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EM SÃO PAULO,
TERRENOS SÃO DIFÍCEIS

Para o presidente do Secovi, João Crestana, o Plano Diretor da cidade
restringe as possibilidades de construção

SOLUÇÕES

Marilena Rocha

O déficit habitacional no País,
hoje em torno de sete milhões
de habitações, é, por si só, um

indicador importante para que o bom
momento vivido pelo mercado imobi-
liário neste início de 2010 seja estendi-
do pelos próximos anos. Mas, em São
Paulo, a possibilidade de atender à
demanda existente esbarra na legisla-
ção em vigor, que preserva imensos
espaços vazios e impede que sejam
atendidas as reais necessidades da sua
população.

Com esse argumento, o presidente
do Secovi-SP (Sindicato da Habita-
ção), João Crestana, defende uma
mobilização da sociedade para mudar o
Plano Diretor, que restringe as possibi-
lidades de construção e crescimento da
cidade. “Entendo que se os moradores
se dedicarem com mais afinco, com
mais urbanidade e com mais união,
será possível mudar essa legis-
lação que hoje entrava a cons-
trução em São Paulo.”

Condomínios horizontais
ainda encontram bastante
espaço em cidades como Soro-
caba, Jundiaí, Santa Isabel, São José
dos Campos e Bauru, entre outras. Em
lotes de 125 metros quadrados são
construídas casas geminadas ou não de
42 metros quadrados. “Isso é feito em
larga escala e com soluções urbanísti-
cas dignas. São conjuntos com até qua-
tro mil residências, bonitas mesmo e
por até R$ 50 mil. Esse é o grande pro-
duto do interior paulista.”

E por que não reproduzir a expe-
riência na capital? “Aqui é só choro e
vela. O Plano Diretor não permite
construções”, lamenta Crestana.
Segundo ele, a cidade tem grandes

vazios proibidos. “Temos um monte de
galpões industriais que poderiam dar
lugar a novas construções”, diz referin-
do-se a áreas na Mooca, Pari, Barra
Funda e Lapa Velha.

O dirigente defende o adensamento
de regiões próximas às ferrovias e ao
metrô. “São 60 quilômetros de metrô e
130 quilômetros de linhas de trem que
poderiam ter como vizinhos imóveis
para a população de baixa renda, em
meio a um pequeno comércio e algum
serviço, como hospitais.”

Em São Paulo são vendidas anual-
mente cerca de 30 mil a 35 mil unida-
des. “Mas onde mais vamos construir
para atender à demanda existente?
Entendo que o certo seria construir,
sem hipocrisia, ao longo das ferrovias.”

O centro (considerando os arredo-
res formados por Pari, Brás Belém,
Campos Elíseos, Liberdade e Bixiga ou
Bela Vista), ele exemplifica, tem escri-
tórios com 40 vagas para cada possibi-

lidade de habitação. Enquanto isso, o
bairro de Itaquera tem 20 habitações
para cada possibilidade de emprego.

Também o vice-presidente de Habi-
tação do Secovi-SP, Flávio Prando,
entende que o zoneamento previsto no
Plano Diretor, que ainda é de 2002, tem
provocado sérias distorções no merca-
do imobiliário. “Os preços dos imóveis
aqui têm crescido muito porque não se
encontram mais terrenos para produzir
novos lançamentos. Aquele zoneamen-
to congelou a capacidade construtiva,
refletindo nos preços, o que não é bom
para a cidade.”

Uma revisão no plano por parte da
Prefeitura poderia permitir a constru-
ção de novas unidades em áreas do
Centro. “Poderíamos ocupar, por
exemplo, os vazios urbanos de Pirituba
ao Tamanduateí, áreas que já têm infra-
estrutura, permitindo que muitas pes-
soas residissem próximas aos locais de
trabalho e estudos. Ou seja, haveria
uma verticalização um pouco maior,
mas um adensamento não problemáti-
co em função mesmo dos benefícios
existentes na área.” 

Ainda nesse sentido, Prando é favo-
rável a que sejam incentivadas as cons-
truções mistas, prédios que conciliem
re sidência com escritórios e pequeno
comércio. “Além de evitar os preços
ca da vez mais altos, ainda se reduzi-
riam  os problemas de transporte e vias
congestionadas”, argumenta.

Os 30 milhões de pessoas sem casa
no Brasil poderão ter o sonho de teto
próprio concretizado nos próximos 15

anos. “Mas é preciso que essas famílias
tenham assegurado seu poder de com-
pra e que seja investido no setor imobi-
liário algo em torno de R$ 300 bilhões
a R$ 400 bilhões, porque o Brasil está
muito atrasado nesse setor em relação
ao mundo todo”, lamenta o presidente
João Crestana.

“Temos praticamente uma Argenti-
na inteira dentro do Brasil sem ter onde
morar, ao passo que na Espanha
sobram dois milhões de habitações. No
mundo inteiro o estoque, ou seja, o
quanto se tem de financiamento imobi-
liário, é bastante expressivo em relação

ao Produto Interno Bruto (PIB) do país.
Aqui, ele não passa de 3%.” No Méxi-
co varia de 15% a 20% do PIB, che-
gando a 60% nos Estados Unidos e a
100% na Europa, lembra.

ALTA TECNOLOGIA
As vendas e lançamentos tanto na

capital como nas 38 cidades que inte-
gram a região metropolitana de São
Paulo no primeiro trimestre deste ano,
equiparáveis ao melhor período de
2008, quando ainda não se falava em
crise econômica, são vistos como indi-
cativos de que o setor está trabalhando
a pleno vapor. 

“Tudo indica que esse bom
momento vai continuar e com algumas
tendências como construção em grande
escala e a um custo barato”, prevê
Crestana. Para atender à grande base da
pirâmide vão ser desenvolvidos esfor-
ços para uma manutenção de baixo
custo. Nesse sentido, as construtoras

vão usar alta tecnologia com
automatização. “A ideia é evi-
tar condomínios caros, decor-
rentes de empreendimentos
que exigem manutenção cus-
tosa.” Também por isso vão

prosperar alguns nichos de prédios
altíssimos e edifícios mistos.

Para Prando, a recuperação do se -
tor, a ponto de se equiparar ao melhor
momento de 2008, seja em vendas, lan-
çamentos ou velocidade de venda,
deve-se, em grande parte, ao programa
federal Minha Casa, Minha Vida. Pran-
do, entretanto, alerta para a necessida-
de de seu cumprimento dentro de uma
visão de política de Estado. “Não se
trata de um programa passageiro.” E os
valores do programa, diz, estão defasa-
dos. “Ainda é considerado o valor do
salário mínimo de 2009.” �
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Outro indicador
comemorado pelo setor

imobiliário diz respeito ao
retorno dos jovens ao

mercado. Rapazes e moças,
na faixa dos 20 a 25 anos,

não se tornavam
proprietários de imóveis

desde os tempos do Sistema
Financeiro da Habitação nos

anos de 1980.
“Esse é outro grande

ponto positivo do Minha
Casa, Minha Vida. Casais
jovens, ainda noivos, têm
comparecido aos balcões

para aderir ao programa, que
encaram como única chance

de não irem morar nos
fundos das casas dos pais

ou, pior, em favelas, cortiços
e outras alternativas pouco

recomendáveis.”
Também João Crestana

encara a atual demanda 
por parte 

dos jovens de até 30
anos como a nova força do

mercado imobiliário. “A
demanda tradicional dos que
compram imóveis acima de
R$ 150 mil vai continuar, é

claro, mas o que vai crescer
vertiginosamente é a procura

por produtos destinados à
classe mais baixa”,
acredita. (M.R.)�
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TEMOS GALPÕES INDUSTRIAIS QUE PODERIAM 
DAR LUGAR A NOVAS CONSTRUÇÕES

VAZIOS URBANOS
Crestana defende a ocupação de áreas próximas a ferrovias e ao metrô,  para a população de baixa renda

VENDAS DE UNIDADES VSO - VENDAS SOBRE OFERTA (EM %)

Cidade de São Paulo, anos  2008, 2009 e 2010
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