	  ou	  	  
–  bens	  escassos	  com	  demanda	  crescente,	  	  

cujos	  preços	  têm	  o	  potencial	  de	  disparar.	  















Fundos	  de	  InvesGmento	  
Imobiliário	  



Fundos de Investimento Imobiliário  
de Varejo 

•  Podem ser  
a “porta de entrada” 
para pequenos 
investidores adquirirem 
cotas no mercado 
primário e participarem 
com segurança de 
mercado de grandes 
empreendimentos que 
propiciam recebíveis 
imobiliários, obtendo 
ganho de escala. 
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Fundos de Investimento Imobiliário 

•  O desenvolvimento de 
mercado secundário 
ativo de cotas de FII 
– “porta de saída” – 
contribui para a 
atração de 
investidores 
temerosos de  
falta de liquidez.  

•  Devido à possibilidade 
de fracionar o 
investimento,  
não há necessidade 
de vender tudo como 
no caso de 
propriedade de um 
único imóvel. 
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Comparação	  entre	  invesBmentos	  



Rendimentos	  mensais	  líquidos	  

•  Para	  viabilizar	  o	  financiamento	  habitacional,	  	  
os	  inves9mentos	  em	  papéis	  imobiliários	  tem	  bene@cio	  fiscal.	  

•  No	  caso	  dos	  Fundos	  Imobiliários,	  a	  maioria	  tem	  isenção	  do	  PIS,	  da	  Cofins	  	  
e	  do	  Imposto	  de	  Renda	  incidente	  sobre	  o	  rendimento	  para	  a	  pessoa	  @sica:	  	  
o	  fundo	  só	  recolhe	  o	  IR	  sobre	  o	  retorno	  dos	  papéis	  de	  renda	  fixa	  em	  carteira.	  

•  A	  isenção	  de	  Imposto	  de	  Renda	  só	  vale	  para	  fundos	  que	  tenham	  cota	  
negociada	  na	  Bolsa	  e	  que	  distribuam	  ao	  co9sta	  pelo	  menos	  95%	  do	  resultado	  
de	  seu	  caixa,	  normalmente	  o	  recebimento	  mensal	  de	  aluguéis.	  

•  Quando	  a	  cota	  do	  fundo	  sobe,	  porém,	  o	  invesBdor	  paga	  20%	  de	  IR	  	  
reBdo	  na	  fonte	  pelo	  ganho	  de	  capital.	  



Fundo	  de	  Recebíveis	  Imobiliários	  
•  Por	  exemplo,	  uma	  operação	  prevê	  a	  emissão	  de	  1	  milhão	  de	  cotas,	  cada	  

uma	  com	  valor	  de	  R$	  1	  mil,	  o	  que	  totaliza	  oferta	  de	  R$	  1	  bilhão,	  em	  que	  
cada	  invesBdor	  deverá	  comprar	  pelo	  menos	  50	  cotas	  ou	  R$	  50	  mil.	  

	  
•  A	  taxa	  de	  administração	  é	  de	  1%	  ao	  ano.	  
	  
•  O	  fundo	  invesBrá	  principalmente	  em	  CerGficados	  de	  Recebíveis	  

Imobiliários	  (CRIs)	  lastreados	  em	  aBvos	  diversos,	  	  
como	  imóveis	  comerciais,	  residenciais,	  industriais	  e	  shoppings,	  	  
podendo	  também	  aplicar	  em	  cotas	  de	  outros	  Fundos	  Imobiliários,	  
Letras	  de	  Crédito	  Imobiliário	  (LCIs)	  e	  Letras	  Hipotecárias.	  

	  
•  O	  fundo	  contará	  também	  com	  formador	  de	  mercado	  ("market	  maker”):	  

o	  próprio	  banco	  administrador	  atuará	  como	  formador,	  ou	  seja,	  	  
agente	  contratado	  para	  garan9r	  um	  mínimo	  de	  negócios.	  



Fundo	  de	  Recebíveis	  Imobiliários	  
•  De	  acordo	  com	  o	  prospecto,	  a	  meta	  é	  superar	  	  

a	  rentabilidade	  dos	  Ltulos	  públicos	  indexados	  à	  inflação	  	  
com	  prazo	  de	  duração	  equivalente	  à	  carteira	  do	  fundo	  	  
em	  pelo	  menos	  1	  ponto	  percentual	  ao	  ano.	  	  

•  Na	  simulação,	  considerando-‐se	  	  
taxa	  nominal	  de	  de	  12,5%	  ao	  ano	  (inflação	  mais	  juro)	  	  
e	  imposto	  de	  renda	  de	  15%,	  o	  fundo	  espera	  	  
rentabilidade	  nominal	  líquida	  de	  aproximadamente	  	  
2,7	  pontos	  percentuais	  acima	  do	  que	  seria	  a	  taxa	  de	  referência.	  	  

•  Isso	  já	  levando	  em	  conta	  o	  fato	  de	  a	  aplicação	  ser	  	  
isenta	  de	  imposto	  de	  renda	  para	  as	  pessoas	  @sicas.	  



Letra	  de	  Crédito	  Imobiliário	  



CEPAC	  
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CEPAC –  
Certificado de Potencial Adicional de Construção 

•  Representa direitos adicionais de construção,  
em áreas com potencial de adensamento, concedidos pela 
Prefeitura, que usa seus recursos para obras públicas, 
inclusive remoção de favelas. 

•  “Sempre ocorreu, no Brasil, privatização dos lucros e  
socialização das perdas”, o CEPAC propicia  
“privatização dos custos, socialização dos benefícios”. 

•  A valorização imobiliária é exemplo típico:  
o governo investe em obras urbanas com recursos de toda  
a comunidade, mas a valorização beneficia mais os donos 
das propriedades na área que recebeu os investimentos. 
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CEPAC –  
Certificado de Potencial Adicional de Construção 

•  O CEPAC equaciona dois problemas: 

1.  fornece recursos para o financiamento não-tributário  
(e sem endividamento) dos gastos públicos –  
trata-se de securitização de direitos de construir; 

2.  absorve para a coletividade a renda diferencial  
gerada por investimentos governamentais,  
tradicionalmente apropriada por segmentos do setor privado.  



Porto	  Maravilha	  no	  Rio	  de	  Janeiro	  

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2011/06/19/
plano-de-revitalizacao-do-porto-da-cidade-maravilhosa-rio-
de-janeiro/ 



revitalização	  da	  Zona	  Portuária	  do	  
Rio	  de	  Janeiro	  

•  A	  Prefeitura	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  não	  se	  endividará	  na	  medida	  que	  
se	  uBlizará	  de	  CEPAC:	  ftulos	  mobiliários,	  regulados	  pela	  CVM,	  
que	  permitem	  a	  construção	  de	  edi@cios	  mais	  altos	  do	  que	  os	  
limites	  atuais	  permi9dos	  pela	  legislação,	  atraindo	  invesBdores.	  	  

•  A	  Prefeitura	  fez	  leilão	  do	  lote	  de	  6,4	  milhões	  de	  CEPAC	  	  
por	  R$	  3,5	  bilhões,	  no	  dia	  13	  de	  maio	  de	  2011.	  	  

•  A	  operação	  financeira	  prevê	  que	  o	  Fundo	  de	  InvesGmento	  
Imobiliário	  Porto	  Maravilha,	  da	  Caixa	  Econômica	  Federal,	  	  
que	  usa	  recursos	  do	  FGTS,	  revenda	  o	  direito	  de	  construção	  	  
a	  inves9dores	  interessados	  e,	  em	  contraparBda,	  repasse	  ao	  
município	  do	  Rio	  o	  total	  de	  R$	  8	  bilhões,	  ao	  longo	  de	  15	  anos.	  



repasse	  ao	  município	  do	  Rio	  
•  Esses	  R$	  8	  bilhões	  irão	  financiar	  as	  obras	  da	  segunda	  fase	  do	  

projeto	  Porto	  Maravilha,	  em	  cinco	  anos,	  e	  a	  manutenção	  de	  ruas	  
e	  arredores	  da	  zona	  portuária	  por	  15	  anos.	  	  

•  Entre	  as	  intervenções	  previstas,	  que	  serão	  pagas	  com	  	  
os	  recursos	  provenientes	  do	  leilão,	  estão:	  	  
1.  a	  demolição	  de	  parte	  do	  elevado	  da	  Perimetral,	  	  

que	  faz	  a	  ligação	  entre	  as	  zonas	  norte	  e	  sul	  passando	  pela	  região	  central,	  	  
2.  a	  construção	  de	  4	  quilômetros	  de	  túneis	  	  

para	  subsBtuir	  o	  atual	  viaduto	  a	  beira-‐mar,	  	  
3.  a	  reurbanização	  de	  70	  quilômetros	  de	  vias,	  e	  	  
4.  a	  reconstrução	  de	  700	  quilômetros	  de	  redes	  de	  infraestrutura	  urbana.	  
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