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No atual cenário, embora sejam aplicados cuidados 
e procedimentos de biossegurança, aliados à vacinação em 
massa, ainda existem alguns desafios a serem enfrentados 
pelo setor de habitação após a reabertura das cidades, 
como consequência das medidas de distanciamento 
social e prevenção contra o vírus. 

A contingência da pandemia permitiu colocar em contraste 
o produto imobiliário não diferenciado, a necessidade 
do indivíduo e a saúde. Foi preciso enfrentar um cenário 
com restrições a shoppings centers, viagens, hotéis ou 
escritórios.A crise também evidenciou a capacidade de 
transformação do tecido social, assim como as potenciais 
insuficiências na infraestrutura urbana. 

O impacto da pandemia chegou com maior força em 
alguns setores da sociedade e o cenário de desigualdade 
preexistente tem voltado de forma ainda mais evidente. 

Apesar dos diferentes efeitos da pandemia no Brasil e nos 
demais países da América Latina, para nenhum governo 
da região é desconhecido que é urgente a necessidade de 
tomar medidas coordenadas para garantir o acesso 
a melhores condições de habitação.

Como consequência deste cenário, a pandemia revelou 
a importância de ampliar a existência de zonas urbanas 
com infraestrutura precisa para garantir a segurança 
dos habitantes, junto ao desenvolvimento de soluções 
inovadoras para o setor de habitação, seguindo as 
constantes mudanças de comportamento do consumidor
e as novas necessidades da população.

Serão estas respostas do mercado aos impactos da crise 
sanitária que nos possibilitarão falar do surgimento de uma 
nova realidade para o segmento. 

O desenvolvimento urbano é frequentemente influenciado pelos ciclos econômicos e mais ainda pelas crises sanitárias. 
As epidemias mudaram a realidade das cidades, impactando no fornecimento dos serviços de água potável, políticas 
de habitação e até mesmo na criação de parques e jardins interurbanos. 

Em geral, a superação das epidemias, a habitabilidade das metrópoles e o crescimento econômico tiveram como resultado 
incrementos nas taxas de migração, além da expansão urbana no médio e longo prazo para as cidades que implementaram 
mudanças após as crises sanitárias.
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Em geral, a pandemia teve impactos distintos no mercado 
imobiliário da América Latina, sendo o Brasil a principal exceção. 
Apesar da dúvida e do aumento nas taxas de desemprego, o 
setor financeiro brasileiro tem mantido liquidez e a capacidade 
de financiamento sem desencadear um endividamento.

Já nos demais países da América Latina, sem transações 
comerciais ou avanços de obra notáveis, os projetos imobiliários 
foram congelados num momento de estabilidade dos estoques. 
No entanto, mesmo enfrentando desafios, os mercados de 
habitação latinos têm evidenciado que se mantiveram 
ativos em 2020. 

Embora os primeiros meses de isolamento tenham sido 
marcados pela redução do número de transações do segmento, 
os países já deram início a processos de reabertura. Por um 
lado, os produtos residenciais ainda têm replicado em uma 
escala menor neste cenário, sem originar mudanças radicais 
na estratificação e distribuição, enquanto, por outro, eles estão 
mostrando quedas moderadas nos preços para produtos 
em venda e arrendamento.

No caso da habitação colombiana, segundo a Pesquisa de 
Qualidade de Vida, efetuada pelo Departamento Administrativo 
Nacional de Estatística (DANE), em 2019, 35% da população do 
país morava em um imóvel alugado, enquanto no México esse 
número chegava a 15%.

Diante deste cenário, o governo colombiano anunciou 
a emissão de 200 mil subsídios para aquisição de 
habitação, que beneficiará juntamente os planos de 
reanimação divulgados pela Câmara Colombiana de 
Construção (Camacol), que prevê a construção de 500 
mil moradias até 2022. 

Além disso, o Ministério da Habitação, Cidade e 
Território do país alocou, entre agosto de 2019 e o ano 
de 2020, quase 67 mil subsídios na cota inicial e na taxa 
de juros. Em conjunto com os programas do governo, 
participantes do setor privado têm criado soluções de 
financiamento para aquisição de habitação com 
taxas compensadas.

O Programa de Moradia Social do México propõe 
uma iniciativa semelhante, outorgando recursos 
para fornecer acesso às soluções de habitação, 
autoprodução, melhoramento ou substituição. A ação é 
realizada através de instituições de crédito hipotecário 
e uma parceria entre a Comissão Nacional de Habitação 
(Conavi) e a Confederação de Câmaras Nacionais de 
Comércio, Serviço e Turismo (Concanaco – Servytur), 
que forneceram os materiais de construção 
para o projeto.
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O Brasil tornou pública a reformulação dos programas 
governamentais passados, buscando regularizar o 
financiamento e taxas de juros para melhorar o acesso 
dos cidadãos a uma casa própria. O programa Casa Verde 
e Amarela se baseia em capitais provenientes do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de 
Desenvolvimento Social, a fim de gerar 2,3 milhões de 
empregos e regularizar 2 milhões de domicílios até 2024. 

A política econômica adotada pelo Banco Central de 
redução da taxa básica de juros é também outro fator que 
deve contribuir para impulsionar o mercado de habitação 
residencial no Brasil. A manutenção de uma política 
monetária de juros baixos fará com que a população 
busque formas alternativas de investimento, atrás de uma 
rentabilidade mais atrativa, beneficiando o mercado 
de habitação.
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O mercado de habitação no Brasil
No atual cenário, em que a economia brasileira opera com 
a menor taxa de juros da história do país, as aplicações 
financeiras se tornaram opções menos atrativas. Por outro 
lado, fundos imobiliários que rendem cerca de 12% ao ano 
passaram a ser uma das principais formas de investimento 
adotadas pela população, deixando de lado opções como 
os fundos de renda fixa, em virtude do baixo rendimento. 

Devido à queda dos juros, redução dos custos de 
empréstimo e à pressão para o isolamento social causada 
pela crise sanitária, a demanda por novos produtos 
imobiliários para compra ou a troca do apartamento por 
casas também cresceu no Brasil. As famílias que possuíam 
economias substituíram o investimento financeiro 
pela qualidade de moradia.

Como resultado desse cenário, o mercado de habitação 
brasileiro conseguiu se manter aquecido apesar dos 
diversos desafios enfrentados durante a pandemia de 
covid-19. A manutenção do mercado ativo contribuiu 
ainda para a criação de produtos de acordo com as novas 
tendências comerciais para o segmento, aproveitando 
as demandas advindas do que agora se chama 
de “nova realidade”.

Assim, apesar da crise global, o país observou o 
lançamento de novos produtos alinhados às atuais 
necessidades da população, com espaços de coworking, 
lazer e descontração, reflexo da rápida reação do setor 
impulsionado pela maior baixa histórica da taxa de juros. 
Em contrapartida, o mercado de locação e venda de 
produtos de habitação desatualizados sentiu um 
grande impacto por não ter demanda.
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O adensamento populacional 
como uma oportunidade

Projeções feitas pela Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que 
a população mundial alcançará o número de 9 bilhões de pessoas em 
2037. Enquanto na Europa e na América do Norte as taxas de crescimento 
demográfico previstas são negativas, os países mais pobres da África, Ásia e 
América Latina irão liderar esse novo aumento populacional no mundo. 
Este cenário representa uma oportunidade incipiente para o setor de habitação, 
residencial e social. No início de 2020, sem considerar o cenário de pandemia, 
a Moody’s estimou que, na América Latina, a indústria poderia vislumbrar um 
crescimento de até 6% em 2021. 

É possível equilibrar a falta de espaços originada pelo crescimento das 
populações por meio de um maior desenvolvimento e construção, o que resulta 
no adensamento. Adensar as cidades foi, por muitas vezes, a solução para a 
demanda progressiva dos espaços. Esse processo resulta em modificações nos 
planos de desenvolvimento urbano, definição de zonas de renovação, aumento 
nas alturas das edificações e mais pessoas morando num espaço menor. 

Nas principais cidades da América Latina, com base no número de habitantes por 
quilômetro quadrado, podemos identificar densidades populacionais baixas, como 
visto em Bogotá (5 mil hab/km²); moderadas, como na Cidade do México (6 mil hab/
km²); ou elevadas, como em São Paulo (8 mil hab/km²). 

Por outro lado, os tamanhos médios de um apartamento variam: enquanto na 
Cidade do México eles têm cerca de 83 m² e em São Paulo estão entre 45 e 65 m², 
as camadas sociais mais baixas em Bogotá têm um espaço inferior a 33 m².

Neste sentido, em termos de investimento e desenvolvimento, a habitação é um dos 
produtos imobiliários que suscita o melhor panorama. Com uma população urbana 
que quintuplicou nos últimos 60 anos, a América Latina e o Caribe precisam produzir 
mais e melhores habitações acessíveis. Segundo dados de 2009 da Comissão 
Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), um terço dos domicílios latino-
americanos podem ser classificados em condições de miséria. 

Se tomarmos como base a projeção populacional da CEPAL, isso significa que 
aproximadamente 174 milhões de pessoas sofrem algum déficit de moradia na 
América Latina. Por outro lado, a construção desses produtos representa  6% do PIB 
do México e do Brasil, segundo dados do INEGI e IBGE, respectivamente, enquanto 
na Colômbia esse número equivale a cerca de 5% do PIB, de acordo com o DANE. 

No entanto, além da contribuição nas contas nacionais, o setor registrou quedas 
em anos passados. Mesmo que os orçamentos governamentais tenham sido 
redirecionados ao setor de saúde, os países mais estáveis têm implementado 
políticas de subsídio de aquisição e parcerias focadas na construção de produtos 
residenciais, como parte das medidas de proteção à economia, permitindo que uma 
das atividades mais essenciais do Brasil, México, Argentina e Peru possa encontrar 
cenários de maior solidez do que suas contrapartes.



© 2021 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da organização global KPMG de firmas-membro 
independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados.

Perspectivas da habitação na América Latina: os desafios que transcendem uma crise global 

07

Cresce o interesse por 
produtos residenciais 
Enquanto a ocupação de alguns imóveis continua em baixa, a 
demanda por produtos residenciais cresceu em certos países. 

No Brasil, por exemplo, o índice FipeZap, que lista preços de 
imóveis, apontou um aumento de 0,4% no número de vendas. 
Simultaneamente, a Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) reportou um acréscimo 
de 21% na contratação de créditos imobiliários em 2020. Em 
paralelo, o déficit de habitação atingiu 7,8 milhões de pessoas 
em 2017, e continuou desta maneira ao longo de 2019. 

Já na Colômbia, segundo dados do DANE, os preços de uma 
habitação nova aumentaram 4,77% para apartamentos e 5% 
para casas em 2020, se comparado com o mesmo período de 
2019, principalmente nas cidades grandes como Bogotá, Cali e 
Medellín.

Os preços da habitação mexicana também tiveram um 
comportamento semelhante. Durante os primeiros trimestres 
de 2020, a oferta por metro quadrado em produtos residenciais 

unifamiliares registrou elevação, em contraste com os 
preços dos apartamentos, que tiveram quedas próximas 
a 2% nas cidades principais – Cidade do México, 
Guadalajara e Monterrey. 

Neste sentido, o setor tem sofrido períodos de ajuste 
que indicam que a habitação, a nível regional, poderia 
tender à valorização moderada. Considerando os apoios 
e estratégias governamentais focados na reativação 
econômica e fornecimento de créditos imobiliários, é 
possível que os produtos em venda, correspondentes 
aos segmentos baixos e meios, tenham uma maior 
absorção se comparados a outros nichos do mercado 
em 2021.
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Estratégias de 
continuidade e crescimento
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Agora, o distanciamento social e as medidas de biossegurança 
farão parte da vida cotidiana por muito tempo, e já existem 
propostas inovadoras de reutilização dos espaços. É possível que 
alguns imóveis e negócios escolham a inclusão de tecnologias 
que minimizem o contato, mas é pouco provável que as tipologias 
de construção para os produtos residenciais sofram mudanças 
estruturais no desenho como consequência direta da pandemia. 

Além disso, o setor já começa a modificar seus produtos, visando 
atender as novas necessidades evidenciadas pela pandemia, entre 
elas: a revisão da tendência de apartamentos cada vez menores, a 
incorporação de espaços de coworking em áreas comuns, a adição 
de locais para home office em unidades habitacionais e uma 
maior oferta de ambientes mais aconchegantes nas áreas comuns, 
disponibilizando lugares para “descompressão”.

A ampla utilização de ferramentas tecnológicas também 
desempenhará um papel importante no caminho rumo à 
regeneração. A adoção de novas tecnologias se traduziu no 
melhoramento contínuo do setor, junto a uma maior segurança 
pela parte dos usuários e o enriquecimento das bases de dados 
dos preços e movimentos imobiliários, possibilitando melhores 
análises do segmento. 

O fortalecimento dos crowdfundings imobiliários, anterior à 
covid-19, também beneficiou o financiamento de novos projetos, 
acelerando o processo de recuperação do mercado.

Por outro lado, para possibilitar a plena retomada do setor, 
também será preciso implementar estratégias claras de 
crescimento e comercialização de imóveis, focando no suprimento 
de habitação social e serviços. Articular as ações e competências 
que correspondem aos governos nacionais para a habitação, em 
coordenação com os órgãos subnacionais, torna-se fundamental 
para a política de desenvolvimento das próximas décadas.

Este cenário mostra que, diferentemente do Brasil, alguns 
dos desafios primordiais da América Latina de modo geral 
são: a reativação do mercado, subvenção ao investimento 
e a diversificação estratégica de produtos.

A recuperação dos países em crise estará diretamente relacionada 
com a rapidez com que se retomarem os projetos imobiliários, 
sejam implementadas as estratégias desenvolvidas durante a 
pandemia e que se estruturem as ações entre os setores público 
e privado para satisfazer as necessidades sociais de habitação. 

Já no Brasil, o aproveitamento das oportunidades de 
comercialização e o desenvolvimento de novos produtos serão 
essenciais para o crescimento contínuo do segmento. A habitação 
proverá resultados ainda maiores se o aquecimento do setor 
também for fomentado durante a retomada da economia. 

Impulsionar o mercado de habitação requer colaboração entre 
os setores público e privado, assim como ações transversais dos 
governos latino-americanos. Em toda a região, é momento de 
pôr em prática os planos gerados durante a crise, para propiciar 
uma transição controlada rumo à nova realidade, aproveitando as 
oportunidades e mitigando os impactos que ainda virão em 2021.
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