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Inflação baixa é a única boa notícia por ora
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Mais uma vez, a agenda política se impôs sobre a econômica. Após cerca de um ano de

relativa estabilidade política, a delação premiada dos irmãos Batista trouxe turbulência

aos mercados, adicionando incerteza à perspectiva de recuperação da economia e

atrasando o trâmite legislativo de reformas importantes como a previdenciária e a

trabalhista. Divulgados os primeiros números após as denúncias, nota-se que a incerteza

voltou a pesar sobre os indicadores de confiança e já reduz as expectativas de

crescimento para 2017 e 2018, justamente quando a atividade econômica parecia dar os

primeiros sinais de recuperação.

Os primeiros números do mercado imobiliário pós 17 de maio ainda estão sendo

divulgados e parecem seguir a mesma lógica: a lenta recuperação ainda se consolidava

mas o elevado grau de incerteza pode influenciar o restante do ano. Indiretamente, a

crise afetou também a negociação de questões como o processo de regulamentação

dos distratos que finalmente tomava corpo em maio. A expectativa dos representantes

do setor é que o tema não seja deixado em segundo plano.

Talvez a única boa notícia nestes últimos 2 meses tenha sido o desempenho da inflação,

que continua surpreendendo positivamente. O IPCA de junho deve registrar a menor

variação desde 1998. A queda da inflação corrente e das expectativas permitiu ao

Conselho Monetário Nacional reduzir a meta de inflação para os anos de 2019 e 2020,

conforme alertamos na edição de março do REW. Ainda que esta seja apenas a

resultante de mais de 2 anos de recessão, a quebra da resiliência da inflação permitirá

ao BC alongar o processo de redução da Selic: apesar da atribulação dos mercados, os

DIs mais curtos estão sendo precificados nos mesmos patamares pré-crise.

Apesar da crise política, devemos entrar em 2018 com taxa de juros reais no patamar de

4-5% a.a., contexto que tende a favorecer a busca por ativos reais, conforme

argumentamos na última edição do REW. O fato novo talvez seja a perspectiva da falta

de uma maioria capaz de aglutinar forças na direção da continuidade da agenda de

reformas. Enquanto isso, corremos o risco de perder, cada vez mais, o senso de urgência

na solução dos nossos problemas fiscais.
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http://www.valor.com.br/brasil/5017946/crise-diminui-confianca-do-consumidor-em-junho
http://www.valor.com.br/brasil/5017940/projecoes-para-2018-apontam-recuperacao-modesta-da-economia
http://www.valor.com.br/empresas/4972250/discussoes-sobre-distratos-avancam
http://exame.abril.com.br/economia/crise-politica-deve-adiar-implantacao-de-regras-para-distratos/
http://www.valor.com.br/opiniao/5022074/cmn-aproveita-o-momento-e-reduz-metas-de-inflacao
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Nesta edição do REW, damos continuidade à série de estudos sobre diferentes bairros da

cidade de São Paulo. Utilizamos a nossa ferramenta AVM para a precificação de apartamentos

com uma mesma tipologia e também mostramos o comportamento da demanda nos Jardins. A

demanda é definida como a quantidade média de leads (interações entre usuários do ZAP e

ofertantes, como troca de telefone ou email) no período de um mês tomando por base imóveis

de 50 a 90m². No caso dos preços de imóveis, fazemos a simulação do preço de uma tipologia

fixa (70m², 2 dormitórios, 1 suíte, 1 vaga e 10 anos de idade) ao longo do bairro.

Nota-se que os leads estão concentrados na faixa mais próxima à Av Paulista. Já o

comportamento dos preços está bem ilustrado pelo exemplo da Al Lorena: os preços são mais

baixos próximos à Brig. Luís Antônio e atingem o nível mais alto entre a 9 de Julho e Haddock.

Raio-x do Jardim Paulista (SP): mapa de preços, mapa de demanda e rua selecionada

Preço de imóveis simulados ao longo da alameda Lorena (R$/m²)

Número 
da rua

Av. Nove de JulhoR. Haddock Lobo

Av. 
Rebouças

Av. Brig. Luis
Antonio

Mapa de preços de imóveis simulados (R$/m²) Mapa de demanda ao longo do bairro (leads/oferta)
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R$14.772

R$16.957

R$13.738

R$14.368
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* Previsões de acordo com o Focus (BCB) e Prisma Fiscal (SPE-MF) Fontes: IBGE, BCB, FGV, BM&F Bovespa

Fonte: FipeZap

Fonte: BM&F Bovespa

* Dados de abertura do dia 10/07
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Setorial

Mercado de capitais

Maio 2017
2016 2015 2014

var. mensal var. em 2017 var. anual

FipeZap Ampliado -0,16% -0,1% 0,5% 0,6% 1,3% 6,7%

São Paulo 0,03% 0,7% 0,8% 0,4% 2,5% 7,3%

Rio de Janeiro -0,48% -1,33% -2,0% -2,1% -1,4% 7,6%

Belo Horizonte -0,36% 3,5% 7,3% 4,7% 0,0% 8,5%

FipeZap Aluguel 0,03% 0,6% -1,7% -3,2% -3,3% 2,8%

FipeZap Comercial - Venda -0,49% -1,5% -5,2% -3,7% -1,7% 1,9%

São Paulo -0,1% -0,4% -2,5% -2,9% -3,3% 3,3%

Rio de Janeiro -1,6% -0,9% -8,5% -6,7% 0,3% -1,2%

Belo Horizonte -0,2% 0,9% 0,4% -3,5% 1,5% 2,0%

IPCA 0,3% 1,4% 3,6% 6,4% 10,7% 6,4%

2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020**

PIB (% cresc.) 2.5% 0.2% -3.8% -3.6% 0.3% 2.5% 2.5% 2.5%

Selic (% a.a.) 10.00% 11.75% 14.25% 13.75% 8.25% 8.00% 8.25% 8.25%

IPCA (%) 5.9% 6.4% 10.7% 6.4% 3.4% 4.2% 4.3% 4.0%

IGP-M (%) 5.5% 3.7% 10.5% 7.19% 0.3% 4.5% 4.5% 4.5%

INCC-M (%) 8.1% 6.7% 7.2% 6.3% n/d n/d n/d n/d

Dólar (R$/US$) R$ 2.34 R$ 2.66 R$ 3.90 R$ 3.16 R$ 3.35 R$ 3.45 R$ 3.50 R$ 3.55

Sup. Primário (%PIB) 1.7% -0.6% -1.9% -2.6% -2.2% -1.8% -1.1% -0.5%

Dívida Bruta (%PIB) 51.7% 57.2% 66.5% 73.2% 75.5% 78.6% 81.6% 82.9%

Var. acumulada 
últ. 30 dias

Var. acumulada 
no ano de 2017

Var. acumulada 
últmos 12M

Preço da ação Valor de mercado

EVEN3 7.2% 8.1% 1.5% R$ 4.00 R$900.0 milhões

DIRR3 4.4% 19.5% 0.9% R$ 5.45 R$836.0 milhões

MRVE3 1.5% 25.7% 20.3% R$ 13.60 R$5,849.3 milhões

GFSA3 -0.7% -40.5% -46.3% R$ 10.53 R$292.5 milhões

IMOB -1.2% 13.3% 7.8% 653 pontos -

EZTC3 -1.4% 21.9% 11.9% R$ 18.05 R$2,975.0 milhões

CYRE3 -1.8% 5.4% 7.2% R$ 10.75 R$4,281.2 milhões

HBOR3 -2.4% 35.1% 56.3% R$ 2.08 R$677.8 milhões

TCSA3 -5.8% -0.8% -9.7% R$ 2.13 R$705.4 milhões

PDGR3 -11.7% 52.9% -35.5% R$ 1.82 R$89.5 milhões

RSID3 -16.5% 165.6% 102.0% R$ 7.17 R$123.0 milhões
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Informações Relevantes

1. Este relatório tem como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e do setor imobiliário, e
não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra ou venda ou como uma
solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma
determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram
consideradas razoáveis na data em que o relatório foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas
confiáveis. O DataZap não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a
integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser
uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas
e projeções expressas neste relatório refletem a opinião atual da equipe de responsável pelo conteúdo deste
relatório na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. O DataZap não tem
obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor.

2. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte,
qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito do DataZap. O DataZap e/ou qualquer
outra empresa de seu grupo econômico não se responsabiliza, e tampouco se responsabilizará por quaisquer
decisões, de investimento ou de outra forma, que forem tomadas com base nos dados aqui divulgados.


