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RESUMO 

Salvador é a quarta maior cidade em população do Brasil, possui um dos 15 maiores PIBs do país, sendo 

6% destes referentes ao mercado da construção. Apesar de o mercado imobiliário local ser relevante, há 

uma demanda de formação de profissionais e de estudos voltados para a abrangência da indústria do Real 

Estate que sejam aplicados à realidade da cidade, para que se melhor compreenda e analise as 

circunstâncias do mercado local. Este trabalho buscou posicionar Salvador no cenário nacional em 

relação ao nível atual de desenvolvimento do setor de Real Estate, acompanhado de projeções para o 

desenvolvimento do setor para a cidade. Essa análise foi realizada em diferentes mercados brasileiros, 

tendo como principal referência a cidade de São Paulo e de cidades com características socioeconômicas 

semelhantes a Salvador, como Recife e Fortaleza. O método de pesquisa englobou análises dos bancos de 

dados das entidades setoriais, como ADEMI, CBIC, SINDUSCON e entrevistas com profissionais de 

relevante atuação no mercado soteropolitano. A conclusão principal desta pesquisa é que Salvador possui 

um mercado imobiliário residencial maduro e com forte tradicionalismo, entretanto, no mercado de base 

imobiliária, ações ainda são necessárias para um maior amadurecimento setorial e desenvolvimento do 

negócio Real Estate, passando principalmente pelo processo local de formação de profissionais no setor. 

Destaca-se também as recomendações para futuras pesquisas na área, visto o número limitado de 

publicações do segmento para a área. 
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Real Estate Overview at Salvador/BA 

ABSTRACT 

Salvador is Brazil’s fourth biggest city in terms of population and it has the fifteenth GDP index in the 

country. Around 6% of this index comes from the construction industry. Despite the importance of this 

field, there is still a lack of professionals and studies that focus on Salvador’s Real Estate Industry, in 

order to better understand and improve it. This study analyses the position in which Salvador is in the 

Brazilian Real Estate context, especially its level of development when compared to other cities, and tries 

to predict possible future sceneries. Different cities in Brazil were analyzed: São Paulo, which is the most 

important Brazilian reference in Real Estate, and other cities that are similar to Salvador, such as Recife 

and Fortaleza. The research method includes data analysis of Real Estate Institutions as ADEMI, CBIC, 

SINDUSCON, and also interviews with professionals in the field. The study concluded that Salvador has 

a very traditional and consistent construction market, however, it is necessary to take action in order to 

better develop the Real Estate Market, especially when it comes to local students interested in learning 

about it. The recommendations for future studies were another important point in this research, since there 

is not a significant amount of material about the local reality 

 

Key-words: Real Estate, Salvador, History Background. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os termos setor de Real Estate e setor da Construção Civil são frequentemente confundidos. 

Setor da Construção Civil é utilizado para o setor econômico, com suas derivações para 

imobiliário, quando se trata do segmento que trabalha com o produto que se vende – o lote, a 

casa; e de base imobiliária quando se refere aos empreendimentos que resultam na exploração de 

um bem de raiz – shoppings centers, hotéis, edifícios para locação (LIMA, 1998). Por sua vez, o 

setor de Real Estate é identificado como o setor de investimento nos produtos da construção 

civil. “Real” para tangível e “Estate” para propriedade, em livre tradução, é o setor econômico de 

investimento nos “bens de raiz” (LIMA,1998).  

O setor da construção civil tem grande importância para a economia do Brasil, corresponde 

historicamente a 7,7% do PIB nacional (VILA NOVA, 2014). Dentro do setor da construção, o 

mercado imobiliário também tem importância para a economia do país, devido à sua capacidade 

de gerar empregos e rendas (SARTORI, 2008). Como os números demonstram, visto a extensão 

da cadeia envolvida e sua importância para economia nacional, mesmo em momentos de crise, 

faz-se importante os estudos e análise de investimento em Real Estate.  

O investimento em Real Estate é culturalmente considerado como um dos mais seguros, porque, 

em toda imobilização de capital de um edifício, o dono da moeda está seguro por deter um bem 

tangível cujo valor de troca respeita com folga a imobilização desprendida (MONETTI et al., 

2011). Esse ponto de vista, na realidade, é equivocado, visto que essa afirmação traz o conceito 

de que todo custo agrega valor proporcional ao ativo (edifício), o que não é verdadeiro 

(MONETTI et al., 2011). 

O investidor que busca segurança absoluta deverá avaliar o mercado de imóveis com cautela. 

Tanto o mais conservador quanto o mais disposto a tomar riscos buscam diversificar a carteira de 

investimentos, o que os aproxima do mercado imobiliário, que conta com a renda e o potencial 

de valorização do ativo (CBRE, 2016). No entanto, identificar parâmetros corretamente como 

localização, momento de mercado e perfil do imóvel é um desafio para quem deseja ser assertivo 

no aporte de capital e pretende realizar um investimento adequado às necessidades (CBRE, 

2016). Sendo assim, o domínio das informações mais atualizadas, bem como sua correta 

interpretação é um importante diferencial e pode determinar o sucesso ou fracasso da operação 

(CBRE, 2016). O presente trabalho visa tratar do setor de Real Estate na cidade de Salvador, 

uma vez que as informações são fundamentais para tomada de decisões e inexiste literatura 

específica sobre o tema no âmbito da localidade. Além disto, cabe destacar também, o estímulo a 

formação de profissionais para área, visto que é um tema de relevância para a economia e que o 

conhecimento local faz muita diferença, desde que com a correta técnica, para alcance de 

grandes resultados. 

A abertura de capital das empresas do segmento de construção de imóveis residenciais permitiu 

que fosse captada uma quantidade considerável de recursos necessários à produção de novos 

empreendimentos, e, em seguida, veio a necessidade de se aplicar uma estratégia de crescimento 

robusto do valor geral de vendas com metas agressivas (VILA NOVA, 2014). Segundo Ramos 

(2013), esse movimento teve relação direta com a maior necessidade de capital para a expansão 

destas firmas nacionalmente, e a obtenção de recursos a baixo custo no mercado de capitais 

viabilizou a aquisição de terrenos e de outras empresas do ramo imobiliário. 

Segundo Ramos (2013), o lançamento de ações dessas empresas na BM&FBOVESPA refletiu 

tanto uma necessidade de maiores recursos para o financiamento de novos empreendimentos 

quanto a confiança do mercado no crescimento do setor. Um dos estados no qual esse 

crescimento se concentrou foi o estado da Bahia, particularmente na cidade de Salvador. 

A fim de contextualização, o ano de 2008, apesar da crise financeira internacional, representou o 

melhor momento do segmento imobiliário da cidade de Salvador. Um recorde em toda a sua 
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história, segundo a ADEMI-Ba (2009), com a venda de mais de 14.000 novas unidades neste 

único ano, expressando um verdadeiro boom imobiliário, atestando a existência de demanda 

reprimida da população por novas habitações (OLIVEIRA, 2013) 

Além do grande volume de imóveis comercializados, o boom imobiliário vivido pela cidade de 

Salvador em 2008 se caracterizou pelo número superior de lançamentos em relação aos 

vendidos, demonstrando a confiança do mercado na concretização das suas vendas (OLIVEIRA, 

2013). 

Cabe destacar que ao longo dos últimos anos , Salvador viveu efeitos que ocorreram em todo o 

país, só que em dose ainda mais acentuada. A combinação de grande incentivo de produção 

desde 2008 que causou o aumento dos estoques; somado com o maior percentual de desemprego 

entre as capitais brasileiras, cerca de 18% para 2018 (CORREIO,2018), fez com que a 

recuperação do mercado está ocorrendo de forma mais lenta.  

Apesar do mercado imobiliário local relevante em Salvador, há uma demanda de formação de 

profissionais e de estudos voltados para a abrangência da indústria do Real Estate aplicados à 

realidade da cidade, para que se melhor compreenda e analise as circunstâncias do mercado 

local. Os poucos estudos existentes desta indústria são concentrados na realidade da cidade de 

São Paulo, com grande destaque ao Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP.  

A partir dos pontos supracitados, observa-se como oportunidade de pesquisa em nível local um 

estudo acadêmico sistematizado sobre o setor de Real Estate no Brasil, voltado para a realidade 

de Salvador-BA.  

O presente estudo tem como objetivo principal posicionar Salvador no cenário nacional em 

relação ao nível atual de desenvolvimento do setor de Real Estate. Além disso, pretende-se 

identificar os principais mercados desenvolvidos atualmente na cidade de Salvador e as 

perspectivas do mercado de Real Estate. 

Os estudos realizados limitar-se-ão apenas aos dados e resultados referentes à cidade de Salvador 

– BA. O referencial teórico de desenvolvimento do setor a nível nacional terá como comparativo 

as cidades de São Paulo, Recife e Fortaleza. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na revisão, serão abordadas as características do investimento em Real Estate, os principais 

indicadores de análise de viabilidade de um empreendimento, internos e indicadores de análise 

de mercado, responsáveis para auxiliar o processo de tomada de decisão do investimento de Real 

Estate. Focou-se nesses indicadores pois estes são particulares ao investimento em imóveis e 

pertinentes ao espectro de decisão de um engenheiro civil. De modo complementar, foram 

abordados os principais mercados existentes no Brasil desta indústria, realizando a distinção 

entre empreendimentos de base imobiliária e empreendimentos imobiliários.  

 

2.1 Investimento no Setor de Real Estate 

O investimento no setor pode ser feito direto no ativo, nas diferentes etapas de seu ciclo de vida, 

ou nas diferentes fases do mercado em que se situa (CRESTANA, 2012). Pode-se investir em 

ações de empresas do ramo, tornando-se assim sócio delas. É um investimento arriscado, que 

deposita nas mãos dos gestores da empresa o futuro e o sucesso do investimento (CRESTANA, 

2012). 

O mercado habitacional apresenta uma série de características particulares em termos 

econômicos que o diferenciam de outros mercados de bens e serviços para consumo (SARTORI, 

2008), dentre as quais são resumidas a seguir: 
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a) Prazo de maturação do processo produtivo de construção causa defasagens entre as alterações 

nas condições de mercado (demanda) e os ajustes nos níveis de produção; 

b) Processo produtivo da construção civil não seriado, em locais distintos a cada produção, 

sendo que cada processo tem um ciclo próprio dado pelas características do produto e pela 

conjuntura imobiliária. O processo produtivo é descontínuo, devido às oscilações da 

demanda e aos altos custos de manter o estoque; 

c) Imobilidade da unidade habitacional, que segmenta espacialmente o mercado, originando 

regiões de déficit ou superávit habitacional que não podem ser compensadas entre si, 

tornando os fluxos migratórios importantes para o equilíbrio; 

d) Grande durabilidade da unidade construída, implicando a elevada representatividade do 

estoque habitacional em relação às novas construções; 

e) Grande heterogeneidade nas características das unidades construídas (localização, 

arquitetura, idade e área construída, entre outras), determinando uma estrutura diferenciada 

de preços; 

f) Necessidade de estrutura de financiamento em função do alto valor individual do imóvel; 

g) Investimentos imobiliários dependentes do estoque existente, não apenas em função do 

volume, mas em função das características temporais deste estoque e ao ciclo de vida da área 

em que está inserido; 

h) Os agentes que intervêm no mercado habitacional basicamente podem ser divididos em 

agentes demandantes de habitação para consumo, agentes demandantes para investimento, 

agentes produtores e governo. 

 

O Project Management Institute (PMI) define gerenciamento de riscos como “o processo de 

identificação, análise, desenvolvimento de respostas e monitoramento dos riscos em projeto, com 

o objetivo de diminuir a probabilidade e o impacto de eventos negativos e aumentar a 

probabilidade e o impacto de eventos positivos” (SALLES JÚNIOR et al., 2010). 

No Real Estate, evidencia-se que a proteção ao risco, na maioria das circunstâncias, é um 

requisito derivado mais de experiências com o insucesso do que de uma análise crítica exercitada 

diante de cada conjuntura e expectativas de comportamento no ciclo do empreendimento que 

estão no cenário referencial (MONETTI et al., 2011).  A proteção completa significaria cenário 

referencial conservador e sem desvios, o que, certamente, faria do empreendimento um produto 

não competitivo (MONETTI et al., 2011).  

O principal parâmetro para a avaliação de empresas de Real Estate é o EBTIDA1, que é a 

margem operacional de uma empresa de Real Estate, ou seja, o quanto a empresa gera de 

recursos apenas em suas atividades operacionais, desconsiderando os impostos e contas 

marginais à operação, como as despesas financeiras, contas não operacionais, depreciação e 

participação de minoritários no resultado (LIMA, 2007). 

Para realização de análise de mercado é comum que entidades representativas de classe 

divulguem dados setoriais. Um banco de dados relevante que foi utilizado ao longo desta 

pesquisa é fornecido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Regionalmente, 

cabe destacar a atuação dos SECOVI, ADEMI, SINDUSCON.  

Estas entidades fornecem indicadores como:  

• Lançamentos: Número de unidades lançadas no período de referência da pesquisa 

• Unidades Vendidas: Unidades vendidas dentro do período de referência da pesquisa 

• Unidades Ofertadas: Unidades de empreendimentos entregues.  

• Velocidade de Vendas: Unidade de Vendas/ Unidades Ofertadas, medido em % 

• Estoque: Unidades Ofertadas / (Unidade de Vendas*12), medido em meses 

                                           
1 EBITIDA sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que traduzido 

literalmente para o português significa: "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização" (Lajida) 
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• Vendas Sobre Ofertas (VSO): (Unidades Vendidas – Unidades Distratadas)2 / Unidades 

Ofertadas + Lançamentos 

• Preço Médio de venda por m² 

• PIB do Setor da Construção  

Além destes indicadores, cabe destacar os indicadores INCC e IGMI-C que são importantes para 

definição de viabilidade de projetos imobiliários.  

 

2.2 Mercados de Atuação do Real Estate no Brasil 

Dentro de Real Estate é importante diferenciar as atividades de incorporação e construção, pois 

não compartilham a mesma maneira de fazer render o capital investido, assim, os interesses de 

construtoras e incorporadoras podem, desse modo, não convergir (HOYLER, 2014). 

Para empreendimentos imobiliários, o consumidor pode adquirir as unidades habitacionais com 

recursos próprios, através de financiamento de bancos públicos ou privados, via saldo do FGTS 

ou através de financiamento junto ao próprio incorporador. 

Diante disso, no período entre 2006 e 2012, as grandes construtoras no segmento imobiliário 

executaram grandes projetos, adquirindo terrenos extensos a fim de gerar novos bairros. A 

estratégia era investir em projetos que pudessem gerar um grande valor geral de vendas (VGV) 

que permitiria aumentar a percepção de valor das companhias no mercado de capitais, para que 

houvesse um reflexo positivo nos valores das ações das empresas, 

Rocha Lima Jr. (1993)3 apud CRESTANA (2012) define produtos de base imobiliária como 

“operações baseadas em edificações, mas cuja renda resulta do uso do edifício ou da atividade 

econômica que nele se desenvolve”.  

Mais detalhadamente, Rocha Lima Jr. (1994) apud Crestana (2012) caracteriza posteriormente os 

EBI da seguinte forma: [...] aqueles que têm a renda dos investimentos em sua implantação 

associada ao desempenho da operação que se verificará com base no imóvel, seja meramente a 

locação por valor fixado, seja pela exploração de uma determinada atividade, da qual se deriva 

renda. 

No presente trabalho serão abordadas três categorias de empreendimentos de Base Imobiliária de 

forma mais detalhada, sendo os que tem maior relevância para a cidade de Salvador: Shopping 

Centers, Hotéis e Escritórios.  

Para o investimento em escritórios é necessário compreender que o edifício comercial é passível 

de mudanças, e para isso depende de adaptações e reestruturações, é fundamental para quem nele 

invista e pretenda prolongar sua vida útil, nível de ocupação, competitividade e rentabilidade. 

(CRESTANA,2012). 

Do ponto de vista do usuário, o hotel é uma instituição de hospitalidade comercial que oferece as 

suas instalações e serviços para venda.  Segundo Marino Neto (2016) os riscos associados ao 

investimento hoteleiro podem ser divididos em quatro grupos básicos ou em quatro categorias: 

operacionais; mercadológicos ou de propriedade; Riscos legais ou políticos e Riscos financeiros 

Os fundos de investimento imobiliário são uma espécie de condomínio de investidores e são 

administrados por instituições financeiras, além de serem fiscalizados pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). De acordo com a legislação, os fundos são obrigados a investir no mínimo 

                                           
2 Distrato: Extinção da relação contratual firmada entre as partes, que resulta na devolução da unidade ao 

empreendedor no mês de referência 
3
 ROCHA LIMA JR., J. Securitização de portfolios de base imobiliária, 1993, 32 p. Boletim Técnico PCC-99 – 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo, 1994. 
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75% em bens imobiliários. O restante é aplicado em renda fixa, dando maior liquidez ao 

negócio. Os ativos imobiliários podem ser tanto conjuntos comerciais, hotéis, escolas, hospitais, 

shopping centers e até galpões de logística (CRESTANA, 2012). 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

A presente pesquisa foi realizada a partir da estratégia de levantamento de dados, dividida em 

quatro etapas: revisão bibliográfica; delimitação dos principais mercados existentes na cidade de 

Salvador; análise do estágio atual de desenvolvimento destes mercados, comparando com 

cidades da região Nordeste e as projeções futuras destes mercados para os próximos anos. Este 

trabalho ocorreu no período de março a outubro de 2016. Em abril de 2018 foram feitas 

atualizações dos dados e novas considerações visto a mudança de cenário macroeconômico.  

 

A primeira etapa da revisão bibliográfica buscou aprofundar o entendimento dos conceitos de 

Real Estate e a definição dos principais mercados de atuação do Real Estate no Brasil. As 

principais fontes de evidência utilizadas foram: Periódicos da área de atuação (Real Estate 

Journal), Bancos de dados (Science Direct, Emerald), Repositórios de Universidades (USP, 

UNICAMP), dados ADEMI.  

A segunda etapa e terceira etapa trataram da delimitação dos principais mercados do setor 

existentes na cidade de Salvador, com o respectivo posicionamento atual destes mercados. Para 

isso, foi realizada uma análise dos dados encontrados para a cidade e o comparativo com duas 

outras cidades da região Nordeste: Recife e Fortaleza. Essas cidades foram escolhidas por se 

tratarem de cidades com população, PIB e IDH comparáveis aos de Salvador.   

Foram realizadas entrevistas com diferentes stakeholders do mercado do Real Estate na cidade 

para completar esse panorama e cumprir a quarta etapa: projeções futuras do mercado. As 

entrevistas foram realizadas com representantes da ADEMI e SINDUSCON-BA e três diretores 

de incorporação de empresas da cidade de atuação relevante no mercado imobiliário nas últimas 

duas décadas.  

As projeções futuras foram realizadas agregando uma análise crítica do autor, embasada na 

revisão bibliográfica, à opinião dos entrevistados obtida nas entrevistas. 

 

4. ANÁLISE DO MERCADO DE REAL ESTATE EM SALVADOR 

4.1 Histórico 

A cidade de Salvador é a terceira cidade mais populosa do Brasil, com 2,68 Milhões de 

habitantes. Segundo Oliveira (2013), nos anos de 1970 teve início a diminuição das taxas de 

crescimento no centro antigo, essencialmente em razão da sua saturação, e pela abertura de 

novos vetores econômicos afastados da Baía de Todos os Santos, trazendo a ocupação para 

novas áreas. Essa modificação intensificou-se nos anos de 1980, culminando com o 

preenchimento, quase por completo, do território continental da cidade nas décadas de 1990, e o 

seu adensamento ao longo dos anos de 2000 (OLIVEIRA, 2013). Salvador passa a ter uma 

configuração duocêntrica, com o Centro Novo na região do Iguatemi, mais moderno, e o Centro 

Antigo no bairro do Comércio, mais degradado (VILA NOVA, 2014). Historicamente, Salvador 

contou com quatro PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano): PDDU-85, PDDU 2004, 

PDDU 2007 e o PDDU 2016, que representou um marco para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos no mercado local de Real Estate. O PDDU trouxe um novo incentivo para a 

indústria hoteleira, aumentou a autonomia dos bairros, permitindo a construção de 
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supermercados e centros comerciais, possibilitando a descentralização da cidade, e permite que 

áreas antes consideradas sociais, possam ter farmácias e padarias. 

 

4.2 Análise dos Empreendimentos Imobiliários 

4.2.1 Mercado Imobiliário Nordestino 

Para iniciar a análise e posicionar a cidade de Salvador no cenário nacional, buscou-se cidades 

com características semelhantes à cidade de Salvador, adotando-se, com este propósito, as 

cidades de Recife e Fortaleza. As principais características analisadas foram: Índice 

Desenvolvimento Humano (IDH), Produto Interno Bruto (PIB) per capita, população e 

características de semelhanças regionais. 

Segundo dados do IBGE (2016), Fortaleza tem uma população estimada em 2016 de 2,6 milhões 

de habitantes, IDH de 0,754 (2010), e PIB per capita de R$ 19.494,40.  

 

A Fig. 9 apresenta uma correlação de Vendas x Lançamentos na cidade de Fortaleza- CE, a partir 

da utilização do software Minitab. Nota-se uma correlação significativa entre as variáveis ofertas 

e vendas, visto que quando a oferta aumenta, as vendas também tendem aumentar positivamente, 

havendo assim uma provável equação que descreve esse comportamento.  

 

 
Figura 1 – Correlação de Vendas x Lançamentos na cidade de Fortaleza- CE 

 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

 

Segundo dados do IBGE, Recife possui uma população em 2016 de 1,6 milhões de habitantes, 

IDH de 0,772 e PIB per capita de R$ 31513,07. 

A Fig. 10 apresenta a correlação entre as variáveis oferta de empreendimentos disponíveis x as 

vendas que ocorrem no período. Observa-se que não há uma relação estatística significativa para 

os dados apresentados. 
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Figura 2 – Correlação de Vendas x Lançamentos na cidade de Recife- PE 

 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

4.2.2 Mercado Imobiliário de Salvador 

O mercado soteropolitano, segundo dados da SINDUSCON- BA, é composto por 2.750 

empresas. Atualmente, as empresas que possuem maior destaque nos lançamentos residenciais 

são: Costa Andrade, Moura Dubeux, Odebrecht, Dona Empreendimentos, MRV e Concreta.  

 
Tabela 1: Mercado de Empresas do Setor da Construção Civil em Salvador 

Cidade Construção de 

Edifícios 
Obras de 

Instalações 
Obras de 

Acabamentos  
Incorporação e 

Compra e Venda 

de Imóveis 

Outras  Total 

Salvador 1430 433 369 310 208 

 

 

Fonte: Sinduscon- BA (2016) 
 

 
Figura 3 –Vendas x Lançamentos da cidade de Salvador -BA 

 

Fonte: ADEMI (2015) 

 

Pode-se observar o expressivo aumento de vendas e lançamentos ao longo dos anos de 2008 a 

2010. Apesar da queda do ano de 2009, ainda assim observa-se uma performance maior que os 

demais anos da série histórica.  
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Devido à chegada das empresas que se capitalizaram na BM&F Bovespa com a abertura de 

capital, foi possível obter esse substancial incremento de lançamentos e vendas no mercado 

soteropolitano. Essas empresas, sem sombra de dúvidas, causaram mudanças no mercado e ainda 

geram dúvidas em relação ao futuro do mercado local. 

Segundo os especialistas entrevistados, o mercado soteropolitano é tradicionalmente conservador 

em seus lançamentos. No entanto, com o advento destas empresas, houve uma grande 

transformação, com o lançamento de empreendimentos que uniam em uma mesma torre opções 

com 1, 2 e 3 quartos. Cabe destacar, também, a postura das empresas oriundas de São Paulo em 

relação à agressividade no investimento em marketing para atrair o consumidor, e remunerações 

elevadas para os corretores de imóveis. 

Segundo o Entrevistado 01, no aspecto analítico, a chegada destas empresas foi de grande 

importância para um movimento de profissionalização do mercado para análises de viabilidade. 

O mercado local, acostumado a trabalhar com análises estáticas, ou seja, analisando sua previsão 

de fluxo de caixa baseando-se no IVV (Índice de Velocidade de Vendas) e no VGV (Valor Geral 

de Vendas), passou a ser complementada por análises dinâmicas, baseando-se no retorno 

esperado pelo acionista em cima do capital aportado. 

No entanto, este tipo de movimento, muitas vezes, foi realizado de modo “irresponsável”, 

segundo classificação dos empresários locais, visto que o prejuízo causado por essas empresas 

foi grande, em especial na geração de estoque e aumentos expressivos na compra de terrenos 

para construção de novos empreendimentos, baseando-se na realidade de custos de São Paulo. 

Estas empresas estavam focadas em gerar rápido retorno aos seus acionistas, especialmente em 

um alto VGV para lançamentos. 

Em 2016, segundo dados coletados com o SINDUSCON-BA, os empreendimentos do MCMV 

representaram, no momento de retração econômica, 95% dos lançamentos dos empreendimentos 

de Salvador, com uma faixa de juros de 5,5% ao ano, muito mais atrativa que a taxa de juros de 

13% ao ano para empreendimentos na faixa de 300 mil a 1 milhão, bancada pelos depósitos na 

caderneta de poupança. 

A falta de investimentos em infraestrutura tem levado o país a perder competitividade, tanto no 

ambiente interno quanto externo. A elevada taxa de juros praticada no Brasil, de 14,25% a.a, que 

representa um juro real de 5% a.a, cria um ambiente pouco propício a remunerar investimentos e 

não atrai o capital privado, necessário para suportar os riscos dos empreendimentos. Pode-se 

observar também uma tendência de alta no CUB nos últimos meses de 2016, evidenciando ainda 

mais a dificuldade do empreendedor em realizar novos projetos no mercado de Salvador (Gráfico 

17). 

 
Figura 4 –CUB Residencial da cidade de Salvador -BA 

 
Fonte: SINDUSCON-BA 
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De acordo com os Entrevistados 02 e 04, para que haja uma retomada do setor da construção é 

fundamental que sejam enfrentados os gargalos que impedem o efetivo desenvolvimento da 

cadeia. O excesso de burocracia, por exemplo, que impacta no custo final dos imóveis, e que 

acaba por restringir o mercado imobiliário. Além disso, é emergencial que se realizem reformas 

estruturantes que melhorem o ambiente de negócios, contemplando as questões trabalhistas, 

fiscais, de gestão do estado, políticas, entre outras. A infraestrutura do país, que está muito 

atrelada a um modelo de investimento público, também precisaria ser enfrentada. Essas 

mudanças ajudariam a reduzir custos, aumentar a confiança do investidor em apostar no nosso 

mercado e, consequentemente, aumentar a quantidade de dinheiro circulante dentro do mercado.  

Os imóveis residenciais possuem características que os diferenciam de outros bens, 

principalmente no que diz respeito ao seu alto custo, imobilidade e durabilidade. Esses atributos 

estão relacionados à localização e a presença de amenidades urbanas. De acordo com as 

características dos imóveis comercializados em Salvador, espera-se que a distância aos centros 

de negócios seja um dos fatores determinantes na formação dos preços, e ainda que, uma vez que 

esses centros apresentam atributos diferentes, eles tenham influências diferentes sobre o valor 

dos imóveis (RAMOS, 2013). 

Pelos dados apresentados, pode-se observar que há uma similaridade no comportamento do 

mercado de Salvador com as demais cidades do Nordeste que foram apresentadas. Quando se 

analisa a curva de lançamentos e empreendimentos vendidos, tem-se os picos apresentados por 

volta dos anos de 2008 e 2009, devido a um excesso de confiança no mercado, refletido pela 

chegada de grandes grupos do Sudeste, com capitalização feita no mercado de bolsa de valores. 

Pode-se destacar também aspectos como a redução das taxas de juros para financiamento 

imobiliário; realização de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com 

aspectos fundamentais para o expressivo aquecimento do mercado nordestino de Real Estate. 

Em seguida, houve um período de incremento do estoque e redução da velocidade de vendas 

dessas três cidades, mostrando que a demanda foi superestimada. Além disso, no mesmo período 

de 2008-2009, ocorreu uma crise econômica global. 

Foi opinião unânime entre os especialistas entrevistados que as empresas novas que chegaram ao 

mercado nordestino cometeram um erro pela falta de conhecimento do mercado local. 

Utilizando-se de técnicas de vendas e elevados valores de VGV com o compromisso de atingir 

os resultados esperados pelos investidores, somado ao fato do baixo apego ao desenvolvimento 

local, fizeram com que uma onda de “super confiança” ocorresse.  Ocorreram perdas 

consideráveis por partes dos investidores, mas muitas das perdas foram minimizadas e deixaram 

o passivo para as cidades. 

Apesar das similaridades com Recife e Fortaleza, percebe-se que, pelo tamanho do mercado 

local, o apetite dos investidores do Sudeste foi maior em Salvador, o que também gerou um 

período maior de estoque e uma redução mais abrupta no período de 2014 -2016 de lançamentos. 

O que esperar para os próximos anos e as modificações que foram geradas por essas empresas é 

um questionamento importante que o setor vem tendo atualmente. 

 

4.3 Análise dos Empreendimentos de Base Imobiliária  

Em relação ao desenvolvimento de empreendimentos de base imobiliária da cidade de Salvador, 

a análise setorial realizada para esse mercado é dada apenas pela pesquisa da ADEMI, que 

mostra a quantidade de lançamentos e vendas de empreendimentos, setorizadas em apart hotéis; 

salas comerciais e lojas (gráfico 18). 
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Figura 5 –vendas de imóveis de base imobiliária na cidade de Salvador  

  

Fonte: ADEMI (2015) 

 

Como pode-se observar, o comportamento de vendas se deu de modo semelhante ao mercado 

residencial, no entanto, com um volume muito menos significativo.  

Infelizmente, tal qual ocorre para os empreendimentos imobiliários, não há um 

georreferenciamento destes lançamentos de modo a verificar as tendências e vetores de 

crescimento ao longo da cidade para esse tipo de empreendimento.  

Cabe destacar que, durante esse período de 2008, segundo os especialistas do mercado 

entrevistados, o oferecimento de produtos inovadores em conceito para o tradicional mercado 

soteropolitano inicialmente mostrou-se muito proveitoso e rentável. O lançamento de 

empreendimentos que conjugavam torres comerciais e empresariais, em especial na região da 

Tancredo Neves, é o exemplo mais claro desta tendência.  

Para o mercado de escritórios para locação há uma participação relevante de construtoras locais, 

destacando-se a André Guimarães, Pinheiro e Civil. Segundo os profissionais entrevistados, há 

uma forte tendência para os produtos diferenciados com valor agregado para o mercado e com 

um menor número de unidades. Cabe destacar também o movimento da construção de prédio 

próprio para sede da Petrobrás no bairro da Pituba, que gerou um vazio nas áreas construídas da 

Tancredo Neves e afetou drasticamente a relação de oferta x preços para este mercado na cidade, 

conforme depoimentos dos entrevistados 01 e 03. 

Pensando num horizonte de 5 anos, o entrevistado 01 aponta que a construção de 

empreendimentos na modalidade built to suit, negócio que já foi extremamente rentável na 

região da Tancredo Neves, não deverá ocorrer.  

Analisando o mercado para hoteis e shoppings centeres, de acordo com todos especialistas 

entrevistados, a ampla maioria dos investimentos realizados para esses setores é realizada por 

agentes externos à cidade de Salvador. Assim sendo, toda a inteligência de mercado e 

consequente análise de viabilidade é realizada por escritórios parceiros destes investidores e 

pouco utilizam o background de profissionais locais para essa etapa do empreendimento.  

 

A projeção Salvador na indústria do turismo nacional é comprometida pela ausência de um 

modelo bem definido e promoção detalhada. A forma como a cidade é vista, percebida e vendida 

e sua própria população é bastante desgastada, aspecto que reforça o ambiente adverso para o 

desenvolvimento do turismo local (Prefeitura de Salvador, 2013).  Alguns segmentos não são 

bem explorados, como o turismo de negócios e eventos, que necessitam de novos equipamentos 

para abrigar maiores projeções e investimentos para melhorar o apoio das atividades de 

infraestrutura ao movimento turístico (Prefeitura de Salvador, 2013). 
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Detalhando um pouco mais o cenário para hotéis, um dos índices importantes do turismo é o 

RevPAR - receita por quarto disponível. Em todo o mundo, essa variável é usada para a medição 

de unidades de desempenho e parques hoteleiros. É o resultado da multiplicação da taxa de 

ocupação do hotel pela tarifa média cobrada e, portanto, representa a média diária da receita 

bruta de cada unidade habitacional do hotel (Agência Brasileira de Turismo 2014) 

 

 Esse cenário soteropolitano, de incremento de Revpar e de valor de diária média é diferente da 

tendência nacional de decréscimo destes indicadores no Rio de Janeiro e São Paulo.  

  
Figura 6 –vendas de imóveis de base imobiliária na cidade de Salvador  

 

 
Fonte: HVS - HotelInvest 

  

Soma-se a isso, a pouca competitividade do setor de convenções local, pode-se esperar alguns 

desafios e eventualmente uma retração nos resultados dos hotéis da capital baiana.  

 

Analisando sobre o viés de locação, não existem dados setoriais disponibilizados sobre esse 

mercado, ficando restrito aos bancos de dados das locadoras de imóveis, que não foram objetos 

da presente pesquisa. Em relação aos FII não foram encontrados fundos sediados na cidade de 

Salvador. 

5. CONCLUSÕES  

Por se tratar de um estudo inicial na área de Real Estate para a cidade de Salvador, foi 

encontrada uma série de dificuldades, tais como escassez de dados setoriais, falta de 

profissionais capacitados na área específica, ausência de entidades setoriais, ausência de fundos 

imobiliários sediados na cidade. 

Em empreendimentos de base imobiliária, a falta de dados dificultou a compreensão desse 

segmento do Real Estate, com disponibilidade apenas de dados comparáveis para as cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro. Em relação aos empreendimentos imobiliários, pode-se traçar um 
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panorama comparável com os empreendimentos da região e realizar um paralelo com os 

empreendimentos de São Paulo para posicionar Salvador no cenário nacional. 

Cabe destacar que o estudo pôde cumprir seu objetivo em oferecer ao leitor a possibilidade de 

enxergar em um único material informações do setor de Real Estate aplicados à realidade de 

Salvador.  

Para a identificação dos principais mercados, com o auxílio da literatura disponível, pode-se 

mapear claramente estes mercados existentes na cidade e basear o estudo neles. Para a 

elaboração de perspectivas, visto o contexto macroeconômico brasileiro e apesar da 

característica cíclica ao longo das décadas do mercado imobiliário, devido à falta de dados 

específicos disponíveis e a crise econômica imediatamente após a um período de boom 

imobiliário, dificulta-se a definição de panoramas mais claros para os próximos anos.  

Ainda há uma carência mercadológica, conforme observado nas entrevistas, de profissionais 

capacitados de modo a transformar o mercado, para que este passe a enxergar todo o potencial 

disponível no setor de Real Estate. Além disso, não existe mais uma especialização local para 

profissionais que queiram trabalhar nesta área, o que corrobora e dificulta o interesse do jovem 

profissional que queira atuar neste setor em Salvador.   

Com o processo de estudo percebeu-se que o Mercado de Salvador é maduro para o mercado 

imobiliário, no entanto se mostra conservador em seus lançamentos; ainda não trabalha com 

produtos para nichos específicos; trabalha em sua ampla maioria com análises financeiras 

estáticas. Acredita-se nisso, pois, a maioria das empresas atuantes são empresas locais com forte 

presença familiar no centro da decisão de lançar novos projetos.  

Assim sendo, todo o potencial do setor de Real Estate acaba não sendo explorado. Não há uma 

entidade de classe que atue fortemente com os imóveis para aluguel; não há um fundo 

imobiliário com atuação relevante na cidade; a inteligência de mercado de projetos especiais ( 

hotéis, shoppings) não é realizada na cidade; não há georreferenciamento nos dados dos 

empreendimentos lançados e vendidos, informação crucial para observar as tendências futuras.  

Para futuros trabalhos cabe entender a fundo os porquês da não mobilização setorial para os 

empreendimentos de base imobiliária; entender como são feitos os estudos de viabilidade para 

esses empreendimentos; conseguir desvendar áreas de crescimento da cidade e critérios de 

formação de preços para empreendimentos residências; analisar a viabilidade de implementar 

fundos de investimento imobiliário na cidade de Salvador. 
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