
PRINCIPAL FOCO SÃO AS
MORADIAS MÉDIAS

A perspectiva é de um novo boom imobiliário,
mas desta vez voltado para as moradias de padrão médio

AQUECIMENTO

POPULARES E ECONÔMICAS
Espera-se forte crescimento das unidades de padrão médio, apartamentos de um ou mais dormitórios, com área útil entre 46 m2 e 130 m2

Marilena Rocha

Omercado imobiliário de São
Paulo deve passar neste e
nos próximos anos por um

novo boom, a exemplo do que ocor-
reu entre 2007 e o início de 2008.
Mas, diferentemente do que ocorreu
naquele período, os lançamentos na
área de alto padrão estarão mais con-
tidos: a tendência é de priorizar a pro-
dução de empreendimentos de pa -
drões médios.

É previsão de Luiz Paulo Pompéia,
diretor da Empresa Brasileira de Estu-
dos de Patrimônio (Embraesp), de que
São Paulo e sua região metropolitana
vão passar por um bom período de
aquecimento no setor imobiliário nos
próximos anos. “Esse processo já
começou e deverá se estender por um
prazo entre cinco e dez anos por causa,
em grande parte, do programa Minha
Casa, Minha Vida.”

Destinado a famílias com renda de
até dez salários mínimos (hoje R$
5.100), o programa federal, desenvol-
vido em parceria com estados, municí-
pios e iniciativa privada, prevê a cons-
trução de um milhão de moradias. “Ou
seja, agora o mercado se voltará para o
segmento popular, com unidades de
até R$ 120 mil com juros mais baixos
(programa federal), e também para o
econômico, neste se enquadrando
quem pode encarar financiamentos de
até R$ 250 mil ou R$ 300 mil.”

Esse novo perfil da cidade de São
Paulo na década ora iniciada, com
casas e apartamentos de dois e três
dormitórios (área útil média de 46
metros quadrados a 130 metros qua-
drados), deverá se configurar também
nas demais regiões metropolitanas do
País, a começar por Belo Horizonte,
Salvador ou Grande Vitória e outras
localidades que registram uma grande
demanda a ser atendida.

Em termos de direção, o cresci-
mento de São Paulo deverá ocorrer
com maior predominância no sentido
leste-oeste. O lado oeste, encostado já
na cidade de Osasco, não apresentaria
mais muitas opções para novas cons-
truções. O Oeste da região metropoli-
tana segue para Alphaville e vizinhan-
ça, que registram um movimento gran-
de de verticalização. Na Zona Sul, as
possibilidades são reduzidas e termi-
nam na Serra do Mar. “Ou seja, temos

as zonas de proteção de mananciais, as
represas, impedindo o crescimento
para o sul e a Serra da Cantareira res-
tringindo muito a ocupação para o nor-
te”, avalia o dirigente.

Daí, as construtoras e incorpora-
doras prospectarem áreas para futu-
ros lançamentos ao longo da região
Leste, zona considerada hoje com
maiores possibilidades de aproveita-
mento para o crescimento imobiliário
da cidade.

Outra tendência verificada no
momento é de um processo de expan-
são também na linha horizontal, espe-
cialmente de loteamentos. “Isso está
acontecendo entre as regiões metropo-
litanas de São Paulo-Campinas, São
Paulo-Sorocaba ou de São Paulo-São
José dos Campos, entre outras. É inte-
ressante notar que esse movimento
abrange todas as classes.”

Mas, na verdade, esse tipo de cres-
cimento se faz presente mais forte-
mente entre famílias de classe média
alta. São áreas de cerca de 400 mil
metros quadrados, de boa qualidade e
alto padrão e com toda infraestrutura
(água, luz, telefone, internet). E um

detalhe: a fiação é subterrânea. Não há
fios à mostra.

Luiz Paulo Pompéia acha difícil
precisar os valores de tais empreendi-
mentos. “Há uma variação muito
grande. Isso envolve uma série de
variáveis, além da questão de localiza-
ção e padrão. Alguns se destacam por
um máximo de luxo como no caso da
Fazenda Boa Vista, da Auriemo. Os
lotes de 3 mil metros quadrados che-
gam a custar R$ 1,5 milhão (R$
500/metro quadrado) ou até mais.”

Alguns exibem até dois campos
de golfe e outros elementos de luxo,
comenta Pompéia, para dar uma ideia
de quem mora nesses pontos privile-
giados. “Tenho um amigo residindo
no Quintas da Baronesa, um em -
preendimento de 200 casas de alto
padrão em Itatiba, próximo a Bragan-
ça. Perguntei a ele como enfrentava o
trânsito diário para a capital. ‘Trânsi-
to? Nem pensar. Vou de helicóptero’,
respondeu sorrindo.”

NICHOS BEM VARIADOS
Ao lado do forte crescimento

esperado de unidades habitacionais
de padrão médio, divididas entre
populares (programa Minha Casa
Minha Minha Vida) e econômicas,
vão se consolidar alguns nichos. “São
apartamentos, excluídas as cobertu-
ras, com grandes áreas, mas apenas
um ou dois dormitórios, para atender
às classes média-alta e alta, com pre-
ços variando de R$ 300 mil a R$ 800
mil ou até R$ 1 milhão.”

Exemplifica com um lançamento
na Vila Madalena, em Pinheiros, que
tem como destaque o projeto diferen-
ciado de um arquiteto internacional-
mente premiado. “É padrão luxo, com
demanda em bairros nobres como Vila
Madalena, Vila Olímpia, Brooklin e
Campo Belo. De dezembro de 2008 a
abril passado foram lançadas 811 uni-
dades com esse perfil a preços muito
salgados, variando de R$ 5.500 a R$ 9
mil o metro quadrado.”

Esse produto sofisticado tem a pre-
ferência de casais da terceira idade, em
número crescente, que não querem
mais morar em casas. “Querem, no

máximo, uma suíte para eles e outra
para eventuais hóspedes, um neto ou
uma filha.”

É, também, um produto para viúvos
e viúvas, explica Pompéia. “O pessoal
da quarta idade, que deseja apenas uma
suíte, mais uma grande ala social para
receber os amigos e quatro ou cinco
vagas na garagem para os convidados
não terem preocupação com estaciona-
mento.” Essa tendência que atende a
maior longevidade da população é
acompanhada paralelamente pelo aten-
dimento a outros dois perfis em alta:
solteirões convictos e homossexuais.
“É bem procurado pelo filho mais
velho de família rica, que busca inde-
pendência num apartamento de uma
única grande suíte.”

VERDE E SUSTENTÁVEL
A recuperação da renda e estabili-

dade econômica também dão oportu-
nidade a alguns novos tipos de cons-
trução. “A tecnologia dos chamados

prédios inteligentes, iniciados para
atender ao setor corporativo, já está
presente em condomínios residenciais
de alto padrão”, garante Pompéia.
Nesse sentido, eles dispõem de servi-
ços avançados de refrigeração ou
aquecimento, pisos aquecidos e outros
benefícios.

“O avanço tecnológico tem sido
requisitado sobretudo para atender às
necessidades de segurança com equi-
pamentos para sistema de circuito
fechado, câmeras, fibra óptica e tudo o
mais que facilite e garanta segurança e
rápida comunicação.”

Uma tendência que, ele entende,
veio para ficar e está cada vez mais
presente é a que se preocupa com a
sustentabilidade. O greenbuilding pre-
vê desde o reaproveitamento da água a
uma rigorosa economia de energia.
“Esse conceito de economia é observa-
do desde o início da obra, evitando
desperdícios em todas as etapas de
todos os segmentos da construção.”

NOVOS POLOS
O sempre engarrafado trânsito de

São Paulo também provoca uma

mudança na construção de empreendi-
mentos comerciais. “Para evitar a total
imobilização, o ficar preso no trânsito
e perder de duas a três horas de ida e de
volta ao local de trabalho, o paulistano
opta cada vez mais por trabalhar nas
proximidades de onde reside.”

Resultado: novos edifícios de
escritórios são construídos em pontos
fora das regiões da Paulista, da Berri-
ni ou da Faria Lima. Santana, Tatua-
pé e Saúde são as novas possibilida-
des, que surgem sobretudo nas zonas
Leste e Norte. “A ideia é acabar com
o drama hoje vivido pelo enorme
contingente de pessoas que traba-
lham naqueles três eixos (Paulista,
Berrini e Faria Lima). A Berrini hoje
chega a ter fila de carros parados por
vários minutos na garagem nos horá-
rios de entrada e saída dos escritó-
rios. Tanto que muitos preferem che-
gar antes das 5h00 e sair depois das
8h00 para não enfrentar o ‘congestio-
namento’ interno”, comenta.�
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Apesar de todas as
dificuldades e entraves para
a compra da casa própria

que o brasileiro de maneira
geral ainda enfrenta e dos

congestionamentos
paralisantes e altamente
poluidores em grandes

cidades como São Paulo,
Luiz Paulo Pompéia, diretor
da Embraesp, não acredita
que as chamadas moradias

cápsulas existentes no Japão
tenham algum futuro por

aqui. “Não vinga por conta da
cultura do brasileiro, que é
bem diferente do japonês e

não admite, vamos dizer
assim, um pombal: uma

copa-cozinha e quarto com
cinco metros de

profundidade por dois de
largura. Em Tóquio é uma

solução para o executivo que
não quer fazer

deslocamentos durante a
semana. Fica pertinho do

trabalho, mas paga caro por
isso.”

Embora não acredite na
possibilidade, lembra que já

tem aceitação por aqui a
cadeia francesa de hotéis

Formule 1. “São
apartamentos de 12 metros
quadrados. Tudo compacto e

encaixável e até banheiro
autolimpante com peças de

plástico.” (M.R.)�
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