IMÓVEIS - NOVO LIMITE DO FGTS DEVE AUMENTAR VENDAS EM ATÉ
30%, AFIRMA INCORPORADORA
Gamaro planeja lançar R$ 2,8 bilhões em VGV de suas unidades habitacionais nos próximos
anos

Para reativar o mercado de construção civil, que emprega quase 13 milhões de pessoas e é
responsável por 6,2% do PIB, o Governo Federal acaba de flexibilizar as regras para
empréstimo imobiliário pelos bancos e elevar o teto do financiamento de imóveis dentro do SFH
(Sistema Financeiro da Habitação). Atualmente, o benefício vale para unidades com valor de até
R$ 950 mil para alguns estados. Porém, a partir de 2019, aumentará R$ 1,5 milhão em todo o
Brasil. Na prática, aumentará o número de famílias que podem se utilizar do FGTS para a
compra da casa própria. “O limite de R$ 950 mil, apesar de não ser baixo, restringia a
possibilidade para a compra de residências de 2 ou 3 quartos em área nobres de cidades como
São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, localidades em que o m² muitas vezes ultrapassa R$
13 mil”, explica Augusto Yokoyama, Head Financeiro da Gamaro Incorporadora, que irá lançar
nos próximos anos R$ 2,8 bilhões em VGV (valor geral de venda) de suas unidades
habitacionais.
A Gamaro acredita que esta medida do CMN (Conselho Monetário Nacional) será um impulso
importante para o setor e terá um impacto direto no volume de vendas e repasse no segmento
de alto padrão. “No ano de 2018, o mercado imobiliário já começou a demonstrar sinais de
recuperação. Porém, a partir de 2019, após este aumento no teto do FGTS, este crescimento
deve se intensificar. Projetamos um aumento de vendas entre 20% e 30% para nossas
unidades de alto padrão. As empresas trabalham com perspectivas e quando enxergamos um
horizonte promissor a tendência natural é de ampliarmos ainda mais os investimentos. Este fato
beneficia todo o país e, principalmente, gera empregos”, finaliza Augusto.
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