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partir deste abril de 2015 a Fipe e o ZAP publicam o Boletim FipeZap, um boletim trimestral que traz 

uma leitura mais profunda dos dados do Índice FipeZap, acompanhando a evolução dos 

fundamentos do mercado imobiliário brasileiro e contextualizando esses indicadores internacionalmente.  

O primeiro trimestre de 2015 marcou o início de um ciclo de queda nos preços dos imóveis no Brasil. Não é 

possível prever quanto tempo essa 

queda vai durar, já que: (i) a 

conjuntura econômica atual é 

bastante peculiar; (ii) faltam dados 

históricos para sabermos como os 

preços se movimentaram em outros 

ciclos de baixa e (iii) esse ciclo de 

correção é o primeiro após a grande 

e recente expansão no crédito 

imobiliário no país, portanto é o 

primeiro após uma grande mudança 

estrutural do mercado. 

Nos três primeiros meses de 2015, o 

preço médio anunciado do m2 para 

venda subiu 0,7% na média das 20 

cidades que compõem o Índice 

FipeZap. Com uma inflação próxima 

a 4% no mesmo período, os preços 

reais dos imóveis já acumulam 

queda de 3% no ano, sendo que em quatro cidades a variação nominal já é negativa. Esse comportamento 

é significativamente distinto do auge do boom em 2010, quando os preços subiram apenas naquele ano 

21% em termos reais.  

Os economistas costumam atribuir ciclos de alta nos preços a uma combinação de três fatores: demografia 

(formação de novas famílias, movimentos imigratórios etc.), aumento da renda e mudanças na oferta ou 

nas condições de financiamento imobiliário. A seguir, analisamos esses e outros fundamentos do mercado 

de imóveis residenciais brasileiro.  

A 
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A ‘saúde’ do mercado imobiliário é tradicionalmente avaliada de três formas: pela relação preço-renda 

(price-to-income), pela rentabilidade do aluguel (rental yield) e por alguma medida de capacidade efetiva de 

compra dos imóveis (affordability, que leva em conta preço de venda, renda das famílias e condições de 

financiamento imobiliário). Deve-se ressaltar que não existe consenso ou padrão internacional nas 

metodologias para os cálculos. Nessa seção consideramos sempre o preço de um apartamento de 70 m2 

com o valor médio de cada cidade medido pelo Índice FipeZap, apenas para as cidades nas quais o IBGE 

acompanha mensalmente a renda média do trabalho1. 

 

Preço-Renda (price-to-income) 
A relação entre o preço dos imóveis e a renda das famílias é importante porque mostra o quanto a compra 

de uma moradia pesa no orçamento doméstico. No longo prazo, espera-se que essa relação seja ‘bem 

comportada’. Entretanto, é teoricamente possível que haja períodos de ‘descolamento’ dessas variáveis, 

causados em geral por alguma mudança estrutural do mercado.  

As medidas Preço-Renda apresentadas a seguir utilizam como base o apartamento médio descrito 

anteriormente e a renda média familiar da respectiva região metropolitana. A relação é a do preço do 

imóvel com a renda total da família. Não se está afirmando que a família gasta toda a sua renda na compra 

do imóvel; a medida serve apenas para acompanharmos a capacidade de compra e compararmos 

mercados diferentes.  

No Brasil, a cidade com a maior relação 

preço-renda é o Rio de Janeiro. Em 

fevereiro de 2015 essa relação era de 

17,3, ou seja, a família carioca média 

levaria pouco mais de 17 anos para 

pagar um apartamento típico da 

cidade de 70 m2. Na outra ponta, Porto 

Alegre é a cidade com a relação mais 

favorável, ou seja, é a cidade em que 

(em média) as famílias têm mais 

facilidade para comprar seus imóveis. 

Cabe notar que essa relação é, em 

geral, estável ao longo do tempo. A 

exceção ficou por conta do período 

entre 2009 e 2012, onde São Paulo, Rio 

de Janeiro e Recife viram um 

                                                           
1 Utilizamos a renda média habitual do trabalho principal medida pela Pesquisa Mensal do Emprego (PME/IBGE). Para compor a 
renda familiar, simplesmente multiplicamos a renda média por 1,5, ou seja, considera-se que em média a família tem 1,5 
pessoas trabalhando com a renda média. 

6

8

10

12

14

16

18

20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A
n

o
s 

d
e
 r

e
n

d
a

Relação Preço-Renda em capitais brasileiras

Rio de Janeiro

Recife

São Paulo

Porto Alegre
Salvador

Belo Horizonte

Fontes: FipeZap e IBGE



4

 

Boletim FipeZap #1 – Abril/2015  

‘encarecimento’ dos imóveis. Como veremos mais a frente, essa mudança de patamar se explica, em boa 

medida, pela queda nos juros e aumento dos prazos do financiamento imobiliário. Ressalte-se, por ora, que 

a estabilidade na relação Preço-Renda de 2012 até o momento ilustra a forte correlação entre os mercados 

de trabalho e imobiliário. Portanto, num cenário em que o emprego se deteriora, é razoável esperar um 

comportamento dos preços muito mais modesto.  

 

Capacidade de Compra do Imóvel no Brasil (CCI/FipeZap) 
A Fipe e o ZAP apresentam nessa primeira edição do Boletim um novo indicador: a Capacidade de Compra 

do Imóvel (CCI/FipeZap). O indicador sintetiza a relação entre o preço dos imóveis, a renda das famílias e 

as condições de financiamento imobiliário, indicando quantos metros quadrados (ao preço médio) a família 

média de determinada localidade consegue comprar. Seu cálculo é feito da seguinte forma: utilizando as 

séries de taxa de juros e prazo médios do financiamento imobiliário divulgadas pelo Banco Central, 

calculamos para cada mês o valor da parcela do financiamento do metro quadrado médio de cada cidade. 

Por exemplo, São Paulo tinha em fevereiro/2015 o valor médio anunciado de R$ 8.493. Segundo o Banco 

Central, a taxa média de juros naquele mês foi de 8,43% ao ano e o prazo médio foi de 28,7 anos. Portanto, 

a parcela média era de R$ 63,74. Considerando que a família irá financiar 80% do valor do imóvel (20% de 

entrada), multiplicamos o valor 

obtido para a parcela por 80%. Para 

saber quantos m2 a família pode 

comprar, respeitamos o limite de 

30% da renda. Segundo a Pesquisa 

Mensal do Emprego (IBGE), na 

Região Metropolitana de SP a renda 

média no mesmo mês analisado foi 

de R$ 2.248, e portanto a renda 

disponível para compra de imóvel era 

em média de R$ 674 (consideramos a 

renda bruta por simplicidade). 

Novamente considerando que a 

renda familiar é de 1,5 vezes a renda 

média do trabalhador, chegamos a 

uma renda mensal de R$ 1.011. 

Portanto, a Capacidade de Compra 

do Imóvel em São Paulo foi de 20 m2 

em fevereiro. Isso significa que se a família média de São Paulo quisesse comprar um imóvel com valor do 

m2 igual ao da média da cidade, ela conseguiria comprar um imóvel de apenas 20 m2 de área.  

A ordem de grandeza dos resultados acima parece pequena à primeira vista. O problema é que construir 

medidas de capacidade de compra de imóveis em países em desenvolvimento é difícil porque há de fato 

problemas quando usamos a renda do trabalho como a medida de rendimentos. Primeiro, porque existe 

uma grande desigualdade de renda, o que implica que uma parcela grande da população não tem acesso a 

17

20

21

26

29

33

24

RJ

SP

Recife

BH

Salvador

POA

Média

Indicador de Capacidade de Compra do Imóvel

(CCI/FipeZap - Fevereiro/2015; em m2)

Fontes: FipeZap e Banco Central do Brasil



5

 

Boletim FipeZap #1 – Abril/2015  

imóveis acima de determinado padrão, mas outra parcela significativa tem rendimentos suficientes (cabe 

lembrar que São Paulo, por exemplo, tem um grau de verticalização de apenas 27%, ou seja, somente um 

em cada quatro domicílios são apartamentos2). Segundo, há outras fontes relevantes que compõem a 

renda familiar além da renda do trabalho (transferências do governo, rendimentos com aplicações 

financeiras etc.) que, se incorporadas à análise, resultariam em uma capacidade de compra maior. 

Porém, o mais relevante desse indicador não é o seu nível, mas sim sua dinâmica temporal. Trazemos nessa 

edição do Boletim a evolução da CCI/FipeZap desde março de 2011 (o primeiro mês da série de juros e 

prazos que o BC disponibiliza). O gráfico mostra a evolução da média simples do indicador de cinco 

cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador (Porto Alegre somente tem dados de 

preços de imóveis desde 2012). Nota-se uma marcante estabilidade da série histórica, particularmente se 

levarmos em conta que no período houve significativas variações nos preços, na renda e nas condições de 

crédito. Isso tudo indica que, como em outros mercados, o preço é a variável que se ajusta às demais 

condições de demanda e oferta e que, ao menos desde 2011, as mudanças na renda e na combinação 

juros/prazo tem forte poder explicativo sobre o movimento dos preços dos imóveis.  

 

 

 

Esse diagnóstico nos permite projetar o movimento dos preços que podemos esperar para o curto prazo. 

Sabemos que o mercado de trabalho brasileiro vive um momento de deterioração (um ciclo que apenas se 

inicia) e, ao mesmo tempo, as condições para o financiamento da casa própria estão ficando menos 

favoráveis aos compradores. Enquanto esse cenário se mantiver, devemos conviver com uma tendência de 

                                                           
2 Segundo o Censo 2010 (IBGE). 
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estabilidade ou queda nos preços. Ao mesmo tempo, uma abertura regionalizada do indicador pode ser 

interessante para apontar se e onde ainda existem oportunidades. Nas próximas edições do Boletim vamos 

trazer algumas desagregações por bairros para ilustrar a capacidade explicativa do CCI/FipeZap.  

 

Rentabilidade do aluguel (rental yield) 
Há duas formas de os proprietários de imóveis obterem ganhos financeiros com suas propriedades: com o 

aumento de valor do seu bem (equivalente a ganho de capital) e o recebimento de aluguéis. A parcela da 

rentabilidade referente ao aluguel é calculada através da divisão do valor recebido com a locação do imóvel 

pelo valor de venda do mesmo. Para obter a rentabilidade em termos anuais, multiplica-se essa razão por 

12 (já que o aluguel normalmente é um valor mensal).  

O retorno que um investidor tem com aluguéis é uma informação importante não somente para quem 

investe em imóveis, mas para todas as famílias. Afinal, a família sempre pode escolher entre ocupar um 

domicílio próprio ou alugar um imóvel. Assim, a comparação da rentabilidade do aluguel com a taxa de 

juros da economia ajuda a compreender o que deve acontecer com os preços dos imóveis. Se a 

rentabilidade da locação está baixa, devem acontecer dois movimentos: (i) um número maior de famílias irá 

optar por alugar um imóvel ao invés de comprar e (ii) os investidores vão preferir vender seus imóveis e 

aplicar o dinheiro em alguma alternativa mais rentável. Esses movimentos fazem com que o preço do 

aluguel aumente em relação ao preço de venda, o que por sua vez eleva a taxa de retorno com a locação 

até um patamar mais razoável. Por outro lado, se a rentabilidade do aluguel está alta, os movimentos se 

invertem e a taxa deve cair ao longo do tempo, fazendo com que o preço da venda aumente em relação ao 

de locação. Fica claro, portanto, que o principal fator estrutural que determina os movimentos da 

rentabilidade do aluguel é a taxa de juros da economia. 

Em situações de bolha imobiliária, é muito comum que a rentabilidade do aluguel fique excessivamente 

baixa, já que a bolha se caracteriza exatamente pelo desalinhamento do preço de venda dos imóveis em 

relação aos fundamentos. O 

gráfico ao lado mostra que 

ocorreu exatamente isso nos EUA 

durante o período anterior à crise 

de 2008: entre 2000 e 2005, os 

EUA conviveram com taxas de 

juros em um patamar bastante 

baixo (inclusive ficaram negativas 

durante parte desse período). 

Seguindo os mesmos 

mecanismos descritos no 

parágrafo anterior, esses juros 

baixos contribuíram para a 
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redução do rental yield de 4,6% a.a. em 2000 a 3,5% a.a. em 2006. Após o estouro da bolha em 2007, os 

preços dos imóveis caíram em média 21%3 até 2011. Essa redução foi suficiente para levar o retorno com 

aluguéis ao patamar de 4,7% ao ano. Cabe ressaltar que, como se sabe, atualmente os juros estão 

novamente em patamares baixos. Porém, nesse ciclo de afrouxamento monetário o rental yield não cedeu 

da mesma forma (está em 4,3% a.a., apenas 0,3 ponto percentual abaixo do valor do ano 2000). 

No Brasil esse processo não ocorreu. Pelo contrário, a queda na rentabilidade do aluguel parece estar bem 

associada à tendência de queda nos juros reais que o país vem experimentando nas últimas décadas. Cabe 

ainda destacar que mesmo durante o período 2011-2013, no qual os juros no Brasil foram reduzidos de 

forma abrupta pelo Banco 

Central, o mercado imobiliário 

manteve-se saudável e não 

parece ter sido influenciado 

(significativamente) por esse 

movimento, que durou pouco 

tempo e foi de magnitude 

inferior ao observado nos EUA 

entre 2000-2005. 

Pelo exposto até aqui em 

relação aos fundamentos do 

mercado imobiliário, parece 

seguro afirmar que no Brasil os 

preços dos imóveis seguiram os 

fundamentos do mercado. A 

questão da bolha imobiliária só poderá ser respondida de forma definitiva quando ficar claro qual o 

patamar de equilíbrio da taxa de juros real, que oscilou bastante nos últimos anos.  

Deve-se questionar, por exemplo, o fato do retorno médio com o aluguel no Brasil estar abaixo dos juros 

reais. De fato, em fevereiro de 2015 o Índice FipeZap apontou um retorno anualizado de 4,9%, enquanto a 

taxa de juros real estava acima de 6% ao ano. Isso significa que investir em um imóvel com o objetivo de 

renda (aluguel) atualmente só é um bom negócio do ponto de vista financeiro caso haja também um 

ganho de capital no futuro (i. e., aumento real dos preços dos imóveis). Seria razoável esperar que o retorno 

com aluguel fosse maior do que os juros básicos da economia, já que o mercado imobiliário traz riscos e o 

imóvel se deprecia ao longo do tempo.  

Porém, quando filtramos a série dos juros reais de oscilações de curto prazo e mantemos apenas sua 

tendência de longo prazo4, notamos que o retorno com aluguel foi em média 1,1 ponto percentual maior 

do que os juros. No momento, a diferença entre a tendência de longo prazo dos juros e o retorno com 

aluguel está em 0,8 ponto percentual e tudo indica que ela deve cair ainda mais no curto prazo: o 

momento atual do mercado de juros é bastante peculiar, haja visto o aumento de 1,4 pontos percentuais 

na taxa real desde agosto do ano passado. É certo que o aumento está relacionado ao momento 

                                                           
3 Segundo a FHFA (Federal Housing Finance Agency) 
4 No gráfico da rentabilidade do aluguel, a tendência da taxa de juros reais foi calculada utilizando um filtro HP para o período 
exibido no gráfico. 
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econômico que vivemos. De toda forma, caso esse patamar de juros permaneça elevado durante muito 

tempo, os preços dos imóveis serão afetados (para confirmar isso visualmente, note que nesse cenário a 

curva de tendência dos juros irá subir). Como exemplo, destaca-se que para que a diferença atual entre o 

retorno do aluguel e a tendência dos juros retorne à média histórica de 1,1 p.p., os preços dos imóveis 

devem cair cerca de 4% em relação ao preço de locação já no curtíssimo prazo. Caso a tendência suba 

até o patamar atual observado da taxa real de juros de 6% a.a., o preço de venda deve se reduzir em cerca 

de 20% em relação ao preço de locação. Isso não significa necessariamente queda nominal ou mesmo 

queda real dos preços dos imóveis, porque (ao menos em tese) os valores de locação podem crescer - 

nesse caso bastaria que os preços de venda crescessem menos. Em suma, o preço do imóvel responde aos 

juros e à renda da seguinte forma: a renda deve estar mais associada ao preço de locação, que mede a 

propensão ao gasto direto com ‘moradia’; dado esse valor, o ‘custo intertemporal do dinheiro’ (os juros) é 

que definem o valor presente do imóvel. 

Nesse cenário mais extremo, a questão da bolha imobiliária brasileira voltaria à tona. O problema com a 

definição de bolhas é que ela não é uma definição precisa. O termo bolha remete ao descolamento do 

preço de um ativo em relação aos seus fundamentos. No Brasil, isso não ocorreu: houve aumento da renda 

e queda dos juros reais.  

Por outro lado, devemos reconhecer que apesar desses fundamentos do mercado imobiliário terem 

passado por um ciclo muito virtuoso nos últimos dez anos, a expansão da renda e redução dos juros não 

duram para sempre. Ao contrário, aparentemente estamos agora em uma nova fase do ciclo econômico em 

que o emprego cai e o crédito se encarece. Com isso em mente, o exposto nessa seção permite que o leitor 

faça seu próprio exercício e ‘projete’ qual será o movimento no preço dos imóveis levando em 

consideração suas próprias opiniões sobre qual deve ser o juro real de ‘equilíbrio’ de nossa economia daqui 

para frente. 

Outra consideração deve ser feita. A rentabilidade do aluguel é uma medida de retorno real e não nominal. 

O fluxo financeiro da compra e locação de um imóvel é semelhante ao de um título público, como a NTN-B: 

compra-se um ativo, cujo valor nominal muda ao longo dos anos (imagine comprar um imóvel hoje e 

vende-lo daqui a 10 anos; muito provavelmente o valor que o comprador receberá será nominalmente 

maior do que o pago no momento da compra). Além disso, o dono do imóvel recebe um pagamento 

periódico (comparável com o cupom dos títulos públicos), que por sua vez também sofre reajustes 

periódicos de acordo com a inflação. Portanto, comparar a rentabilidade do aluguel com a taxa nominal de 

retorno da poupança ou do CDI é um equívoco.  
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Com exceção do mercado Chinês, o ano de 2014 foi marcado por uma valorização significativa no preço 

dos imóveis. Reino Unido, Turquia e Cingapura foram países com destaque, com altas superiores a 6% em 

termos reais. Na outra ponta, além da queda nos preços de 5,1% observada na China, o Brasil e o México 

tiveram um desempenho mais modesto, com pequenos aumentos reais (inferiores a 1%). 

 

 

 

Preço-Renda (price-to-income) 
O forte aumento dos preços observado no Brasil na última década nos deu a impressão de que comprar 

um imóvel no país era muito mais difícil do que em outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, contribuía 

para essa sensação a taxa de câmbio valorizada: a comparação do valor do m2 em centros como São Paulo 

e Rio de Janeiro com cidades estrangeiras, como Chicago, Miami ou Berlim dava a impressão de estarmos 

vivendo fora da realidade.  

Após o forte ajuste na taxa de câmbio, essa sensação certamente diminuiu. Mesmo assim, é importante 

comparar os preços internacionais sempre levando em conta o poder de compra da população local. O 

gráfico da próxima página traz a relação Preço-Renda descrita na seção anterior para um conjunto de mais 

de 30 cidades de diversas partes do mundo.  

Notadamente, há grande diferença entre as cidades mundo afora e particularmente entre as cidades 

brasileiras. Enquanto Porto Alegre e Salvador podem ser consideradas cidades com imóveis ‘baratos’ para a 

população local, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife podem ser classificadas como cidades mais caras. 
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Mesmo assim, ainda estão a uma distância considerável de ícones do mundo em desenvolvimento, como 

Pequim e Moscou, e mesmo de outras capitais da América Latina como Bogotá e Lima. Ou seja, embora 

muito acelerado, o aumento dos preços no Brasil dos últimos anos não nos colocou em uma situação 

anormal para padrões internacionais. A notícia é ruim para as famílias brasileiras, que não devem esperar 

encontrar facilidades para a compra da casa própria nos próximos anos. Por isso, a discussão de políticas 

que permitam ao setor trabalhar com maior eficiência (e portanto menores custos e preços) passa a ser 

fundamental. Mas esse é assunto para uma outra edição do Boletim FipeZap. 

 

 

Nota: O gráfico ilustra a relação entre o preço médio de um apartamento de 70 m2 e a renda média familiar de cada cidade. 
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