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RealizaçãoAnálise

FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2012 - 2014 

✓ Crescimento do PIB no Brasil

de apenas 1,9%; e 2011 em

3,9%);

✓ Inflação acima do centro da

meta (5,84%).

✓ Brasil entra em recessão (início

no segundo trimestre de
2014);

✓ Agravamento dos protestos,

crise política e avanço das
investigações da lava-a-jato;

✓ Dilma é reeleita.

✓ Crescimento do PIB foi de 3%;

✓ Ondas de protestos contra o governo e contra a copa do mundo;

✓ Inflação segue acima da meta (5,91%);

✓ Ibovespa fecha o ano em queda de 15%.

2012
2014

2013
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2015 e 2016 

2015

2016✓ País segue em recessão – (iniciado em 2014);

✓ Crise fiscal nos estados;

✓ Dólar e inflação começam a recuar;

✓ Em maio o Senado da início ao processo de impeachment (Dilma afastada por
180 dias);

✓ Em agosto o processo é concluído e Michel Temer assume a presidência
definitivamente;

✓ Ibovespa tem forte variação positiva (fecha ano com alta de 38,93%).

✓ PIB cai 3,3%.

✓ Recessão econômica;

✓ Alta da inflação ganha força, chegando nos dois dígitos;

✓ Perda do "grau de investimento” (aumentaa desconfiança do investidor estrangeiro);

✓ Instabilidade política aumenta à medida que a lava-jato avança;

✓ Ibovespa reduz 41,3%, frente ao fechamento do ano anterior

✓ Queda no PIB de 3,5%.
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2017

2017

✓ Economia mundial começa a reagir;

✓ Após 3 anos em queda, o PIB brasileiro volta a crescer,
marcando o fim da recessão;

✓ Inflação cai, e fica abaixo de 3% pela primeira vez desde 1998;

✓ Taxa SELIC chega em dezembro a 7% a.a;

✓ Aprovação da "Reforma Trabalhista";

✓ Crise Fiscal nos estados se atenua;

✓ Escândalo dos áudios do Joesley Batista com Temer;

✓ Lula é condenado;

✓ Prisões de Geddel Vieira Lima, Eike Batista e outros envolvidos
na lava-jato;

✓ Reforma trabalhista
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2018 e 2019

2018

✓ Forte instabilidade na Zona do EURO e BREXIT;

✓ Guerra comercial entre EUA e China se acentua;

✓ Greve dos caminhoneiros;

✓ SELIC em queda - 6,5% a.a.;

✓ Alta recorde do dólar - 16,9%;

✓ Prisão de Lula;

✓ Bolsonaro é eleito;

✓ Avanço da reforma tributária.

✓ Posse de Bolsonaro;

✓ Recessão na Argentina;

✓ Reforma da previdência;

✓ Queda no consumo;

✓ Primeiros rumores sobre a COVID-19.

2019
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2020

2020

✓ Pandemia é decretada;

✓ Ibovespa sofre altíssimo revés de 53,20% de 23 de janeiro
(119.527,63 pontos) a 23 de março (63.569,62 pontos);

✓ Lockdown para tentar conter surto de COVID;

✓ Flexibilização dos contratos de trabalho para se adaptar à
nova realidade devido à pandemia - mudança nas dinâmicas

de trabalho das empresas e pessoas;

✓ Aprovação do auxílio emergencial;

✓ 2ª onda da COVID no final do ano.
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2021

2021 ✓ A menor taxa Selic da história foi registrada entre agosto de 2020 e

março de 2021, quando o índice atingiu o patamar de 1,9% ao ano;

✓ Gasolina, energia e dólar elevam a inflação, que ultrapassa os 2 dígitos;

✓ Para conter inflação, SELIC avança e se aproxima dos 10% a.a no fim de

2021;

✓ Alta do desemprego estimula a informalidade;

✓ Avanço da vacinação estimula reabertura das atividades e alivia a economia;

✓ Criado o Auxílio Brasil;

✓ Variantes Delta e Omicron provocam nova onda de Covid – pressão no

sistema de saúde;

✓ Anulação das condenações de LULA e outros condenados pela lava-jato;

✓ Índice anual do IGP-M atinge 37,04% em 12 meses no mês de maio/21.
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2022

2022

✓ Inflação segue em elevação – de 5,84% em 2012 para 11,39%

em junho/22;

✓ Para conter inflação, SELIC mantem tendência de alta, chegando

aos atuais 13,75% (maior nível em 5 anos);

✓ Incertezas no cenário político em ano de eleição presidencial;

✓ Guerra da Rússia/Ucrânia

✓ Recessão nos EUA - taxa de juros chega a 2,5% a.a e inflação em
9,1% (inflação média em 2012 de 2,07% para média de 9,1% ao

ano em junho 2022).
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FATOS QUE INFLUENCIARAM O MERCADO IMOBILIÁRIO
2012-2022

Ao longo desses dez anos 
podemos concluir que 
Brasil passou por um 
período conturbado 

econômica e politicamente.

Entretanto, o mercado 
imobiliário segue trazendo 
segurança e rentabilidade 

superior aos demais 
investimentos ofertados no 

mercado.
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COLETA DE DADOS

✓ Foram analisados imóveis residenciais de 1, 2, 3 e 4 quartos, de médio a alto padrão
lançados no ano base (2012), nos 4 principais Municípios da Grande Vitória.

✓ Recebemos também dados de Cariacica e Serra, entretanto como a amostragem foi baixa,
os dados foram desconsiderados.

✓ A partir do valor de venda dos imóveis informado pelas incorporadoras no lançamento do
empreendimento em 2012, solicitamos a avaliação de mercado das incorporadoras e
imobiliárias associadas;

✓ Também foram pesquisados nos portais de imóveis o valor atual dos respectivos
empreendimentos em 2022;

✓ De posse de toda essa informação, chegamos a valorização registrada de 05/2012 a
05/2022.
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Imóveis residenciais em Vitória e Vila Velha, nos seguintes bairros: 

BAIRROS ANALISADOS

Vitória Vila Velha

Barro Vermelho Praia da Costa

Bento Ferreira Itaparica

Jardim Camburi Itapoã

Praia do Canto --
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Valorização Imobiliária (VI) média dos bairros pesquisados em 

VITÓRIA de 2012 a 2022 foi de 101,15% 

123,90%

79,44%

95,36%

128,01%

Barro Vermelho Bento Ferreira Jardim Camburi Praia do Canto
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Valorização Imobiliária (VI) média dos bairros pesquisados em 

VILA VELHA de 2012 a 2022 foi de 127,64% 

117,55%

144,60%
134,53%

Itaparica Itapoã Praia da Costa
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Exemplos da Valorização Imobiliária

Vitória

✓ Imóvel de 4 quartos na Praia do Canto -
valorização no período de 128,01%

✓ Valor da venda no lançamento em 2012

= R$ 900.000,00;

✓ Valor de venda ao final de 2022

= R$ 2.052.090,00

Vila Velha

✓ Imóvel de 3 quartos Itapoã - valorização
no período de 144,60%

✓ Valor da venda no lançamento em 2012

= R$ 386.000,00;

✓ Valor de venda ao final de 2022

= R$ 944.156,00.



VALORIZAÇÃO E RENTABILIDADE DO IMÓVEL 
VITÓRIA E VILA VELHA (2012 – 2022)
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Cálculo da Rentabilidade

RI - Rentabilidade do Imóvel (período 2012-2022) ** 

VI - Valorização Imobiliária (período 2012-2022) 

RA - Retorno do Aluguel (período 2014-2022) *

* RA = 30% (Retorno mínimo do aluguel dos imóveis residenciais no período de 2014 a 2022,
considerando 0,35% ao mês e 10% de taxa média de vacância);

** RI nominal sem descontar a inflação.
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Rentabilidade do Imóvel (RI) – Vitória e Vila Velha 

131,15%

157,64%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

170,00%

RI Vitória RI Vila Velha
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Rentabilidade do Imóvel 

RI = 101,15% + 30%

RI = 127,64% + 30%

RI de Vitória e Vila Velha = 149,51% 

131,15%

157,64%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

170,00%

RI Vitória RI Vila Velha
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Comparativo Indicadores 2012-2022

*RI: Rentabilidade Imobiliária dos imóveis pesquisados em Vitória e Vila Velha

149,51%

123,18%

85,83% 84,08%

50,00%

70,00%

90,00%

110,00%

130,00%

150,00%

170,00%

RI CDI IBOVESPA IPCA
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Unidades em Produção na Grande Vitória

Fonte: Censo SINDUSCON-ES
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Distribuição geográfica dos empreendimento e unidades em 
produção na Grande Vitória

Fonte: Censo SINDUSCON-ES

Fonte: Incorporadoras e Imobiliárias associadas à ADEMI-ES
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Oferta x Demanda

✓ O nível de produção está baixíssimo. Voltamos ao mesmo nível de 2006. O

estoque representa algo em torno de 25% do que esta sendo produzido, ou seja,
OFERTA MUITO BAIXA.

✓ E a demanda como está hoje?

✓ E a demanda em relação a 2006, cresceu ou diminuiu?

✓ Nesse cenário, o que acontece com o preço do imóvel?
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O aumento ou redução da Taxa Selic influencia no valor dos serviços
financeiros oferecidos pelos bancos para o financiamento imobiliário;

O encarecimento do crédito imobiliário acontece na esteira do aumento da
taxa básica de juros (Selic), que passou de 2% ao ano em março de 2021 para
os atuais 13,75%.

No mesmo período, a taxa média do financiamento imobiliário saltou de 6,9% 
para 9,2% - aumento médio de 2,3 pontos percentuais;

Na prática, financiar um imóvel ficou mais caro.
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Nos dois últimos anos, durante a pandemia, as taxas de financiamento para aquisição do imóvel

estavam no seu mínimo histórico, o que impulsionou as vendas.

A prestação do imóvel ficou mais baixa e, assim, cabia no bolso do nosso consumidor – estimulo

na compra de imóveis, principalmente os novos.



Pesquisa - Desempenho  do  Mercado Imobiliário Capixaba  em  10 Anos (2012 – 2022)
Fonte: Incorporadoras e Imobiliárias associadas à ADEMI-ES

RealizaçãoAnálise

✓ A Selic apresenta relação muito próxima com o setor imobiliário, justamente pelo poder que ela tem em relação ao valor
de financiamentos imobiliários e empréstimos - o acesso ao crédito fica comprometido devido ao aumento da taxa de juros;

✓ Conforme ocorre a elevação da taxa Selic, os bancos e outras instituições financeiras aumentam as taxas cobradas no
empréstimo - o valor da prestação fica maior e, consequentemente, o montante da dívida para quem decide adquirir o imóvel
por meio de financiamento imobiliário fica menor.
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Maior classe de ativo do mundo

Fonte: João Vianna – Real Estate Investing Rocks

✓ O valor total dos imóveis é maior do que todas as ações de todas as companhias públicas + todo o ouro minerado

até hoje;

✓ São 330 trilhões de dólares, sendo a grande maioria em imóveis residenciais, seguidos por imóveis agrícolas

(fazendas e sítios) e comerciais (salas comerciais, galpões, shopping centers, hotéis, etc).
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Risco x Retorno

Fonte: João Vianna – Real Estate Investing Rocks

✓ Geralmente estes dois indicadores evoluem juntos – quanto maior o retorno, maior será o nível de risco;

✓ Porém, no caso dos imóveis a relação risco-retorno é considerada um ponto fora da curva - retornos elevados com

riscos baixo.
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Renda Recorrente

Fonte: João Vianna – Real Estate Investing Rocks

✓ Acesso a dois fluxos de renda, quais são: i) Valorização do ativo ao longo do tempo; e ii) Receita proveniente de

locação.
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Renda Recorrente

Fonte: João Vianna – Real Estate Investing Rocks

✓ É possível criar um efeito de diversificação de portfólio – reduzindo a volatilidade e uma melhora da relação risco

X retorno (baixa correlação em relação à títulos e ações).
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Proteção contra a Inflação

Fonte: João Vianna – Real Estate Investing Rocks

✓ Os imóveis demonstram ao longo dos anos grande resiliência em relação à inflação - indexação da grande maioria

dos contratos aos índices de preços;
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Considerações Finais

✓ Na recessão os ativos de uma forma geral perdem valor e o que menos sofre é o imóvel. Em
inúmeros casos os preços se mantem;

✓ O imóvel enfrentou e ainda está enfrentando com firmeza, o pior período de crise da
história econômica do Brasil, (10 anos), até então vivenciado:

o Pandemia;
o Desemprego;
o Inflação e insuficiência de renda;
o Empresas fecharam;
o Instabilidade econômica, jurídica e governamental.
o Entretanto....

O imóvel é MOEDA FORTE, SEMPRE. 

Para o período avaliado, isto é, de 2012 a 2022, nota-se que o mercado imobiliário apresentou
rentabilidade acima das aplicações convencionais.
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AVALIAÇÕES GERAIS
O MERCADO IMOBILIÁRIO SEGUIRÁ SÓLIDO

✓ 1) 2021 foi o melhor ano da história do mercado imobiliário brasileiro e 2022 será seguramente o segundo melhor

ano de desempenho. Ou seja, o imóvel vem demonstrando notável resiliência, mesmo após o período mais crítico

da pandemia e em cenário político-econômico mais conflitivo. Nada leva a crer que 2023 não será também um

excelente ano para o mercado, pelos seguintes fatores:

✓ Final de período eleitoral;

✓ Movimento provável de redução da taxa de juros a partir do 3° trimestre;

✓ Recomposição relativa do poder de compra das famílias.
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AVALIAÇÕES GERAIS
O MERCADO IMOBILIÁRIO INDICA DEMANDA LATENTE

✓ 2) Porém, mais ainda, nossa tese é que existe uma demanda latente ainda muito forte para os próximos anos

para o mercado imobiliário, a despeito das circunstâncias político-econômica mais imediatas, pelos seguintes
fatores:

✓ Forte pressão pela moradia da interesse social (HIS) com novas políticas para o setor, com déficit de
aprox. 6 milhões de moradias;

✓ Grande formação de famílias no país – 1,1 milhão de casamentos por ano – bem como a maior parte da

população brasileira em idade ativa e com concentração entre 25 e 55 anos – com forte impulso de formação

patrimonial;

✓ Encarecimento dos terrenos urbanos, pressionando a verticalização, bem como os novos arranjos
habitacionais, inclusive as demandas por locação;

✓ Nova realidade de trabalho mais flexível permitindo, sobretudo para as rendas maiores, maior orientação
para novos usos do imóvel: forte tendência de imóveis de lazer, de segunda moradia, de espaços maiores ou de

melhor qualidade.
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AVALIAÇÕES GERAIS
O MERCADO IMOBILIÁRIO EM UM NOVO PATAMAR

✓ 3) Tais fatos implicam a asserção de que podemos assumir que o mercado imobiliário brasileiro assumiu um

NOVO PATAMAR, isto é, passa a ser um mercado de grandes volume de VGV e unidades lançadas,
oscilando um volume agregado de financiamento (FGTS e SBPE, produção e consumo) ao redor de 1

milhão de unidades anuais.

✓ 4) No ES, sobretudo Vitória e Vila Velha já bastante verticalizadas, aumentará inequivocamente a densificação, e

pode-se prever uma maior segmentação na oferta, assim como já vem ocorrendo em todo o mercado brasileiro.
Pode-se conceber possibilidades de:

✓ Novas tipologias e conceituações dos produtos Luxo e Super Luxo – não apenas de elevada metragem;
✓ Forte oferta de produtos de padrões Médios e Altos;

✓ Produtos de Entrada do SBPE

✓ Produtos voltados ao investimento, residencial e comercial e para a locação;

✓ Produtos de segunda moradia e produtos mistos (residencial/comercial/segunda moradia/varejo/hotelaria).
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AVALIAÇÕES GERAIS

O MERCADO IMOBILIÁRIO EM NOVAS DIMENSÕES

✓ 5) E a demanda já vem apontando também para novas soluções e soluções específicas, que podem ser

interessantes de acordo com as praças e projetos a serem recomendadas: tais são os casos dos produtos de
Senior Living, Student Living, Self Storage, Sistemas de Co-working e co-living, bem como projetos

desenhados para Short e Long Stay.

✓ 6) Entendemos que novas classes de ativos terão demanda clara no Estado, sendo essencial, igualmente, o

desenvolvimento de novas formas de funding. Nesse ponto, começamos a divisar uma maior diversificação
na indústria de fundos.

✓ 7) Finalmente, apesar do contexto internacional mais desafiador, o Brasil está bem posicionado para o
cenário mundial mais adverso, com forte produção de alimentos, e tendo antecipado o movimento de elevação

da taxa de juros, podendo iniciar a redução mais cedo. Isto é, vai continuar a ser nos próximos anos um forte
gerador de empregos e renda.
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NOSSOS AGRADECIMENTOS

✓ Aos associados que responderam a pesquisa subsidiando as
informações;

✓ Aos parceiros da Brain Inteligência Estratégica que
colaboraram na analise dos dados;

✓ Ao Núcleo de Pesquisas da Ademi-ES formado por Hermann

Schneider, Gustavo Figueiredo, Flavia Gimenes, Christiano
Pereira e Eduardo Fontes;

✓ À Equipe ADEMI-ES.
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