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D epois de viver um período de retra-
ção entre 2014 e 2018, o setor da 
construção civil registrou, no ano 

passado, crescimento de 1,6%, impulsio-
nado sobretudo pelo incremento nas ven-
das de imóveis residenciais novos, mes-
mo com redução de financiamentos pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) na marca dos 10%. O resultado 
alimentou projeções animadoras para 
2020. A Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), por exemplo, estimou 
alta de 3% para o período. 

O que os empresários não contavam é 
que, assim como os demais setores da 
economia global e nacional, a construção 
c i v i l  s e r i a  i m p a c t a d a  p e l a  c r i s e 
decorrente da pandemia de Covid-19, 
já no fim do primeiro trimestre do ano. 
Com as grandes obras de infraestrutura 
em ritmo modesto, os lançamentos 
imobiliários seguiam até então como 
forte aposta, mas tiveram de ser, em 
um primeiro momento, postergados, 
por  c ausa das re comendaçõ es de 

distanciamento social, conta José Carlos 
Martins, presidente da CBIC. 

“O setor imobiliário teve um primeiro 
bimestre bastante promissor, aproveitando 
o ambiente econômico motivado pela 
aprovação da Reforma da Previdência, 
os juros baixos e a inflação controlada. 
O resultado disso foi o crescimento de 
32% nas vendas de imóveis em janeiro e 
fevereiro. Mas, devido a essa inesperada 
situação, tivemos que nos reinventar”, 
lembra Luiz Antonio França, presidente da 
Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc). 

Segundo os dois representantes do 
setor, uma das medidas mais relevantes 
para minimizar os impactos econômicos 
no segmento imobiliário foi a rápida 
adaptação do modelo de vendas para o 
formato virtual. “A jornada imobiliária digital 
inclui da captura do cliente à assinatura da 
escritura e do registro do imóvel. Esse foi 
um avanço inestimável que a pandemia 
acabou acelerando. Com ele, fechamos o 
primeiro semestre do ano com o volume 

de vendas somente 2% a menos que no 
mesmo período de 2019, o que é uma 
vitória”, avalia José Carlos.  

O presidente da Abrainc diz que, 
inicialmente, “o segmento de imóveis 
de médio e alto padrão (MAP) foi o 
mais afetado (pela cr ise sanitár ia) , 
especialmente em abril e maio, mas já 
iniciou uma recuperação”. De acordo com 
ele, o de habitação popular foi “bem menos” 
impactado em decorrência do elevado 
déficit de domicílios com esse perfil – em 
torno de 7,7 milhões –, “o que faz com que 
haja uma forte demanda não atendida e o 
deixa mais resiliente”.

Injeção de ânimo
A gradual movimentação do segmento 

imobiliário nos primeiros seis meses 
trouxe a expectativa de que ele atenue os 
resultados da construção civil para o ano. 
“Como chegamos em junho com poucos 
lançamentos e venda normal, estamos 
prevendo que, no segundo semestre e 

Impactado pela crise decorrente da pandemia, setor espera que novos empreendimentos 
atenuem o resultado de 2020 
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Lançamentos de imóveis residenciais são 
apostas da indústria da construção civil
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até no ano que vem, tenhamos muitos 
novos empreendimentos para suprir a 
deficiência no estoque”, argumenta o 
presidente da CBIC. 

Outro fator que injetou ânimo no 
setor foi o lançamento em agosto do 
programa Casa Verde e Amarela – em 
substituição ao Minha Casa, Minha Vida 
–, que prevê financiamento imobiliário 
a juros mais acessíveis para famílias de 
baixa renda. Luiz Antonio diz que a nova 
edição da iniciativa “é a confirmação do 
compromisso do governo (federal) em 
continuar com um programa focado na 
população de baixa renda”. “(A política 
p ú b l i c a)  s e g u e  c o m o  u m  d í n a m o 
importante de funcionamento do mercado 
imobiliário e de promoção da redução da 
desigualdade social.”

José Carlos destaca duas mudanças 
do Casa Verde Amarela que podem 
reverberar no segmento imobiliário: a 
redução do custo operacional dos fundos, 
o que levou à diminuição da taxa de juros; 
e a facilitação da regularização fundiária, 
já que a inadequação de imóveis é um 
aspecto relevante do déficit habitacional. 
E ele l ista ainda: “O governo vai dar 

um adicional a uma parte das casas 
regularizadas para fazer reforma. Isso 
fará com que muitas pessoas passem a 
ter um patrimônio e ajuda inclusive nas 
condições de financiamento”.

Gestão de risco
A construção civil é uma cadeia de 

grande impacto na economia do país, 
especialmente pelos seus elevados 
potenciais de geração de emprego e 
renda e de atração de investimentos. Por 
toda a sua amplitude e relevância, é uma 
das verticais às quais a Wiz dedica, há 
mais de uma década, atenção especial. 
E , neste momento de expectativa de 
retomada do setor, a empresa espera ser 
uma parceira estratégica, sobretudo em 
soluções para a gestão de risco. 

“Desde 2009, estamos, junto a incor-
poradoras e financiadoras, avaliando o 
mercado e buscando soluções de maior 
segurança para o setor”, conta Gustavo 
Portela, diretor executivo da Wiz Corpora-
te.  “Desenhamos um pacote de seguros 
para ajudar a endereçar os problemas 
de riscos de engenharia, de qualidade 

e responsabilidade civil em entregas de 
menor porte”, exemplifica.  

Um dos desafios aos quais a Wiz se 
dedicou foi o chamado pró-soluto, uma 
operação financeira bastante praticada 
por incorporadoras em tempos de crédito 
restrito. Por meio da emissão de um títu-
lo – em geral nota promissória –, essas 
empresas oferecem ao comprador a pos-
sibilidade de pagamento futuro de eventual 
saldo residual do valor do imóvel que tenha 
ultrapassado o limite do financiamento. 

Como alternativa, a Wiz passou a dispo-
nibilizar o seguro prestamista, que garan-
te a quitação em caso de falecimento ou 
invalidez total ou permanente do cliente. 
“Isso ajuda as empresas a mitigar o risco 
de inadimplência de suas carteiras, tornan-
do a gestão de fluxo de caixa mais previ-
sível e eficiente, por um custo bastante 
acessível”, justifica Gustavo. “Nessa linha 
do pró-soluto, também estamos estudan-
do, via mercado de capitais, outras formas 
de desalavancar o balanço das empresas. 
Esse é o nosso próximo passo”, adianta. 

O portfólio da Wiz Corporate 
inc lu i  outras so luções 
diversas para o setor 
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da construção civil, a exemplo das garantias de qualidade 
estrutural de empreendimentos e de legalização mediante órgãos 
de infraestrutura (leia quadro). “Nós nos posicionamos, desde o 
Minha Casa, Minha Vida, como a corretora das incorporadoras e 
trabalhamos para solucionar problemas da construção civil até 
então. Esperamos agora, com os novos desafios do setor, ajudar 
toda a indústria a reduzir a inadimplência por meio de oferta 
estruturada de seguros”, diz o diretor executivo da Wiz Corporate. 

Luiz Antonio, da Abrainc, reconhece que, neste momento 
de crise, os seguros focados em mitigar os riscos das obras 
são ainda mais importantes para trazer estabilidade ao setor. 
“A incorporação é um processo complexo e de longo prazo, 
responsável por movimentar diversas atividades econômicas. As 
garantias de execução são, portanto, fundamentais ao longo da 
implantação dos empreendimentos”, conclui. 
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ACESSE O QR CODE PARA 
SABER MAIS SOBRE SOLUÇÕES 
DE SEGUROS PARA O SETOR DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL
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Gustavo Portela,  diretor executivo da Wiz Corporate

Voltado à qualidade estrutural 
dos empreendimentos garantin-
do reparos aos danos na estrutura 
da obra por cinco anos após a sua 
conclusão.  Oferece uma agenda 
estruturada de acompanhamento 
e vistorias, com foco em preven-
ção de riscos. É aplicável para 
quaisquer obras civis, públicas ou 
privadas, que apresentem estru-
turas, como: empreendimentos 
residenciais e comerciais, aero-
portos, shopping centers, etc. 

Garante o pagamento de inde-
nizações decorrentes de recla-
mações do proprietário do imóvel 
contra o construtor ou responsá-
vel técnico, relacionadas a even-
tuais erros de projetos, execução 
ou materiais, por um período de 
até cinco anos a partir da data da 
contratação do seguro.

Garante a indenização com rela-
ção à obrigação de conclusão da 
construção do empreendimento 
habitacional financiado, quando 
o construtor não tiver mais con-
dições de finalizar a obra, substi-
tuindo a construtora e garantindo 
a execução e a legalização do 
empreendimento junto a órgãos 
de infraestrutura externos, como 
aqueles responsáveis por redes 
de água, esgoto, energia elétrica, 
entre outros, nos termos do proje-
to aprovado.

QUINQUENAL  
(Seguro Qualidade Estrutural) 

RCPM  
(Responsabilidade Civil, 
Profissional e Material)

TÉRMINO DE OBRA

Confira outros seguros da Wiz Corporate para o setor
Soluções em seguridade


