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Mercado imobiliário de Belo Horizonte e RMBH
Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte que foram consideradas
neste trabalho:
1. Belo Horizonte
2. Nova Lima
3. Betim
4. Contagem
5. Ibirité
6. Lagoa Santa
7. Raposos
8. Ribeirão das Neves
9. Santa Luzia
10. São José da Lapa
11. Sarzedo
12. Vespasiano
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Mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima
Referências de valores

Padrão
Especial
Econômico
Standard
Médio
Alto
Luxo
Super Luxo
Total

Faixa de valor (R$)
Studio - Loft - 1 quarto
até R$ 215.000
de R$ 215.001 até R$ 400.000
de R$ 400.001 até R$ 700.000
de R$ 700.001 até R$ 1.000.000
de R$ 1.000.001 até R$ 2.000.000
acima de R$ 2.000.001
-

Fonte: Brain Consultoria / Sinduscon-MG.
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Caracterização do mercado imobiliário de Belo Horizonte

 Em 2020 foram lançados, em Belo Horizonte, 2.811 apartamentos. Deste total, 47,56%
(1.337 unidades) correspondiam ao padrão econômico.
 Em 2020, do total lançado, 605 unidades eram referentes ao padrão Standard e médio. Já
nos padrões alto e luxo o total lançado foi de 669 unidades.
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Caracterização do mercado imobiliário de Belo Horizonte

 Em 2020 foram vendidos, em Belo Horizonte, 3.919 apartamentos. Deste total, 28,53%
(1.118 unidades) correspondiam ao padrão econômico.
 Em 2020, do total vendido, 1.712 unidades eram referentes ao padrão Standard e médio. Já
nos padrões alto, luxo e super luxo o total vendido foi de 978 unidades.
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Caracterização do mercado imobiliário de Belo Horizonte

 Em dezembro/20 o total de apartamentos novos disponível para comercialização em Belo
Horizonte era de 2.331 unidades, sendo que apenas 36,21% (844 unidades) deste total
referiam-se a imóveis de padrão econômico.
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Lançamento de unidades residenciais em BH e na RMBH

 O maior volume de lançamentos de imóveis residenciais de padrão econômico estão
localizados na RMBH.
 Do total de 6.333 unidades lançadas neste padrão, em 2020, apenas 1.337 (21,11% do
total) estavam localizadas na cidade de BH.
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Vendas de apartamentos no padrão econômico em BH e na RMBH

 Em 2020 o número total de apartamentos novos vendidos no padrão econômico, na RMBH
(incluindo a capital) foi de 6.161. Somente 18,15% deste número (1.118 unidades) eram referentes a
Belo Horizonte.
 Em 2020 a venda de unidades residenciais padrão econômico aumentou 122,06% na RMBH
enquanto, em BH, observou-se queda de 13,20%.
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Estoque de unidades novas disponível para venda no padrão econômico
BH e na RMBH

 A oferta de apartamentos de padrão econômico na RMBH cresceu 195,78% de 2017 para 2020
na RMBH, enquanto, em BH, neste mesmo período, observou-se queda de 27,86%.
 Do total de 4.982 unidades disponíveis para venda em 2020, no padrão econômico, apenas 844
estavam localizadas em BH, ou seja, 16,94% do total.
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Evolução das vendas e dos lançamentos em BH

 Observa-se, na capital mineira, que as vendas estão sistematicamente maiores do que os
lançamentos, o que resulta em uma queda acentuada no estoque de unidades novas
disponíveis para venda.
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Evolução do estoque de unidades novas disponíveis para venda em BH

 Vendas maiores que lançamentos = redução da oferta.
 Em janeiro/21 Belo Horizonte possui somente 2.121 apartamentos novos
disponíveis para venda.
 Considerando que em janeiro/21 as vendas totalizaram 407 unidades, o estoque
disponível para comercialização é de apenas 5,21 meses.
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Comparação do estoque de unidades novas disponíveis para venda
em algumas cidades

 A comparação do estoque de apartamentos novos disponíveis para venda em algumas
cidades evidencia, claramente, o baixo patamar da capital mineira. A persistir esse cenário,
Belo Horizonte envelhecerá muito mais rapidamente.
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Participação de BH no total de unidades disponíveis para venda

 Em 2017, 64,74% do total das unidades novas disponíveis para venda na RMBH
estavam localizadas na cidade de BH. Desde então, essa participação vem
reduzindo sistematicamente.
 Em 2020, somente 33,41% do total de imóveis novos disponível para
comercialização estava localizados em BH.
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Participação de BH no total de unidades disponíveis para venda

 Em 2017, 43,14% do total de lançamentos na RMBH eram em BH. Esta
participação foi reduzida para 33,50% em 2020.
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Vendas de apartamentos novos em BH e Contagem

 Em 2017 a cidade de Contagem contabilizou a comercialização de 975 apartamentos
novos. Em 2020 aumentou para 3.032 unidades, número próximo ao observado na
15
capital mineira (3.919 unidades).

Evolução dos lançamentos em BH e Contagem

Fonte: Censo do Mercado Imobiliário RMBH - Brain Consultoria/Sinduscon-MG.

 Em 2020 a cidade de BH lançou 2.811 apartamentos, ou seja, somente 119 unidades a
mais do que em Contagem.
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Evolução da oferta de apartamentos em BH e Contagem

Fonte: Censo do Mercado Imobiliário RMBH - Brain Consultoria/Sinduscon-MG.

 Em dezembro de 2017, Belo Horizonte possuía 4.712 apartamentos novos para venda.
Em dezembro de 2020 esse número foi de 2.331 unidades, ou seja, redução de 50,53%.
 Em 2017, Contagem possuía 1.191 unidades novas disponíveis para comercialização.
Em dezembro/20 esse número passou para 1.666 (aumento de 39,88%).
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Mercado Imobiliário BH e Nova Lima – Padrão Luxo
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Fonte: Censo do Mercado Imobiliário RMBH, Brain Consultoria /Sinduscon-MG.

 Em 2020, o número de lançamentos de apartamentos padrão luxo em BH e Nova Lima
foi praticamente o mesmo.
 As vendas de Nova Lima corresponderam a 45,75% do total de BH.
 A oferta está maior em BH. Entretanto, com lançamentos restritos, esse mercado pode
rapidamente se esgotar na cidade.
18

Mercado Imobiliário BH e Nova Lima – Padrão Super Luxo
Lançamentos, Vendas e Estoque de unidades novas disponível
para venda em BH e Nova Lima - Padrão Super Luxo
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Fonte: Censo do Mercado Imobiliário RMBH, Brain Consultoria /Sinduscon-MG.

 Os dados de lançamentos, vendas e oferta (estoque) em 2020 evidenciam que o
mercado imobiliário de Nova Lima está se destacando, em relação a BH, no segmento
super luxo.
 Nova Lima: o número de lançamentos corresponde a 42,76% do observado em BH.
Vendas: quase 30% do total observado em BH e oferta supera em 13,82% a observada
19
em BH.

Importância da Construção Civil para o município de Belo Horizonte
Dados Caged – Emprego formal
Saldo de vagas líquidas (admissões menos demissões)
Belo Horizonte – Janeiro/2021

Fonte: Secretaria de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia.

 Em janeiro de 2021, o município de Belo Horizonte gerou 1.280 novas vagas com
carteira assinada. Foi o setor com o melhor desempenho no mercado de
trabalho da cidade.
 A Construção Civil emprega, formalmente, 105.154 trabalhadores na capital
mineira.
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Muito obrigado!
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