
1.
Linha de crédito
Analise as disponíveis para
ver a que melhor se enquadra
à sua renda.

2.
Cuidado
Especialistas recomendam
não destinar mais do que 15%
da renda líquida na prestação
do imóvel, embora seja o limi-
te seja 30%

MERCADO
Vendas de imóveis
em SP cresce 75%

As vendas de imóveis residen-
ciais foram 75,1% maiores na
cidade de São Paulo no primei-
ro trimestre, em relação ao mes-
mo período do ano passado, se-
gundo o Secovi-SP. O total de
unidades vendidas foi de 8.461.
Em relação aos lançamentos,
segundo a Embraesp, 6.193 imó-
veis novos foram lançados en-
tre janeiro e março deste ano,
ou 96,4% a mais em relação ao
primeiro trimestre de 2009.

SEGURANÇA
Palestra sobre como
proteger o condomínio
Dentro do ciclo de palestras pa-
ra síndicos, o Secovi-SP dará,
no dia 26, às 19h, palestra sobre
proteção de condomínios. A
palestra será ministrada pelo
diretor de Polícia Comunitária
da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, coronel Luiz de Cas-
tro Jr. O ingresso é um agasa-
lho. Tel. (0--11) 5591-1304.

MERCADO
Feirão da Caixa bate
recorde de vendas
A edição 2010 do Feirão da Cai-
xa, que terminou dia 16, teve
um volume de negócios
fechados e com con-
tratos em andamen-
to da ordem de
R$ 1,8 bilhão. O
crescimento foi de
24,1% em relação ao
evento anterior, reali-
zado no ano passado.
O total de imóveis residen-
ciais ofertados foi de 151.845 uni-
dades, das quais 51.423 eram no-
vas ou em construção, e, destas,
35.919 unidades se enquadra-
vam no programa Minha Casa,
Minha Vida. Os demais 100.422
eram usados.

EXPANSÃO

Rossi Vendas expande
atuação no País
A Rossi Vendas, braço imobiliá-

rio da incorporadora Rossi,
anunciou sua expansão

para os mercados de
Goiânia, Brasília e
Fortaleza. A empre-
sa terá 50 correto-
res em Goiânia, 60
em Brasília e 35 em

Fortaleza.
Brasília é hoje um dos

maiores mercados imobi-
liários do País, dividindo o se-
gundo lugar com o Rio de Janei-
ro e perdendo apenas para São
Paulo. A Rossi Vendas possui
130 profissionais no Rio de Ja-
neiro, 70 em Porto Alegre e 100
em São Paulo.

Veja como
acelerar
o crédito
imobiliário

1

Proposta de financiamento
Preencher e entregar a propos-
ta ao banco, que fornece os for-
mulários.

2

Análise de crédito
Nesta fase, o banco analisa a
capacidade de pagamento do
futuro comprador.

3

Avaliação do imóvel
Um técnico do banco avalia o
imóvel escolhido. Depois, o com-
prador entrega os documentos.

4

Análise jurídica
O banco investiga a documenta-
ção do imóvel e do vendedor,
para ver se não há riscos.

5

Assinatura e liberação
O contrato é assinado, registra-
do e entregue ao banco, que libe-
ra os recursos.

Letras miúdas

Juliana Portugal

Por mais que os bancos tentem
acelerar o processo de liberação
de crédito imobiliário, em al-
guns casos ele pode se arrastar
por meses. Parte da papelada, po-
rém, pode e deve ser adiantada
pelo próprio interessado no fi-
nanciamento, diz Tiago Antoli-
ni, presidente da unidade de São
Paulo da Associação dos Mutuá-
rios e Moradores das Regiões Sul
e Sudeste do Brasil.

Tudo em dia. O primeiro passo
é estar com os documentos pes-
soais em dia (RG, CPF e certidão
de casamento), assim como a
certidão negativa de débitos fis-
cais, certidão negativa de tribu-
tos e ter como comprovar renda.
Parte desta documentação, co-
mo algumas certidões de cartó-
rio, pode ser obtida na internet.

“É uma documentação fácil que
pode ser conseguida em, no má-
ximo, sete dias”, afirma.

Uma carta de crédito do ban-
co, com crédito pré-aprovado,
também facilita quando você en-

contrar a casa ideal e não quiser
perder o negócio. “Hoje, um fi-
nanciamento pode ser aprovado
em menos de 30 dias. O processo
está mais rápido, porém, ele con-
tinua criterioso.”

De acordo com Antolini, an-
tes de entregar a proposta de fi-
nanciamento, o comprador deve
analisar bem as linhas disponí-
veis e qual delas se enquadra me-
lhor no seu perfil. “O site da Cai-

xa e de vários bancos, por exem-
plo, oferece a oportunidade de o
comprador simular o financia-
mento, com diferentes taxas de
juros e ver em qual delas ele terá
mais chances de ser aprovado.”

PASSO A PASSO

COMO FUNCIONA

Após o último trimestre de 2008, no
início da crise econômica, cujos refle-
xos foram mais acentuados no Brasil
a partir do primeiro trimestre de
2009, o setor imobiliário teve um
ano de franca recuperação, apresen-
tando números inferiores apenas aos
dois anos do boom imobiliário de
2007 e 2008 e melhores do que todos
os demais anos da década.

Já nos primeiros três meses de
2010, nossa pesquisa mensal, referen-
te aos lançamentos imobiliários na
Região Metropolitana, surpreendeu,
revelando um número de lançamen-
tos nunca alcançado desde 1985,
quando a pesquisa se iniciou.

Com efeito, examinando todos os
anos de boom desta série histórica de
26 anos, temos os seguintes números

de unidades lançadas na região: em
1986, no início do Plano Cruzado, foram
3.071 unidades. Em 1995, quando o Pla-
no Real começava a se consolidar, 6.684
unidades. Já em 2007, primeiro ano do
boom imobiliário, 6.321 unidades, e em
2008, auge do número de lançamentos,
alcançou-se a marca de 10.729 unida-
des, pouco antes da crise. Em 2009, já
com o primeiro trimestre afetado pela
crise, 4.925 unidades foram lançadas.

Qual não foi nossa surpresa quando
contabilizamos os meses de janeiro, fe-
vereiro e março de 2010, ao verificar-
mos um aumento de 32,5% sobre 2008,
com nada menos que 14.219 unidades
lançadas! Os bons ventos voltam a so-
prar, agora especialmente para a classe
média. Para compreender melhor este
cenário, observamos que 8.070 unida-

des são de dois dormitórios, com preço
médio de R$ 160 mil e área privativa de
54 metros quadrados, e 4.624 unidades
de 3 dormitórios com preço médio de
R$ 263 mil e área de 78 metros quadra-
dos. Com certeza, há uma explicação
maior para isso, uma causa especial,
que vem exercendo pressão, principal-
mente na classe média: o programa Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Nesta análise, verificamos o lança-
mento de 4.814 unidades que se situam
abaixo de R$ 130 mil, justamente o seg-
mento estimulado pelo programa. Des-
te número, encontramos 4.447 unida-
des de 2 dormitórios; 302 de 3 dormitó-
rios e 65 unidades de 1 dormitório.

Outro aspecto interessante é que,
nos anos anteriores, nos mesmos três
meses do ano, o número de habitações

de 2 dormitórios girava em torno de
2.500 a 2.800 unidades, com 4.288 em
2008 e, em 2010, o número quase que
dobrou em relação a 2008. A excepcio-
nal performance residencial deste tri-
mestre estimula a indústria da constru-
ção civil e surpreende o mercado.

Comerciais. Quanto ao mercado de es-
critórios, sejam office parks, sejam cor-
porativos de boa a alta qualidade, sem
entrar no mérito de built to suit (feito
sob medida), tudo indica que 2010 será
promissor. A área útil lançada na cida-
de, entre janeiro de 2008 e março de
2010, foi de 614.782 metros quadrados,
com preço médio de R$ 6.500 o metro
quadrado e com apenas 1 condomínio
horizontal (casas que abrigam vila em-
presarial com unidades de 67 a 112 me-
tros quadrados privativos). Há boa
oportunidade para o perfil empresarial
fora dos principais clusters de escritó-
rios como Paulista, Faria Lima, Berrini
ou o centro da cidade, nos mesmos mol-
des do que vem ocorrendo em Alphavil-
le/Tamboré ou até mesmo no ABC.

São Paulo é a cidade com maior densi-
dade de escritórios do Brasil. Nos anos
de 2008 e 2009, na capital, foram lança-
dos 40 empreendimentos com 41 tor-
res, com área útil total de 370 mil me-
tros quadrados, ou seja, registramos au-
mento de 55% em relação ao biênio ante-

rior, neste último quesito. O preço
também se valorizou em cerca de
30% em relação à área útil, ou seja, de
R$ 5.603 o metro quadrado para R$
7.243 o metro quadrado.

Nos últimos anos ou mesmo nesta
década, temos visto um número cada
vez maior de empreendimentos em-
presariais conjugados com setores re-
sidenciais e comerciais, configuran-
do-se numa tendência internacional
de aliar multiúsos. Esta tendência
tem como principal promotor a ques-
tão da imobilidade provocada pelo
trânsito, que em São Paulo é cada vez
mais caótico.

A solução então encontrada pelos
protagonistas do mercado são os con-
domínios-clube, que oferecem uma
gama de alternativas de esporte, la-
zer e serviços para o segmento resi-
dencial e o multiuso para os empresa-
riais. O melhor exemplo desse tipo
de empreendimento é o Conjunto
Nacional, da década de 1970, verda-
deiro megaempreendimento situa-
do na quadra composta pela Av. Pau-
lista, Ruas Augusta e Padre João Ma-
noel e Alameda Santos, do arquiteto
David Libeskind.

✽
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FILIPE ARAÚJO/AE – 22/5/2009

Um prédio residencial de altíssi-
mo padrão, construído no últi-
mo grande terreno disponível
próximo ao Parque Ibirapuera,
na zona sul, foi entregue no dia
20 pela Trisul e
Sispar. O The
Place, na
R. Canário,
130, possui
2 torres
com 135 me-
tros de altu-
ra e 38 anda-
res cada, sen-
do 1 unidade
por andar e
4 dormitó-

rios. Um dos diferenciais é a
vista imponente: é possível ob-
servar toda a área verde do par-
que e regiões vizinhas, sem in-
terferências de outros prédios.

O altíssimo pa-
drão se traduz
no tamanho
dos aparta-
mentos, que
vai de 402 a
460 metros
quadrados, e
no preço das
unidades, que
ultrapassa os
R$ 4 milhões
cada uma.

● Cartórios
Até 2014, o sistema de registro
de imóveis deverá ser totalmente
por via eletrônica.

Fique
atento.
Antes de
escolher o
banco que
financiará o
imóvel,
pesquise
todas as
linhas
disponíveis,
o que pode
fazer uma
boa
diferença
no final

ALTÍSSIMO PADRÃO

Prédio erguido no último terreno com
vista para o Ibirapuera foi entregue dia 20

O boom de lançamentos

Ter RG, CPF e certidões de cartório em dia, além de
carta de crédito do banco com um valor pré-aprovado,
facilitam na hora de obter o financiamento
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