
Practical Soluções Imobiliárias - Rua Pascal, 1076- Campo Belo - CEP 04616-004 - São Paulo - SP - CRECI: J-13.485 SECOVI: 2303.
Projeto aprovado pelo município no processo nº 2002-0186028-3, nos termos do alvará de aprovação e execução de edificação nova nº 2004-19218-00, 

emitido em 21/07/2004. Incorp. registrada sob o nº R3 da matrícula nº 155.499, em 22/06/2009 no 8º Cart. de Registro de imóveis de São Paulo.

Incorporação e Construção: Exclusividade de Vendas:

Informações:

Tel.: 5532.8100

www.casadourada.com.br
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Piscina com Raia | Salão de Festas | Espaço Gourmet | Fitness Center
Churrasqueira Sauna | Recreação Infantil | Mini Quadra | PlayGround
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Living com Varanda Gourmet 
2 ou 3 vagas

Dorms. 
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ou opção com

Jovens realizam
mais cedo o sonho
da casa própria
Eles não têm trauma da inflação, pois entraram no mercado
consumidor num cenário de economia estável e fartura de crédito

● O que explica o crescimento
nos contratos assumidos por jo-
vens é a estabilidade econômica,
que promoveu a inclusão de uma
parcela da população antes sem

acesso ao sistema de financia-
mento bancário, segundo o presi-
dente do Conselho Regional dos
Corretores de Imóveis (Creci),
José Augusto Viana Neto.

O estudo da Caixa mostra que
o mercado está mesmo nas
mãos da nova classe C. Os finan-
ciamentos na faixa entre R$ 50
mil e R$ 80 mil cresceram de
4,6% em 2000 para 24% em

2010. Na faixa seguinte, de R$ 80
mil a R$ 130 mil, o aumento tam-
bém foi grande, de 1,2% para
16%. “Dos 6,8 milhões de déficit
habitacional, 3,2 milhões ocor-
rem por coabitação e é este públi-
co que está comprando mais”,
diz o superintendente regional da
Caixa, Válter Gonçalves Nunes.
Este é o público do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

● Pesquisa

NILANI GOETTEMS/AE

Lilian Primi
Fernanda Yoneya
Leandro Costa

Eles ingressaram no mercado
consumidor numa economia li-
vre de inflação galopante e com
estabilidade suficiente para per-
mitir sonhos de longo prazo.
Confiantes no futuro, os jovens
têm sido responsáveis por boa
parte da expansão do crédito
imobiliário no País. Dados da
Caixa Econômica Federal mos-
tram que os compradores com
menos de 35 anos já são responsá-
veis por 56,9% dos financiamen-
tos fechados até o dia 18 deste
mês. “Em 2000, os jovens repre-
sentavam 54,4%. Já a participa-
ção de maiores de 35 anos caiu de
49% para 43,1%”, diz o superin-
tendente regional da Caixa, Vál-
ter Gonçalves Nunes.

Aos 32 anos e com negócio fe-
chado para o segundo imóvel, o
administrador de sistemas Leo-
nardo Augusto Ferreira Moraes
ilustra bem essa tendência. Ele
conta que já estava pensando em
mudar para um imóvel maior, e o
empurrão que faltava surgiu
com a chance de morar perto do
local de trabalho. “A empresa vai
para o Morumbi. Como não gos-
to de depender de carro e trans-
porte público, comprei um apar-
tamento próximo, para ir traba-
lhar a pé”, diz Moraes, que vai se

mudar com a mulher para um
imóvel de 142 metros quadra-
dos. O imóvel novo custou R$
500 mil. Ele deu uma entrada e
financiou o restante em dois
anos. Para Moraes, planejamen-
to e não ter medo de encarar
anos de prestação é o segredo
dos jovens compradores de imó-
veis. “Minha primeira casa foi fi-
nanciada em 25 anos. Dá um cer-
to medo, mas encarei.”

Audácia. O auxiliar administra-
tivo Marco Aurélio de Souza, de
31 anos, diz que o jovem que in-
veste em imóvel tem como prin-
cipal característica a audácia. “É
preciso ter, para investir”, diz
ele, que acabou de fechar a com-
pra de um apartamento no Fei-
rão da Caixa, financiado em 25
anos. “Moro com meus pais e

queria comprar um imóvel. Usei
parte do FGTS como entrada.”

O imóvel recém-adquirido en-
caixou-se perfeitamente no per-
fil que Souza buscava – em tama-
nho, localização e preço. A entre-
ga está prevista para daqui a dez
meses. “Era minha meta, depois
de casar”, diz. “Também segui à
risca a recomendação de não
comprometer mais do que 30%
da renda bruta na prestação.”

Ascensão precoce. Segundo le-
vantamento da Lello, do total
dos imóveis residenciais vendi-
dos em abril, 51% foram para
compradores com idade entre 18
e 40 anos. “Os jovens estão as-
cendendo mais cedo e isso vem
acompanhado de maior poder
de compra”, diz a diretora-geral
de atendimento da Lopes, Mi-
rella Parpinelli. “Além disso, há
um mercado pujante em ofertas
e flexível em crédito.”

O diretor da Agre para São Pau-
lo e Região Sul, Asterio Safatle,
também atribui à economia a
compra precoce da casa própria.
“A flexibilização do crédito per-
mite assumir prestações mais ce-
do. E, como esse público viu os
pais com dificuldades de ter a ca-
sa própria, querem galgar este de-
grau o quanto antes”, diz Aste-
rio, que cita um dos empreendi-
mentos da Agre, no qual 55% dos
compradores têm até 35 anos.

Crescimento
entre a classe C é
o mais expressivo

54,3%
dos contratos da Caixa no
período de 2000 até 2010
foram fechados por
menores de 35 anos

36,2%
foram firmados para comprar
imóveis de até R$ 50 mil

Otimismo. O casal Leonardo Moraes e Danielle Zuffo comprou seu segundo imóvel
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