Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

André Coletti

Fatores de influência na valorização de empreendimentos
imobiliários: Estudo de caso de apartamento de alto padrão na
cidade de São Paulo

São Paulo
2010

André Coletti

Fatores de influência na valorização de empreendimentos imobiliários: Estudo de
caso de apartamento de alto padrão na cidade de São Paulo.

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.

Data da aprovação ____/_____/_______
___________________________________
Profª. Dra. Suely Muniz (Orientadora)
MM Consultores Associados Ltda

Membros da Banca Examinadora:
Profª. Dra. Suely Muniz (Orientadora)
MM Consultores Associados Ltda
Prof. Dr. Emilio Haddad (Membro)
USP - Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Marcelo de Andrade Romero (Membro)
USP - Universidade de São Paulo

André Coletti

Fatores de influência na valorização de empreendimentos imobiliários:
Estudo de caso de apartamento de alto padrão na cidade de São Paulo.

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Habitação: Planejamento e Tecnologia.
Área de Concentração: Planejamento, Gestão
e Projeto
Orientadora: Profª. Dra. Suely Muniz

São Paulo
Abril/2010

C694f

Coletti, André
Fatores de influência na valorização de empreendimentos imobiliários: estudo de
caso de apartamento de alto padrão na cidade de São Paulo. / André Coletti. São
Paulo, 2010.
108p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Planejamento, Gestão e Projeto.
Orientadora: Profa. Dra. Suely Muniz

1. Mercado imobiliário 2. Empreendimento imobiliário 3. Valorização 4. Edifício de
apartamento 5. São Paulo (cidade) 6. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
10-54

CDU

332.72’8(043)

Dedicatória

Dedico este trabalho para Adriana, minha esposa, Beatriz e Arthur, meus filhos, que
pacientemente entenderam os momentos de ausência, com amor e carinho. E a
meus pais, Irineo e Maria José, pelo exemplo que me deram sempre de dedicação e
perseverança.

Agradecimentos
Inicialmente a Deus e seus mensageiros.
À Profª. Suely Muniz, a quem dedico a minha homenagem especial, por todos os
seus preciosos ensinamentos, por seu exemplo de profissionalismo, por sua
colaboração e parceria na superação das dificuldades e por sua invejável paciência,
qualidades que levarei por toda a minha vida.
Ao Prof. Douglas Barreto, que sempre demonstrou firmeza e sinceridade, me dando
apoio e importantes orientações.
Aos Professores Emilio Haddad, Khaled Ghoubar e Marcelo Romero por seus
ensinamentos e sugestões nas bancas de qualificação e defesa.
Ao IPT como instituição, todos os meus professores do núcleo de habitação e os
seus funcionários, em especial a querida Mary Toledo que sempre se mostrou
disponível e pronta para ajudar.
A JHSF Incorporadora Ltda, onde trabalhei ao longo dos últimos 10 anos, que me
proporcionaram conhecimento para a realização deste trabalho.
A toda a minha família e amigos, que sempre torceram por mim na realização deste
trabalho, me deram apoio e muita força.
Finalmente com um carinho especial para a Profª. Edna Gubitoso, por sua
importante contribuição e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a
realização deste trabalho.

RESUMO
A presente dissertação identifica e apresenta os principais fatores de
valorização de apartamentos de alto padrão na cidade de São Paulo. O objetivo é o
de oferecer aos estudiosos deste segmento do mercado uma sistematização dos
parâmetros que levam ao sucesso de um empreendimento, a partir do estudo de
caso sobre o Edifício Paris.Objetiva-se, ainda, contribuir para que incorporadores e
profissionais do setor possam identificar formas de agregar valor aos seus
empreendimentos ficando, assim, bem posicionados frente à concorrência, e
despertando interesse valorização de seus produtos junto ao mercado consumidor.
Após apresentar breve panorama do mercado imobiliário nesta cidade, o trabalho
apresenta informações sobre o desenvolvimento do conceito do “alto padrão”.
Apresenta, ainda, alguns referenciais teóricos considerados nas decisões dos
incorporadores dedicados ao alto padrão e detalha os fatores de valorização através
do estudo de caso sobre o Edifício Paris.

Palavras - chave: Mercado imobiliário; Fatores de valorização; Valorização de
empreendimentos.

ABSTRACT
Factors influencing the valuation of real estate: the case of high standards in
the city of São Paulo
This dissertation identifies and presents the main factors for recovery of highstandard apartments in the city of São Paulo. The goal is to offer scholars in this
market segment a systematization of the parameters leading to success of an
enterprise, from the case study on Building Paris. It is also, to help developers and
industry professionals can identify ways to add value to their businesses being thus
well positioned against competitors, and raising interest recovery of their products to
the consumer market.
After presenting a brief overview of the housing market in this city, the paper
presents information on the development of the concept of "high standard". It also
presents some theoretical frameworks considered in the decisions of developers
dedicated to high standards and details the factors of recovery through the case
study on Building Paris.
Keywords: real estate market; valuation factors; valuation of enterprises.
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1 INTRODUÇÃO
Através dos dados da pesquisa sobre o déficit habitacional em 2005, realizada pela
Fundação João Pinheiro, observa-se que o total de carências habitacionais no país
naquele ano foi de 7.902.699 moradias.
Em números absolutos, a pesquisa apresenta que o déficit está concentrado
predominantemente nas áreas urbanas, 6.414.113 domicílios, dos quais 34,7%
(2.226.730 moradias) se concentram em regiões metropolitanas.A pesquisa
registrou ainda que em termos de distribuição regional, as regiões Sudeste e
Nordeste, são responsáveis por 74,4% das carências habitacionais no país.
(F.J.PINHEIRO,2006)
Do ponto de vista do déficit habitacional por faixa de renda, a pesquisa apresenta
analisa pelo rendimento médio mensal familiar, neste caso foi considerado apenas o
segmento urbano da população.
Considerando a distribuição das carências habitacionais em famílias que recebem
mensalmente até três salários mínimos, mais de três a cinco, mais de cinco a dez e
mais de dez salários mínimos, observa-se que quase a totalidade das famílias que
necessitam de uma moradia nova, recebem cinco salários mínimos ou menos por
mês, são 96,3% no Brasil, a concentração de carências se da nas faixas de baixa
renda, até três salários mínimos, com 90,3%.
Outro componente identificado na pesquisa do déficit habitacional é o ônus
excessivo com aluguel, com analise apenas nas áreas urbanas, que com relação ao
total de carências urbanas corresponde a 29% no Brasil. Em números absolutos , a
região Sudeste concentra cerca de 54,7% das famílias que despendem um
montante excessivo com aluguel, a maioria deles situado em São Paulo e sua região
metropolitana.
Segundo a pesquisa, a região Sudeste é responsável pelos maiores aumentos
absolutos das carências principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
A fragmentação, descontinuidade e desarticulação das políticas habitacionais
nos três âmbitos de governo, com pulverização dos parcos recursos entre diversos
programas, são problemas históricos da área habitacional no País. Mais
recentemente, através da Política Nacional de Habitação e de programas como o
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Minha Casa Minha Vida, o Ministério das Cidades vem tentando articular os três
poderes e também elevar o valor dos recursos do tesouro alocados para subsídio à
habitação de baixa renda, condições chaves para o enfrentamento deste grave
déficit.
O foco desta pesquisa, no entanto, não é neste universo onde se concentra o déficit
habitacional brasileiro. O que foi investigado e agora se apresenta é o mercado
imobiliário – mais especificamente o de apartamentos - de alto padrão na cidade de
São Paulo, a partir de um estudo de caso sobre o Edifício Paris.
Sabe-se que a atividade imobiliária se consolidou entre a década de sessenta e final
dos anos noventa, período que caracterizou a concretização de um mercado aberto
de compra e venda de imóveis, em que se firmou a engenharia financeira necessária
para o desenvolvimento de todo este processo.
O crescimento econômico, o acelerado processo de desenvolvimento da cidade, a
formulação de políticas claras para a captação de recursos e financiamento da casa
própria levaram à consolidação da atividade imobiliária, que havia sido
institucionalizada no Brasil em 1964, a partir da promulgação da lei de incorporação.
Paralelamente a este processo, fomentadas pelo mercado imobiliário em
desenvolvimento, começaram a surgir na cidade de São Paulo novas modalidades
habitacionais: flats, condomínios fechados e até loteamentos fechados implantados
fora do perímetro urbano da cidade.
Entre abril/08 e abril/09 foram lançados no município de São Paulo, 364
empreendimentos imobiliários verticais e horizontais, sendo 9 de 1 ou menos
dormitórios, 132 de 2 dormitórios, 115 de 3 dormitórios e 108 de 4 ou mais
dormitórios1.
Esta pesquisa identificará os principais fatores que influenciam na valorização dos
apartamentos de alto padrão na cidade de São Paulo, relacionando e ressaltando o
nível de importância de cada um na tomada de decisão dos incorporadores quando
da concepção do produto. Pretende-se, assim, oferecer aos estudiosos deste
segmento do mercado uma sistematização dos parâmetros que levam ao sucesso
de um empreendimento, a partir do estudo de caso sobre o Edifício Paris.
Para esta analise será considerado como de alto padrão os lançamentos de 4 ou mais dormitórios.
(TELEMBRAESP, 2009)
1
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Observe-se que o segmento de alto padrão definido como foco desta pesquisa
refere-se a empreendimentos lançados em menor escala e para uma fatia do
mercado bem restrita com renda elevada, com uma concorrência bastante acirrada,
o que enseja uma maior necessidade e oportunidade de o incorporador buscar
formas diferentes e criativas de cativar o seu publico alvo.
Assim, este trabalho representa parte do esforço de sistematização e análise do
conhecimento empírico existente sobre este segmento do mercado imobiliário, que é
bastante restrito, e espera contribuir para elevar o patamar da concepção e da
qualidade da produção de empreendimentos habitacionais e, em certa medida, à
racionalização de custos desta produção.
Os fatores de valorização são atributos que dizem respeito aos desejos de
privacidade e segurança; sensação de posse; sonhos e carências; ascensão social;
cultura; preconceitos etc., anseios amplamente estudados pela antropologia e que
também se desdobram numa análise detalhada do perfil do consumidor, o que aflora
na hora da tomada de decisão de investimento ou compra de imóvel para moradia.
O presente trabalho tem a seguinte estrutura: após a introdução, apresenta-se na
seção 2 um breve panorama do mercado imobiliário da cidade de São Paulo,
passando por sua evolução, valorização, expansão, características e renda dos
consumidores; na seção 3 analisa-se o desenvolvimento do mercado de alto padrão
na cidade de São Paulo e na seção 4 são apresentados os métodos adotados na
tomada de decisão pelos incorporadores.Na seção 5 sistematiza-se os fatores de
valorização dos apartamentos de alto padrão identificados a partir da experiência
profissional do autor. Na seção 6 é apresentado um estudo de caso do Edifício Paris
na cidade de São Paulo, onde se analisa suas diversas fases de desenvolvimento e
na seção 7, finalmente, são apresentadas algumas conclusões sobre o tema
abordado.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho foi a de
pesquisa bibliográfica, utilização de dados secundários divulgados por entidades
setoriais e, principalmente, identificação de variáveis relevantes de valorização do
empreendimento, a partir da experiência profissional do autor, de mais de década no
desenvolvimento de novos negócios imobiliários de alto padrão.
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2 O MERCADO IMOBILIÁRIO NA CIDADE DE SÃO PAULO

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo vem apresentando um forte
crescimento nos diferentes nichos de mercado, em sintonia com tendência que se
verifica em todo o Brasil. O dinamismo tem se revelado elevado a ponto de atrair
empresas do exterior para atuarem neste mercado no Brasil. A ampla oferta bem
como a disponibilidade de crédito para praticamente todas as faixas de renda têm
gerado preços mais competitivos e a necessidade de produtos diferenciados, para
que os potenciais consumidores identifiquem nos produtos, formas de investimento
rentáveis, além de conforto e bem estar em seu imóvel.

2.1 Evolução recente

As demandas dos paulistanos mudaram muito nos últimos anos no que se refere à
moradia. Se há quatro décadas o item garagem não era o mais importante na
decisão de compra de um apartamento, hoje é condição indispensável para a venda.
O mesmo vale para a infra-estrutura do condomínio, seja de apartamentos, seja de
casas. O jardim e a área de lazer são fundamentais para alimentar a sensação de
propriedade.
De 2002 a 2004, a produção de imóveis de quatro quartos foi de 17.000 unidades,
quase o dobro do total registrado entre 1998 e 2001. No primeiro trimestre de 2005 o
segmento de quatro ou mais dormitórios foi responsável por 25% dos lançamentos
(TELEMBRAESP, 2009). Depois de tanta sofisticação, a aposta em 2004 foi no
segmento de dois e três dormitórios. "A maior oferta de crédito imobiliário e os
financiamentos a juros menores pelos bancos vão aumentar a produção e as vendas
de imóveis para a classe média", já acreditava naquele momento Alberto Du Plessis
(apud BARROS, 2005), do Secovi.
O resultado dessa evolução é um setor formado por mais de 8 400 incorporadoras,
construtoras e empreiteiras, onde no primeiro semestre de 2009 foram vendidas
11.156 unidades habitacionais, numa conta de 3,4 bilhões de reais.
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Para ganharem espaço num mercado tão amplo, incorporadoras, construtoras e
imobiliárias têm lá as suas estratégias.
Duas

delas

são

particularmente

importantes:

a

pesquisa

das

melhores

oportunidades e o trabalho duro no fim de semana. "Pelo menos 50% das vendas de
imóveis são acertadas aos sábados e domingos, com o fechamento do negócio
durante a semana", afirma Alberto Du Plessis (apud BARROS, 2005), vicepresidente de tecnologia e relações de mercado do Secovi.
Primeira colocada no ranking da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio
(Embraesp) das maiores imobiliárias em vendas de lançamentos residenciais e de
escritórios da região metropolitana, a Lopes tem funcionários encarregados de
percorrer ao menos uma vez por semana todos os plantões da empresa e da
concorrência. A imobiliária conta com 800 corretores e é parceira de 200
incorporadoras e construtoras para a oferta de lançamentos. "Fazemos pesquisas
com base nas demandas dos clientes", afirma o diretor-geral de atendimento da
empresa, Tomás Salles (apud BARROS, 2005). Além do acompanhamento do
mercado, a prestação de serviços à clientela de altíssimo poder aquisitivo foi a
aposta da Coelho da Fonseca, a terceira colocada entre as imobiliárias.
Desde 2003 a empresa possui um departamento especializado nesse público, o
Private Brokers. A iniciativa inclui uma loja de 50 metros quadrados dentro da Daslu
e já responde por 25% da receita da empresa. Na unidade instalada dentro da
butique, maquetes e vídeos exibidos em televisores de plasma apresentam as
novidades de alto padrão. Há sempre dois funcionários no local. "Nós nos
inspiramos nos serviços private dos bancos", diz o empresário Álvaro Coelho da
Fonseca (apud BARROS, 2005).
No topo da lista da Embraesp nos quesitos construtora e incorporadora com o maior
número de lançamentos, a Cyrela investe 3 milhões de reais por ano em pesquisas
de mercado. "Conhecemos os resultados de todos os lançamentos realizados. Em
São Paulo não se tem o direito de errar", diz o diretor de incorporação da Cyrela,
Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas (apud BARROS, 2005). Já a Setin, a quarta
maior incorporadora e a terceira maior construtora da Grande São Paulo, investe
nos contatos com corretores independentes e na avaliação dos terrenos disponíveis.
"Em 2003 avaliamos em torno de 1.000 terrenos. Apenas cinco foram comprados",
afirma o presidente da empresa, Antonio Setin (apud BARROS, 2005).
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A Tenda, a segunda colocada na relação da Embraesp nos itens incorporação e
construção, adotou como estratégia o investimento nos bairros da periferia. A
empresa tem empreendimentos populares em regiões como Guaianases, Itaim
Paulista e Itaquera. "Somos uma indústria de apartamentos", diz o presidente da
Tenda, Henrique Alves Pinto (apud BARROS, 2005). Ele negocia, sobretudo imóveis
entre 34.000 e 60.000 reais, a maior parte com dois dormitórios e entregues sem
elevador. Tais limitações não impedem que os clientes desejem morar em áreas
com lazer e infra-estrutura mínima. "O nosso espaço gourmet é a churrasqueira", diz
Pinto (apud BARROS, 2005).
Segundo a EMBRAESP, os empreendimentos de luxo foram as estrelas do mercado
nos últimos três anos os apartamentos de dois ou três dormitórios foram oferecidos
em condomínios com quadras de tênis, trilhas para caminhadas e lan houses para
as crianças, por exemplo. Detalhes como piscina e sala de ginástica já viraram itens
básicos. "A procura é por conforto, lazer e segurança", afirma Antonio Setin (apud
BARROS, 2005).
Além da infra-estrutura externa, a classe média paulistana já revelava em 2004 estar
preocupada com o layout interno da casa. O “lar doce lar” repaginado abre espaço
para profissionais como os arquitetos de interiores e decoradores, ou, na
nomenclatura da moda, designers de interiores – são 2.300 atuando hoje em São
Paulo. A hora de trabalho desses profissionais normalmente varia entre 100 e 500
reais. "As pessoas têm ficado mais tempo em casa e querem esclarecer dúvidas
como que cortina usar ou qual a melhor cor para a parede da sala", diz a presidente
da Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD), Brunete Fraccaroli (apud
BARROS, 2005).
O mercado de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo fechou 2009 com
resultados surpreendentes (Figura 1). Em dezembro, foram comercializadas na
capital 5.663 unidades, maior volume de moradias vendido desde a alteração da
metodologia da Pesquisa Secovi-SP sobre Mercado Imobiliário, no início de 2004.
De acordo com o Departamento de Economia e Estatística do Sindicato, as vendas
foram 116,9% superiores em relação a novembro (2.611 unidades) e 237,7%
maiores que dezembro de 2008 (1.677 habitações). Até então, o mês com volume
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recorde de comercialização era dezembro de 2007, com 5.428 moradias (SINDICATO
DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO, 2010).

Figura 1 – Comparativo do percentual de vendas e lançamentos.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Figura 2 – Pesquisa sobre mercado imobiliário valor comercializado por nº de
dormitórios.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)
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Cabe lembrar que o volume de lançamentos, segundo a Empresa Brasileira de
Estudos de Patrimônio, também registrou alta expressiva, com 6.131 unidades
novas colocadas em oferta em dezembro de 2009.
Somando-se o volume lançado no último mês do ano passado à oferta
remanescente de 12.276 unidades, obteve a relação número de moradias vendidas
sobre a oferta total – o índice VSO (Vendas sobre Oferta), expresso em
porcentagem, que ficou em 30,8% (Figuras 2 e 3). "Pode-se dizer que o
desempenho de comercialização medido pelo VSO em dezembro foi um dos
maiores na evolução histórica do índice, ficando atrás apenas do resultado de
setembro”, comenta Celso Petrucci (VENDAS..., 2009), economista-chefe do SecoviSP.

Figura 3 – Pesquisa sobre mercado imobiliário em 2009 vendas em unidades.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)
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Figura 4 - Pesquisa sobre mercado imobiliário em 2009 vendas de unidades
por nº de dormitórios
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administraçãode
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Figura 5 - Pesquisa sobre mercado imobiliário em 2009 valor comercializado por
nº de dormitórios.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Quanto à segmentação dos resultados obtidos, quase metade (48,1%) das unidades
escoadas no mês foi de três dormitórios, com 2.726 vendas. Unidades de dois
dormitórios ficaram na segunda colocação, com a comercialização de 1.975
unidades (34,9% do total), conforme as figuras 4 e 5.
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Vale destacar a crescente participação do nicho de três quartos no valor
movimentado com as vendas em dezembro de 2009. O segmento representou
41,3% do total de R$ 1,7 bilhão referente ao VGV (Valor Global de Vendas) apurado
pela Pesquisa Secovi-SP. Imóveis de quatro dormitórios ocuparam o segundo lugar,
com 28,9%. (SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO,
2010).
Um dado interessante é a participação majoritária da fase de lançamento na
comercialização: 91,9% (5.203 unidades) do total escoado em dezembro tinha até
seis meses de tempo de oferta. O período de lançamento engloba as unidades em
oferta há menos de seis meses, desde que foram lançadas.
Com os resultados de dezembro, no município de São Paulo, o total de unidades
comercializadas no ano atingiu a marca de 35.832 moradias, um aumento de 9,09%
sobre as vendas acumuladas de 2008 (32.847 unidades) “Nada mal, para um ano
que começou com a sombra da crise globalizada”, observa Petrucci. (VENDAS...,
2009).
Na avaliação do economista, informações sobre disponibilidade de recursos
próximos a R$ 78 bilhões para crédito habitacional, em âmbito nacional, permitem
ter uma boa expectativa para este ano. “Sempre é bom lembrar que, para o mercado
imobiliário, o ideal é a manutenção de crescimento de forma sustentada, sem
euforia.”
Como referencia recente da evolução do mercado imobiliário da cidade de São
Paulo, nos últimos doze anos foram construídos 5.270 empreendimentos
residenciais (436.067 unidades de casas e apartamentos) em 59,4 milhões de
metros quadrados na região metropolitana, o que gerou negócios de 33,9 bilhões de
dólares. Na média, em 2010, sessenta imóveis novos são vendidos todos os dias na
cidade, conforme estimativa do Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo
(2010).

25

2.2 Valorização do mercado imobiliário da cidade de São Paulo

No início de 2010, enquanto a crise financeira global provoca um maremoto de
prejuízos para investidores, bancos e financeiras de todo o mundo, o mercado de
imóveis usados de São Paulo deu prova de sua força como porto seguro de
rentabilidade, proteção e valorização do patrimônio. Os preços médios de 13 entre
15 diferentes tipos de apartamentos usados situados na cidade de São Paulo
tiveram valorização superior à dos investimentos financeiros tradicionais como CDB
e poupança entre janeiro e setembro deste ano (Figura 6).

Figura 6 – Tipologia (dos imóveis no Município de São Paulo.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

A comparação dos preços médios levantados neste período do ano pela pesquisa
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (2009)
mostrou que a valorização dos apartamentos usados variou de um mínimo 6,21% a
um máximo de 187,97%. Mesmo os modestos 6,21% são suficientes para assegurar
rentabilidade real aos proprietários desses imóveis, pois superam a inflação
acumulada no mesmo período - 4,75% pelo IPCA e 5,24% pelo INPC.
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Os preços das casas tiveram valorização menor que os dos apartamentos usados,
mas superior à das aplicações financeiras em oito das onze comparações feitas com
os resultados da pesquisa CRECI-SP. Afirma José Augusto Viana Neto, presidente
do CRECI-SP em entrevista:

Imóvel é reserva de valor por tradição, porto seguro para
preservação de ativos financeiros e opção rentável de investimento
sem sustos e com garantia de retorno [...]
A valorização mais acentuada neste ano dos imóveis usados decorre
de uma série de fatores inter-relacionados, como o déficit
habitacional estimado em 1,2 milhão de moradias na Capital e o
crescimento da renda de parcelas da população até pelo menos o
início da crise, em setembro [...]
Se há uma procura que cresce, por conta da melhoria na renda
média da população, e uma oferta de imóveis novos que são
lançados à venda com preços relativos maiores porque têm
financiamento, a conseqüência natural é que esse movimento acabe
levando os proprietários de imóveis usados a aumentar também os
preços [...]
O que se vê no mercado é quase uma contradição, pois, se
vigorasse a lógica pura da Economia, os preços dos usados
deveriam baixar, e não subir, para que as vendas aumentassem e
fossem efetuadas em menor tempo [...] (VALORIZAÇÃO..., 2008).

O presidente do CRECI-SP diz não ter ainda elementos para avaliar se os preços
dos imóveis usados aumentaram também em conseqüência da entrada nesse
mercado de investidores que tinham aplicações no mercado financeiro.
"Estamos pesquisando", segundo Viana Neto. Ele enfatiza, porém, que "[...] uma
coisa é certa desde já e sempre - não perde dinheiro quem aplica suas economias
em imóveis bem localizados tanto em áreas nobres quanto em áreas populares e
não procura retorno imediato" (VALORIZAÇÃO..., 2008).

O centro do município de São Paulo
Já em 2004 o preço do metro quadrado no centro levaria pelo menos cinco anos
para se valorizar, segundo Bernd Rieger, presidente da Rieger Auditoria de
Investimentos e analista do mercado imobiliário há 30 anos.
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A evolução dependeria da continuidade dos investimentos "da mão pública" na
região, afirmou. ‘Só o mercado imobiliário não vai melhorá-la. Os incorporadores
precisam de incentivos’
O consultor previu que algumas áreas específicas, como o entorno das avenidas
São Luís e Ipiranga, deveriam ter uma ‘melhora mais drástica’ ainda nos cinco anos
subseqüentes a 2004.
‘A demanda por imóveis, ali, está em plena ascendência.’, citou o consultor. Mas o
chamado centro expandido precisaria esperar ‘no mínimo 15 anos’ para ter ‘cara
mais atrativa’, estimava à época.
Sergio Ferrador, diretor-conselheiro do Secovi-SP (sindicato da habitação), também
apostava em um prazo mais longo de consolidação do mercado imobiliário da região
central ‘de cinco a dez anos’.
É preciso ter uma política urbanística mais apropriada’ para que as condições de
recrudescimento do mercado imobiliário central se instalem definitivamente,
ressalvava João Freire d'Avila Neto, sócio da Amaral d'Avila Engenharia de
Avaliações a época. (VALORIZAÇÃO..., 2004)
Em 2009 em termos de evolução do mercado imobiliário na região central, observase a criação em 2004, do Projeto Nova Luz, pela prefeitura da cidade de São Paulo
que busca em seus objetivos a requalificação do uso da região central da cidade,
tendo em sua essência a desocupação de prédios degradados na região e sua
revitalização afim de abrigar empresas interessadas em se instalar naquela região.
Para tornar-se atrativo aos incorporadores, foram criados incentivos fiscais e
urbanísticos em sua concepção, para estimular a migração de investimentos para o
centro da cidade, porém o que se pode observar pelo baixo numero de projetos em
desenvolvimento, é que ainda não existe um processo de conhecimento e
entendimento dos benefícios do projeto, para que as empresas sintam-se
estimuladas em promover tais investimentos.
Observa-se também que o poder publico promoveu algumas intervenções na região
central, visando esta valorização, tais como a criação da Sala São Paulo, Museu da
Língua Portuguesa e revitalização da Pinacoteca do Estado.
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O Momento de mercado

No Brasil, já em 2009, e apesar da crise econômica internacional, o estoque
considerável de unidades com projetos aprovados e ainda por lançar permitia
deduzir que a rota era de crescimento no mercado imobiliário. Mas sempre é bom
considerar outras variáveis econômicas antes de quaisquer conclusões, conforme as
figuras 7 e 8.

Figura 7 – Evolução das vendas por número de dormitórios2009
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)
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Figura 8 – Evolução e previsão de crescimento das vendas 2009
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Em 2009, todas as previsões apontavam um crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) da ordem de 5% a 6% no entanto, fechou o ano com queda de 0,2%.. A taxa
básica de juros fechou 2009 em 8,75% ao ano, mas poderá sofrer elevação, sem
exageros, para se evitar eventual retomada do processo inflacionário.
Segundo Cardoso (2010) o desemprego, apontado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), atingiu a menor taxa nos últimos anos: 8,8% em
dezembro último. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam saldo positivo de 995.110
entre admissões e dispensas de empregados em 2009. Trata-se de fato relevante
quando comparado com o restante dos países afetados pela crise global.
Recursos não faltarão para o setor imobiliário. Em âmbito nacional, a Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), prevê
aumento de financiamento com recursos da poupança de R$ 34 bilhões em 2009
para algo em torno de R$ 45 bilhões neste ano (CRÉDITO..., 2010)
O Conselho Curador do FGTS destinou R$ 18 bilhões para financiamentos, R$ 4
bilhões para subsídios, R$ 1 bilhão para o programa Pró Cotista e R$ 1 bilhão para o
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Pró Moradia (Figura 9). Importante ressaltar que, para o programa Minha Casa,
Minha Vida, o governo disponibilizará R$ 9,3 bilhões, para os próximos dois anos,
por dotação no Orçamento Geral da União. Com isso, o total de recursos destinados
para o setor será de R$ 78 bilhões (CRÉDITO..., 2010).
Com relação ao número de projetos para a construção das unidades habitacionais, a
estimativa é a de que, já em abril (2010), seja atingida a marca de 1,2 milhão,
segundo informações da iniciativa privada. Para atingir esse nível, devem entrar
para a análise da Caixa projetos para obras de mais 500 mil habitações, que vão se
somar aos 700 mil atualmente credenciados. Do total que já está sendo analisado,
251,8 mil unidades já foram contratadas por empreendimentos e 75,23 mil
diretamente por pessoas físicas. ‘Neste ano, poderemos atingir a meta de 1 milhão
de novas moradias, o equivalente a R$ 41 bilhões de investimentos’, afirma Maria
Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. É possível que
boa parte dessas habitações seja entregue ainda em 2010, uma vez que o prazo
dos contratos é de 12 meses.
Segundo ela, nos primeiros dois meses de 2010 já foram emprestados
aproximadamente R$ 7 bilhões, uma elevação de 102% na comparação com o ano
anterior. ‘Sem dúvida, a expectativa para o setor é bastante positiva e o Programa
Minha Casa, Minha Vida foi decisivo para superarmos a crise financeira internacional
e dar as bases para o atual desempenho’. (CREDITO..,2010)
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Figura 9 – Evolução das unidades financiadas no Brasil.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Além destes valores, lembramos que os recursos não utilizados em 2009 no Minha
Casa, Minha Vida, passaram automaticamente para o Orçamento de 2010, com
grandes chances de se cumprir a meta de 1 milhão de moradias até o final do ano.
Em 2009, as contratações do programa chegaram a 275.528 unidades (HOLTZ,
2010)
Tudo indica que o mercado de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo
continuará a crescer, em ritmo sustentável, em torno de 10% em lançamentos e 5%
na comercialização. Ou seja, deve-se chegar a aproximadamente 33 mil unidades
lançadas (ainda inferior a 2008, de 34,5 mil unidades) e 37 mil unidades vendidas,
conforme figura 10.
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Figura 10 – Previsão de lançamento de unidades em 2010.
Fonte: Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (2010)

Pesquisa do Creci-SP, indica que o preço médio de apartamentos de padrão médio,
construídos há 15 anos ou mais em bairros de áreas nobres (zona A), como Itaim
Bibi e Campo Belo, a valorização foi de 42,76%. O metro quadrado passou de R$
2.031,59 para R$ 3.285,71.
“O que regula os preços do mercado é a lei da oferta e da procura”, diz o presidente
do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. ‘Quando a procura é grande e a oferta é
pouca, os preços tendem a subir’.
A crise, segundo ele, não afetou a demanda, mas atingiu diretamente os
lançamentos, o que favoreceu o mercado de usados. “Desde setembro, o número de
lançamentos despencou, tanto que houve um crescimento muito forte na procura por
imóveis usados. Segundo o vice-presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo
(Secovi-SP), Flávio Prando, ‘a escassez de terrenos com áreas adequadas para
empreendimentos também pesa na redução de lançamentos na capital paulista’.
Para ele, isso vale especialmente para imóveis voltados para a classe média e a
classe econômica. Um reflexo disso é que o mercado de novos migrou para imóveis
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de quatro dormitórios, que absorvem o custo do solo mais caro, empurrando ainda
mais a classe média e a classe econômica para a periferia.
Para o presidente do Creci-SP, outro fator que favoreceu o mercado foi a vantagem
comparativa do imóvel como reserva de valor em relação às aplicações financeiras,
cuja rentabilidade caiu de forma abrupta por causa da crise e do corte na taxa básica
de juros (Selic).Entre os ativos financeiros tradicionais, o Certificado de Depósito
Bancário (CDB) foi um dos que tiveram maior valorização no período de junho de
2008 a junho de 2009.
Não há estatísticas referentes aos demais Estados, mas o presidente do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), João Teodoro da Silva, conta que o
mercado está ativo em todo o País. ‘Como a demanda não se abalou com a crise, os
preços tendem a subir com regularidade, sem explosões’. (REHDER, 2009)
Mesmo em momentos de crise financeira no país, quando um empreendedor decide
construir ou analisar a viabilidade de um empreendimento imobiliário, vários fatores
são analisados. É claro que além do valor pago pelo terreno e do custo da
construção em si (composto pelos materiais de construção e pela mão de obra),
outros fatores fazem parte do processo de construção.
Seriam itens como os custos dos projetos, as taxas e emolumentos (tributos
cobrados por órgãos governamentais, para cobrir despesas de serviços) para
aprovação na prefeitura, taxa de administração da obra, custos advocatícios,
cartórios, despesas com comercialização, marketing, acabamento a ser utilizado no
imóvel, entre outros. Finalizado este estudo é que se chega ao valor de venda de
cada apartamento, agregando a isso a soma da área privativa ou área útil pelo valor
do metro quadrado.
Porém, se é tão simples chegar a esse valor ou “fechar a conta”, por que existe
uma variação tão grande de uma região para outra ou de um empreendimento para
outro?
Existe um outro conjunto de fatores que agrega ainda mais valor ao
empreendimento. Tais fatores são: a rua, o bairro, a infra-estrutura urbana e de
serviços (principalmente hospitais e shoppings), transportes (metrô e ônibus),
segurança, trânsito e centrais de abastecimento.
Somado a isso existem os custos do terreno, sua respectiva área e o memorial
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descritivo. Por isso que um apartamento de cem metros em um terreno de mil e
quinhentos metros é uma coisa. E este mesmo apartamento em um terreno de
quatro mil metros é outra coisa.
Quando são analisados empreendimentos similares, com praticamente as mesmas
características, considerando particularmente metragens e acabamentos, os valores
devem ser bem próximos uns dos outros. É claro que a diferença de preços deve
existir, porém um empreendedor não pode pedir por um empreendimento similar um
valor fora da realidade do mercado local, pois poderá ter dificuldades na venda ou
levar um tempo muito grande para liquidá-lo.
Sabendo-se que a “conta tem de fechar” e que o valor de venda não pode fugir da
realidade de uma região ou de um tipo de empreendimento, é impossível que algum
empreendedor possa dar um desconto ou vender algo muito abaixo do mercado
local, como algumas pessoas podem pensar ser possível.
Nessas horas vale a idéia de que “o barato pode sair caro”, pois sabe-se que não
existe mágica no setor imobiliário. O aço tem que ser o mesmo aço para todos, o
concreto tem que ser o mesmo concreto para todos e a entrega do bem tem de ser
feita conforme foi prometida e com a qualidade esperada para que o comprador não
se decepcione e receba realmente o que foi comprado.

2.3 Expansão do mercado financeiro voltado ao setor imobiliário

Na faixa de renda das famílias que constituem a demanda dos empreendimentos de
alto padrão, muitas vezes a aquisição do imóvel é feita não para uso, mas como
investimento. Esta demanda para investimento é tanto maior quanto mais dinâmico
for o mercado financeiro, em especial aquele voltado para o mercado específico de
imóveis.
O ano de 2007 iniciou-se, no Brasil, com uma grande expectativa de crescimento no
mercado imobiliário, existindo uma convergência de opinião de especialistas e um
clima geral muito positivo.
No entanto, em 2008 os cadernos econômicos dos jornais brasileiros começaram a
noticiar o risco da denominada “bolha imobiliária” nos Estados Unidos, em função
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dos preços dos imóveis que se encontravam em disparada em alguns locais, onde
os valores mais que dobraram nos últimos cinco anos, sendo que a média de
crescimento geral foi de 50%.
De fato, constatou-se que os preços no mercado imobiliário americano estavam bem
acima de seu real valor, entretanto os compradores continuavam dispostos a pagar
ainda mais, criando um ciclo especulativo difícil de estabelecer o seu fim, cuja
ameaça consiste em uma rápida queda geral, analogia ao estouro de uma “bolha de
sabão”.
A crise acabou explodindo em setembro de 2008 e atingiu não somente o mercado
imobiliário, mas acabou por se configurar na maior crise econômica mundial desde a
grande depressão de 1929.
No Brasil, contudo, cuja economia se encontrava em crescimento, alavancada,
inclusive, pela construção civil, e devido à reação governamental de apoio ao
consumo e ao investimento, passados os primeiros meses da crise, novamente o
clima positivo se restaurou.
O ano de 2009 mostrou uma indústria da construção habitacional robusta e no início
de 2010 o cenário segue bastante favorável, o que tem causado uma série de
mudanças perceptíveis e favoráveis à expansão imobiliária.
Este fenômeno já ocorreu em outros países, sendo o mais recente entre os ditos
emergentes, o caso do México, enquanto o Brasil ainda aguardava uma situação de
juros civilizados e o surgimento de uma sistemática legal que garantisse segurança
aos investimentos no setor, vistos como pré-requisito para a expansão.
O marco regulatório para o mercado imobiliário foi sendo paulatinamente construído
no Brasil, nos últimos anos, destacando-se:
1) a edição da Lei 10.931 de 2004 que instituiu a alienação fiduciária e o patrimônio
de afetação;
2) a edição da Lei 11.196 de 2005 que instituiu o pagamento do incontroverso e
depósito apenas do controverso em financiamentos imobiliários.
Além disso, o país também buscou nos anos recentes uma estruturação
institucional favorável à construção habitacional, de forma a enfrentar a grave
situação de déficit. Assim, o Ministério das Cidades:
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 Obteve a aprovação do marco legal da Política Nacional de Habitação pelo
Congresso Nacional;
 Implementou o FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social,
fundamental para o enfrentamento do déficit nas camadas de baixa renda e
que aprovado pelo parlamento em 2005;
 Implantou (em curso) o Sistema Nacional de Habitação com a adesão de
Estados, Distrito Federal e Municípios;
 Elaborou o Plano Nacional de Habitação – PlanHab, entregue em março de
2009.

Estando o cenário favorável, e as pessoas acreditando que as condições permitem
olhar para o mercado imobiliário com grande potencial, resta saber quais as opções
de investimento a serem encontradas no setor, que pode variar da compra pura e
simples de um imóvel, uma participação em um fundo imobiliário ou na aquisição de
ações de empresas construtoras e incorporadoras.
Aqueles que visam a compra de um imóvel devem mirar primeiramente na finalidade
desejada, dentre as quatro opções possíveis: uso, valorização, renda ou
empreendimento, lembrando sempre que este tipo de investimento é tido como de
grande segurança, estabilidade de renda e liquidez relativa, portanto, não pode ser
uma visão de curto prazo ou médio prazo.
Além disso, enquanto a finalidade de uso tem um caráter pessoal, dentro das
necessidades de cada um, a de valorização é bastante arriscada, a de
empreendimento somente para aqueles que desejam desenvolver um projeto maior
e a de renda é a que melhor se adéqua ao perfil de investidor.
Outra opção para participar do mercado imobiliário enquanto investidor e que se
traduz em uma das novas fontes de financiamento para a produção imobiliária são
os Fundos de Investimento Imobiliários (FII), ou simplesmente FII, que começam a
se destacar em função da queda na taxa de juros, da diminuição do risco cambial e
da melhoria das condições tributárias com a isenção do imposto de renda para as
pessoas físicas, podendo significar, além da diversificação, uma perspectiva
satisfatória de retorno do investimento.
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Esses fundos permitem ao investidor com quantias não tão significativas participar
de projetos imobiliários habitacionais (e outros) de grande porte sem participar da
administração e com relativa liquidez, uma vez que o mercado já dispõe de 63
registrados na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) com perspectiva de abertura
de outros este ano.
Como última opção, focada no público com perfil mais agressivo, surgiram a partir de
2006 uma série de aberturas de capital de empresas do setor que tem se
intensificado ano a ano, garantindo o aquecimento no setor, cujo sinal surgiu no final
do ano passado, quando nos dois últimos meses foram anunciados investimentos de
quase 1 bilhão em imóveis comerciais. (CRÉDITO..., 2010).

2.4 Características dos empreendimentos e renda

Uma das respostas a questão dos pontos que interferem no fator de decisão de
compra por parte do cliente se apóia no tripé custo-qualidade-utilidade. E, por isso
mesmo, não existem listas prontas, já que deve ser pautada não só pelos aspectos
objetivos relacionados à oferta, mas especialmente, pela realidade sócio-econômica
do público ao qual determinado imóvel se destina.
Ainda assim, o quesito localização tem sido tratado como o primordial neste tipo de
análise. Ele serve para delimitar a região de interesse para aquisição do imóvel e é
fator determinante na sua escolha, que exige da infra-estrutura da região,
vizinhança, vias de acesso, tendência de ocupação circunvizinha, condições de
segurança e possibilidades de alterações futuras.
À partir desses pontos, é diferente o enfoque da análise para as diversas faixas de
renda. Enquanto aquelas de menor renda buscam a proximidade com hospitais e
escolas públicas, além de facilidade de acesso ao transporte público, as camadas de
renda mais alta procuram locais com menores índices de violência e maiores
facilidades de acesso. Eventualmente, locais mais distantes, porém com outros
fortes atrativos, como o espaço generoso e a proximidade com a natureza
abundante também podem atrair empreendimentos voltados para camadas de mais
alta renda.
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Sob um contexto mais limitado, surge a questão do posicionamento do imóvel no
local analisado, como a possibilidade de invasões ou inundações, frente ou fundos,
altura, aeração, ventilação, insolação, fatores de insalubridade e vista. Como
exemplo, podemos citar a posição em relação ao sol nascente, a maior procura por
apartamentos situados nos andares mais altos, as lojas com frente para a via pública
e os imóveis que possuem vista definitiva e atraente.
No que tange aos aspectos gerais do imóvel, a área é o fator determinante nestas
análises e seu valor deverá ser sempre compatível com as necessidades do
adquirente, sendo necessário, também, considerar a divisão interna e a adequação
ao uso programado.
Neste contexto, torna-se imperativo avaliar, ainda, as vagas de garagem disponíveis
nos prédios, item considerado até dispensável em meados do século passado. Hoje,
porém, ele é fundamental para uma faixa de alta renda, que precisa de um número
igual ou superior a três vagas por unidade.
Outro exemplo é o da estrutura social e de lazer de um condomínio, que deve se
adequar aos usos e necessidades dos usuários, preferencialmente possuindo
integração entre o salão de festas e a área de lazer, com espaços abertos, que
permitem maior versatilidade em sua utilização.
Já os fatores intrínsecos referem-se aos aspectos construtivos, que exercem
influência direta sobre o valor da edificação, com destaque para a depreciação física
e funcional. Deve ser objeto de análise, neste caso, o estado de conservação e
existência de defeitos, condições das instalações, qualidade dos materiais utilizados
e emprego de novas tecnologias.
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3 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO “ALTO PADRÃO” NA CIDADE DE SÃO
PAULO

O mercado imobiliário da cidade de São Paulo, apresenta características peculiares
no que se refere à concepção de seus empreendimentos, onde produtos de mesmo
padrão, na mesma localização, apresentam desempenhos comerciais diferentes.
Na análise do desempenho destes empreendimentos, através de estudos de caso, é
possível detectar de maneira clara, a razão do maior sucesso de alguns em relação
a outros.
É importante ter-se uma visão clara sobre a importância relativa de cada
característica relevante dos empreendimentos, tendo em vista que as margens de
lucratividade estão cada vez menores e o grande diferencial é sair do lugar comum,
onde entra o aspecto criatividade e arrojo:

O processo empreendedor é constituído por fases que começam
pela geração de idéias ou busca de oportunidades, seguidas do
desenvolvimento de um plano de negócios ou planejamento
estratégico, da busca de recursos financeiros e não financeiros para
sua viabilidade e termina com o controle ou a gestão do
empreendimento. (ARANTES; MARICATO; VAINER, 2004)

Buscando entender esta lógica urbanística, desde os primórdios, quando não
existiam regras urbanísticas a serem cumpridas, era utilizada a regra pratica, ou
seja, na fase de colonização, os primeiros passos da urbanização passavam por
localização como fator determinante para o centro de desenvolvimento das cidades,
quando eram escolhidos locais de fácil acesso e altos, onde se iniciavam a
implantação dos centros de convivência: igreja, comércio e residências.
Tomando-se como exemplo clássico de valorização e de perenidade da valorização
de um imóvel, estudamos a incorporadora do engenheiro Adolpho Lindenberg.
A história da empresa começa em 1953, quando o engenheiro Adolpho Lindenberg,
graduado em engenharia civil na Universidade Mackenzie, em 1949, organizou um
escritório de engenharia e passou a construir casas para vender. Como ele mesmo
conta, “[...] com o dinheiro da venda de uma casa de meu pai, iniciei a construção de
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casas em estilo colonial, com capital próprio e para terceiros. Cheguei a ter 20 obras
ao mesmo tempo”. (MARIOTTO; PEREIRA-LEITE, 2005).
As casas construídas eram de elevado padrão, com estilo colonial (também
chamado barroco brasileiro), o que constituía uma inovação no mercado. O estilo
transmitia um ar de aristocracia rural brasileira do século XIX. Lindenberg
demonstrou grande sensibilidade para o negócio imobiliário logo no início de sua
vida profissional. Optou por atender pessoalmente os potenciais compradores de
suas residências nos plantões de final de semana e aproveitou tais ocasiões para
desenvolver extensa rede de relacionamentos. Tal networking facilitou a colocação
de novos projetos no mercado, aumentando o leque de clientes de alto padrão, além
de ampliar o horizonte de novos negócios. “Sempre estabeleci boas relações com os
compradores ou mesmo os não compradores de casas. Sempre agi muito bem com
eles e então eles mesmos me indicavam negócios com terrenos para edificação de
prédios” afirmou Lindenberg (apud MARIOTTO; PEREIRA-LEITE, 2005).
A expansão acelerada da população paulistana num modelo horizontal (um ou dois
pavimentos) era inviável. Lindenberg apostou na verticalização (edifícios de
apartamentos, de muitos andares), mesmo para o segmento da alta renda, o que
caracterizou uma verdadeira revolução no mercado. Assim, em 1960, a Construtora
Adolpho Lindenberg (CAL) iniciou a construção de seu primeiro edifício de
apartamentos,o Edifício Princesa Imperial, em Higienópolis, um bairro residencial
aristocrático da cidade. O loteamento que dera origem ao bairro datava do ano de
1900. Nele tinham sido construídas as mansões da época, onde moraram alguns
dos maiores expoentes da aristocracia paulistana. Por exemplo, o barão do café
Armando Álvares Penteado morou na então denominada Vila Penteado, casarão
ainda hoje existente e ocupado atualmente pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP).
Em 1961, foi lançado novo edifício de apartamentos, o Edifício Dom João V, na Av.
Higienópolis. Tinha dezenove apartamentos residenciais, a maioria com área
privativa de aproximadamente 400 m2. Nos seus edifícios verticais, Lindenberg
adotou logo um estilo arquitetônico diferente daqueles das mansões e que acabaria
se tornando sua marca registrada, o estilo conhecido como neo-clássico. Essa
arquitetura, evocando o estilo predominante na monarquia francesa, visava
posicionar o produto como capaz de oferecer status ao proprietário. O dono do
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escritório de vendas que comercializava os imóveis para Lindenberg comenta: “A
CAL escolheu o segmento de alto luxo, empreendimentos em bairros bons.
Fazíamos quatro dormitórios em bairros como Jardim América e Higienópolis, o que
eu achava ser o melhor caminho” (MARIOTTO; PEREIRA-LEITE, 2005).
O estilo Lindenberg mantinha sua liderança ao ditar tendências. Após uma viagem
pela Grécia, Lindenberg idealizou a adoção da arquitetura Mediterrânea. “O Estilo
Mediterrâneo foi um sucesso. Era mais barato, charmoso, e era um Lindenberg”.
Segundo o arquiteto Freitas, “o feeling dele (Lindenberg) para o mercado era muito
bom para o setor de alto luxo” (apud MARIOTTO; PEREIRA-LEITE, 2005).
Os “Lindenberg”, como são carinhosamente chamados os edifícios projetados e
executados por esta incorporadora, foram parâmetro de qualidade por muitos anos,
em um mercado restrito e de poucos clientes, devido ao seu alto custo e a pequena
quantidade de produtos a venda, eram edifícios que do seu lançamento já saiam
praticamente integralmente vendidos, e edifícios que sempre mantiveram o seu valor
em uma crescente, onde seus proprietários ficavam muito satisfeitos com o
investimento realizado e a possibilidade de um imobilizado de valorização garantida.
A incorporadora cuidava de todos os detalhes, proporcionando a seus clientes a
personalização de suas unidades, por que por se tratarem de edifícios de altíssimo
padrão, os proprietários sempre preferiam ter detalhes de acabamento e decoração
exclusivos de sua unidade.
Além disto, sua arquitetura de linhas clássicas e conservadoras mantinham a
sobriedade do estilo arquitetônico sem agredir o entorno e garantindo que sua
fachada fosse sempre atual, deixando um jargão utilizado por vários incorporadores,
de que, os clássicos são eternos.
Outro diferencial importante dos projetos dos “Lindenberg” era o pé direito das
unidades mais alto do que o convencional, dando uma sensação ergonométrica
mais agradável e garantindo a grandiosidade dos ambientes, que eram projetos com
dimensões diferenciadas e muito confortáveis.
Levando-se em consideração o desenvolvimento do mercado imobiliário em si,
observa-se que devido à escassez de terrenos em áreas valorizadas para novos
lançamentos de edifícios de alto padrão, os incorporadores tiveram que usar da
criatividade para dar continuidade aos seus lançamentos e mantendo uma margem
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de rentabilidade atrativa, com isto, foram migrando para áreas adjacentes as mais
valorizadas, e normalmente faziam investimento na modificação do entorno com
melhorias como paisagismo, restauração e pintura de fachadas, conserto de
calçadas, instalação de equipamentos de sinalização vertical e horizontal de trânsito
e implantação de itens e acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais
(PNE). Com isto, o entorno fica mais valorizado e o empreendimento se beneficia
como valor agregado, minimizando o impacto da localização na valorização do
empreendimento, no entanto, para que a intervenção surta efeito tem que ser
implantado antes do lançamento e início das vendas.
Muitas vezes, os fatores considerados na tomada de decisão de empreendedores na
concepção de empreendimentos imobiliários em São Paulo dependem muito da
visão e cultura de cada incorporador. Segundo Meyer, os preços poderão ser um
pouco superiores, por conta de inovações no design, não-uso (não há depreciação),
status e outros fatores que o construtor/incorporador pode apresentar como
vantagem competitiva (MEYER; HADDAD, 2001).
Observa-se que as diversas centralidades comerciais que ocorreram na cidade nos
últimos 70 anos mostram claramente que certos empreendimentos foram indutores
de desenvolvimento de certas regiões, que em seguida foram ocupadas e a infraestrutura de acessibilidade foi criada, muitas vezes com sistemas viários confusos e
ineficientes.
A afirmação de Suely Schiffer, "Queremos saber até que ponto a degradação da
qualidade de vida e a dramática insuficiência de infra-estrutura moderna para uma
cidade desse porte não deslocará o papel exercido por São Paulo para outro centro
urbano" (SCHIFFER, 2004). Na verdade, corrobora afirmação de muitos estudiosos
de que apesar do desenvolvimento, não houve um planejamento sustentado da
cidade.
Em um primeiro momento certos empreendimentos, resultado da visão de
empreendedores, determinaram vocações urbanas que floresceram a seguir, como
por exemplo o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, a sua implantação induziu a
mudança de vocação da região predominantemente residencial de elite social da
cidade, em uma região estritamente comercial, onde se tem uma grande
concentração de escritórios.
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Historicamente houve um período onde empreendedores empresários através de
seus empreendimentos, criaram centralidades sem considerar aspectos da micro
região, o que contribuiu negativamente para a harmonia urbana. Tome-se como
exemplo, o desenvolvimento da região da Chácara Santo Antonio. Naquela região
não havia nada além de antigas chácaras e áreas verdes, nos últimos anos tornouse uma região predominantemente de Office parks muitos deles por iniciativa da
incorporadora Birman, que era proprietária de varias áreas, adquiridas a baixo custo
e que com o desenvolvimento foram se valorizando e agregando valor à região.
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4 MÉTODOS ADOTADOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO PELOS
INCORPORADORES NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Por meio de nossas pesquisas não encontramos métodos de tomada de decisão
formatados, que tenham parâmetros de definição que sejam do conhecimento de
todos, que possam ser utilizados de forma sistêmica e que todos possam adotá-los
como padrão do chamado mercado imobiliário.
Mas, é possível verificar que muitos dos parâmetros e métodos da área de análise
econômica de mercado e de marketing são utilizados no mercado imobiliário. Assim,
buscamos analisar as etapas e formas específicas que o marketing, em paralelo aos
estudos econômicos de mercado, assume no mercado imobiliário.
Nos EUA, a pesquisa de mercado imobiliário começa a desenvolver-se a partir da
década de 70 com o surgimento dos grandes empreendimentos e o novo urbanismo
americano. O comprometimento do desenvolvimento do sistema bancário na década
de 60, também contribuiu muito neste processo.

É desta época (1961) o primeiro artigo importante que trata das aplicações da
pesquisa de mercado imobiliário, do avaliador James Graaskamp.
“Posteriormente, Downs procura definir as tipologias de estudos econômicos
e de mercado, organizando a fluidez da nomenclatura. Clapp (1987) e Carn et
alli (1988) vão propor o conteúdo e o processo de análise de mercado. Myers
e Mitchell (1993) desenvolvem a estrutura Adoção de Métodos de Análise de
mercado imobiliário nas decisões de projeto de incorporações residenciais
central da análise de mercado. Malizia e Howarth (1995) vão propor influentes
avanços na estrutura e na prática da análise de mercado”. (MEYER;
HADDAD, 2001)

O incorporador procura sempre a satisfação das necessidades e anseios dos
clientes e consumidores de um lado, e, de outro lado, procura garantir o máximo de
resultado econômico. Ou, nas palavras de Meyer e Haddad (2001):

Os critérios de classificação dos incorporadores para identificar o
grau de adoção dos métodos de análise de mercado imobiliário
podem ter duas dimensões. Por um lado, o conjunto de técnicas
propostas pela literatura, denominada por análise de mercado
imobiliário.
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E por outro, pela orientação de mercado das empresas, como
proposto pelos autores de administração de marketing. A primeira
abordagem é orientada para o produto, enquanto a segunda propõe
a orientação para a satisfação das necessidades e desejos do
consumidor. (MEYER; HADDAD, 2001).

Considerando a incorporação imobiliária como um negócio - entendido como o
desenvolvimento de um produto, obviamente visando a realização de lucro - que
deve ser bem administrado e observado em todas as suas etapas, , não restam
duvidas de que seu sucesso está diretamente ligado à estratégia empresarial e à
geração de valor. Porter afirma sobre o assunto que “....para chegar a uma boa
estratégia, o ponto de partida é ter um objetivo correto, que é simplesmente um
excelente retorno sobre o investimento a longo prazo.”
No entanto a base de uma boa administração esta diretamente ligada à geração de
interação entre a questões operacionais e financeiras, evitando assim que existam
conflitos e que funcionem de forma a somar forças e não gerar prejuízos ao
processo como um todo, como também e principalmente ao empreendimento,
Helfert (2000,p.29) define a base de uma administração próspera a:

...desenvolver e manter um conjunto coerente de estratégias, de
objetivos de investimento, de metas operacionais e de políticas
financeiras que se reforcem uns aos outros, ao invés de gerar conflitos
entre si. Eles devem ser escolhidos por análise consciente e
cuidadosa

das

varias

compensações

econômicas

envolvidas,

individualmente e em conjunto.(HELFERT, E.A. ,2000)

Na maioria das vezes os incorporadores imobiliários iniciam a definição de um
empreendimento tomando como base o nicho de mercado em que ele atua e
também a sua analise intuitiva, deixando os aspectos financeiros para um segundo
momento. No entanto, como visto acima, os estudiosos sugerem que o ideal seria
que todas as analises financeiras fossem feitas antes mesmo da aquisição do
terreno, pois muitas vezes um bom negocio na compra do terreno pode se
transformar em um grande problema na analise de viabilidade do empreendimento,
devido as características do mercado local e da demanda disponível.
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É desejável, portanto, que as analises do tipo custo-benefício sejam feitas antes
mesmo da aquisição do terreno, projetando-se, previamente os desembolsos
necessários para o posicionamento do produto e a desejável rentabilidade do
empreendimento. Assim, pode-se ter uma visão preliminar da viabilidade econômica
do empreendimento, para uma tomada de decisão com critérios menos subjetivos.
Segundo Kelly Carvalho (2007)

A aquisição de terrenos para negócios imobiliários requer velocidade
frente à concorrência e a decisão de compra e da formatação do
produto depende dos estudos de viabilidade técnica, econômica e
financeira, em que o custo da construção é uma variável decisiva para
tal avaliação, ... a estimativa é um instrumento que auxilia na
assertividade da viabilidade do negócio... (CARVALHO, K. , 2007)

Analisados do ponto de vista dos estudos de mercado, os métodos de avaliação de
imóveis prescritos pelas normas, nem sempre se mostram adequados a todos os
tipos de situações encontradas no dia-a-dia, situações para as quais faltam
pesquisas que contribuam para uma avaliação mais abrangente e aplicada.
Constante da NBR 14653 - Norma Brasileira de Avaliações de Bens, parte 2, o
Método Direto Comparativo de Dados de Mercado é o mais utilizado e o mais
recomendado na avaliação de imóveis para fins de se apurar o valor de mercado,
principalmente, se forem levadas em consideração as diferentes tendências e
diferentes pontos de vista de comprador e vendedor.
A comparação é a ação que mais responde, adequadamente, às flutuações do
mercado imobiliário, um mercado tão peculiar, tão imprevisível e dependente da
conjuntura econômica. Tarefa excessivamente restrita aos profissionais corretores
de imóveis, o levantamento de dados de mercado é o primeiro passo e o
fundamental, quando será formado o universo amostral de comparação.
A qualidade das informações coletadas na pesquisa permitirá identificar as variáveis,
características e os atributos que serão considerados na avaliação, a partir de
critérios adotados pelo avaliador, tendo em vista os preceitos elencados pelas
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normas, sua experiência profissional no âmbito do mercado imobiliário e suas
convicções.
Outro fator a ser considerado para a tomada de decisão dos incorporadores são os
dados demográficos oficiais, onde podem ser analisadas os números do crescimento
populacional, crescimento do numero de domicílios, déficit de moradias entre outras
informações oficiais que são fornecidas por região, estado, município e até mesmo
subdistrito, e que podem ser consultadas até mesmo pela internet através de sites
oficiais, tais como:

www.abep.nepo.unicamp.br
www.ibge.gov.br
www.fjp.gov.br
www.seade.gov.br
www.cidades.gov.br
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br

Porém, no Brasil, a pratica de analise deste tipo de informação ainda não é
usualmente adotada pelos incorporadores, que deixam em segundo plano por
motivo de custo ou de falta de habito, ou muitas vezes se prevalecem de sua analise
pessoal ou de pesquisas de oferta, realizadas pelas empresas imobiliárias de
comercialização, que não possuem base cientifica e que podem até mesmo ter
dados incorretos.Por outro lado, na investigação de quais atributos poderão
satisfazer e atender a necessidade e anseios da população, de onde sairá o seu
possível comprador, os incorporadores têm que racionalizar custos, sem perder o
foco no alcance de um Valor Geral de Vendas (VGV) máximo, contabilizando assim
eventuais ônus por agregar itens mais caros em seu produto. Portanto, os
empreendimentos imobiliários não podem fugir ao planejamento objetivo que
contemple itens valorizados pelos clientes, principalmente aqueles ligados, em graus
diferenciados por faixa de renda, à segurança, ao conforto e ao lazer das famílias.
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O sucesso imobiliário será atingido se forem conciliados os desejos do comprador
de cada segmento de renda às ofertas disponíveis no mercado. E não poderia ser
diferente, uma das etapas mais importantes nos trabalhos de avaliação de imóveis,
como procedimento de engenharia, consiste na identificação e priorização desses
itens.
Em linhas gerais, estes atributos valorativos compõem a formação do valor de venda
de bens imóveis. O presente trabalho visa identificar atributos que indiretamente
influenciam no processo de valorização dos apartamentos de alto padrão, ao longo
do tempo, sabendo-se que não fazem parte da tríade estratificada na normalização
de avaliação de imóveis: área, localização e estado de conservação. São atributos
que dizem respeito aos desejos de privacidade e segurança; sensação de posse;
sonhos e carências; ascensão social; cultura; preconceitos etc.,

O conceito de produção sustenta que os clientes darão preferência
aos produtos que forem amplamente encontrados e de baixo custo.
Os administradores de organizações orientadas para a produção
buscam atingir alta eficiência produtiva e ampla cobertura de
distribuição. (MEYER; HADDAD, 2001).

Toda a conceituação dos empreendimentos fica sob a ótica de cada incorporador,
sendo que caso ele não fique atento para as tendências de mercado, a demanda
local, o valor da concorrência direta e indireta, identificação do publico alvo e
formatação do produto de acordo com os anseios do cliente, ele pode aumentar o
risco comercial deste produto.

A análise de mercado imobiliário é dividida em quatro etapas:
1.

Analise do ambiente de mercado, onde é estimada a demanda
agregada da área de estudo.

2.

A segunda desagrega o produto por tipo e preço e procura
identificar quais segmentos de mercado poderiam comprá-lo

3.

Procura-se identificar para quais categorias de produto há maior
demanda não atendida, através da projeção da oferta e da
procura.

4.

Procura-se ‘mercadabilizar’ o projeto por meio da identificação
das diferenças do produto em relação ao concorrente que
podem conferir vantagem competitiva junto ao consumidor e não
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estão sendo oferecidas pelo mercado. Este método está
orientado para o produto. (MEYER; HADDAD, 2001)

Cada incorporador tem a sua maneira especifica de tomada de decisão, sempre
sendo influenciado por sua experiência e características próprias e também por esta
tensão gerada pela adoção das técnicas de análise de mercado, de um lado e, de
outro lado, as técnicas de marketing.
A análise do mercado é uma técnica de controle de risco. Para Malizia,
ela organiza a estrutura lógica para, a partir de informações gerais da
área para projeções do projeto específico, permitir:
• determinar a viabilidade do mercado;
• reposicionar o projeto (características) para mitigar os riscos de
mercado identificados;
• identificar o mercado potencial;
• identificar as fontes de riscos de mercado;
• análise de sensibilidade dos pressupostos chaves;
• a decisão de realizar o projeto.
A estrutura desta analise é encaminhada por etapas de aproximação.
Aquela estrutura lógica é reaplicada em cada etapa e a demanda
reestimada com precisão crescente, permitindo tomar as decisões
requeridas para avançar para a etapa seguinte. (MEYER; HADDAD,
2001).

A análise no setor imobiliário, em consonância com os conceitos da área de
marketing, separa seus consumidores por segmentos, analisa a demanda
correspondente a cada um deles, voltada para o conceito: produto, preço, local e
comunicação.
O planejamento do empreendimento, da mesma maneira, desenvolve-se em torno
da definição do preço, da localização, da comunicação e vendas, e principalmente
do produto e seu estilo, onde os consumidores e o publico alvo são analisados e
busca-se sempre diferenciais que possam agradá-los.

O conceito de marketing afirma que a chave para atingir os objetivos
da organização consiste em: determinar as necessidades e os
desejos dos mercados-alvo e satisfazê-los mais eficaz e
eficientemente do que os concorrentes. (MEYER; HADDAD, 2001).
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Os incorporadores buscam sempre através do marketing elementos que são objeto
de desejo dos consumidores, analisando as suas características especificas e
incorporando ao produto diferencias que tragam esta percepção a eles.
Sempre é importante entender as necessidades não só do consumidor imediato,
mas da comunidade local e demais pontos de interface, dando ênfase para um
maketing social.
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5 FATORES DE VALORIZAÇÃO - INCORPORADORES

Para se prospectar um projeto não se usa um processo mecânico, mas sim um
processo criativo, no qual as boas idéias, fundamentadas em estudos de marketing
e estudos de mercado, resultam em produtos que atendem às expectativas do
usuário final, como também agregam valor à comunidade. O empreendedor eficaz
no desenvolvimento deste processo certamente colherá bons resultados financeiros.
A localização também é muito importante, devido ao impacto do projeto para a
vizinhança, como também devido aos aspectos da vizinhança que poderão
influenciar no sucesso do empreendimento.
Não existe uma formula mágica para a geração de uma boa idéia de
empreendimento, porque cada um recebe suas informações de forma diferente e
tem experiências diferentes em seus empreendimentos anteriores. Uma coisa é
certa, os incorporadores necessariamente precisam de um background de
informações para que possam ter boas idéias, colhendo informações ao longo de
sua existência, para assim poder ter o que chamamos de “o sentimento do
mercado”. Sendo que esta relevante experiência lhe dará segurança e conhecimento
para lidar com as constantes mudanças desta indústria.
Os incorporadores geralmente são muito rigorosos no planejamento, porém não são
tanto no processo criativo para não correr o risco de perder boas idéias. Um
consenso entre os incorporadores é que seu processo de pesquisa de mercado,
também é realizado quando passeiam, no seu cotidiano, quando dirigem, comem,
jogam, meditam, assistem filmes, ou seja, quando interagem com outras pessoas e
meios.

O estagio de inserção da idéia é claramente o mais importante do
processo de incorporação. Um fraco líder e um gerenciamento pobre
podem arruinar uma boa idéia de empreendimento, o inverso não é
verdade. Um forte líder e um bom gerenciamento não podem salvar
uma má idéia. Lembremos, Napoleão perdeu Waterloo brigou com
alguém por defender uma má idéia. (MILES et al., 2007, tradução
nossa).
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Uma característica dos incorporadores é a de envolvimento constante, sempre com
troca de idéias e um processo criativo que interaje com o meio, sempre
vislumbrando possibilidades de conhecimento e de troca de experiências no contato
direto com outras pessoas e no cotidiano.
Este processo criativo leva os incorporadores muitas vezes à busca por sair do lugar
comum. Veja-se o exemplo, no inicio da década de 80, do incorporador americano
Ian Schrager, que foi o criador do legendário Studio 54 em New York City; ele
construiu o primeiro hotel boutique em New York e começou o fenômeno da
mudança no mercado hoteleiro da cidade, usando designers de grandes nomes,
fazendo cada hotel ao seu estilo, buscando clientes de alto padrão que entendiam o
que era “chic”, e ainda, cada hotel tinha o seu restaurante ou bar que todo este
publico de alto poder aquisitivo também tinha como destino certo.
Vários outros incorporadores hoteleiros imitaram este estilo, e, em vários casos eles
tiveram sucesso e atraíram bons clientes, além de manter o seu visual e sua
reputação de qualidade e bom gosto.
Faz parte do processo criativo a verificação em mercado da aceitação de um
produto, através de conversas com amigos, familiares, pessoas do setor e pessoas
comuns, viajando muito e conhecendo outras cidades e países, podendo-se
identificar casos de sucesso ou não, podendo aprimorar e contribuir muito com este
processo criativo do incorporador. “Não surpreendentemente, incorporadores
chutam muito, mostrando rascunhos e fotografias a amigos, visitando outras cidades
e países pegando boas idéias.” (MILES et al., 2007).
No que se refere ao planejamento das incorporadoras muitas delas investem no
treinamento da sua equipe de incorporação, para que o processo seja acelerado na
estratégia de planejamento do empreendimento que se pretende criar. De fato os
tópicos que são analisados no planejamento, são os seguintes:
a)

Inserção da idéia;

b)

Refinamento da idéia;

c)

Viabilidade;

d)

Negociações necessárias;

e)

Suporte Jurídico;
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f)

Planejamento da Construção;

g)

Analises de mercado;

h)

Capital necessário, vantagens e gerenciamento do portfólio.

A organização destas idéias e o seu rigor dependem muito do tamanho e da
necessidade da cada companhia. Em empresas menores a estratégia esta muito
nas próprias cabeças dos proprietários, ao contrario de grandes incorporadoras que
têm como fator importante o planejamento estratégico de cada empreendimento,
para a tomada de decisão. “Muito tipicamente, boas idéias de empreendimentos são
replicadas e construídas sob medida para nichos particulares.” (MILES et al., 2007)
A seguir serão analisados fatores identificados como muito importantes para o bom
desempenho de um empreendimento imobiliário, em especial de apartamentos de
alto padrão. Como apresentado anteriormente, não fazem parte de uma formula
secreta ou de um manual de boa conduta, pois cada incorporador tem o seu modelo,
dentro da sua própria realidade. Através de estudo de caso apresentado no capítulo
6 e de informações relativas a alguns outros empreendimentos semelhantes,
poderse-á observar o quão relevantes foram estes fatores nestes empreendimentos.

5.1 Localização

Um dos fatores mais importante para o sucesso de um empreendimento é a
localização do terreno, ora por sua demanda sócio econômica, ora por uma
demanda reprimida da região onde será implantado, ou até mesmo as duas
situações podem ser o caso. Um dos grandes problemas, relacionados a este
assunto, em grandes metrópoles como a cidade como São Paulo, se encontra na
escassez dos terrenos em áreas consideradas nobres, dados aos altos índices de
ocupação da cidade. A exemplo das grandes cidades do mundo, São Paulo passa
hoje por um processo de “reinvenção”, devido a dificuldade da viabilização de
empreendimentos, devido a escassez de terrenos vazios para empreendimentos,
principalmente de alto padrão nas regiões mais valorizadas da capital.
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Analisando ainda a localização em função do seu entorno quando o imóvel está
localizado na proximidade de clubes, praças, jardins, tem um índice positivo para ser
considerado em sua liquidez, porém, quando está junto ou próximo demais desses
locais, isso não o valoriza e sim o deprecia, pois o seu futuro ocupante terá que
conviver com barulho, poeira, festas, jogos, parques de diversões e outros fatores
que poderão tirar a sua tranqüilidade. O comprador geralmente valoriza o imóvel
bem localizado, com transporte fácil, metro, ponto de táxi ou de ônibus, de fácil
acesso, e esses são aspectos sobre os quais podemos fazer incidir muitos
elementos de valorização. Por isso, no momento em que se faz a vistoria, deve-se
examinar se na vizinhança há bons colégios e outras instituições culturais como
biblioteca, teatro, cinemas, etc, a fim de que isso sirva de fonte de informação para
que se possa chegar ao ponto de liquidez.
Outros fatores que poderão ser levados em consideração são a localização fora da
área de poluição sonora e ambiental, em rua exclusivamente residencial, bem
iluminada e arborizada, ou em local de frente para o mar, lagoa, baía, montanhas
ou, pelo menos, com vista voltada para esses locais. Além desses diversos fatores
que poderão valorizar o imóvel, o profissional, com a sua sensibilidade, poderá
encontrar outros de igual relevância para o bem-estar do morador, tantos ou mais
dos que citamos.
Segundo a empresa VNC Endereços Nobres, que trabalha somente no segmento
de alto padrão em bairros considerados nobres da cidade de São Paulo, os imóveis
negociados no bairro da Vila Nova Conceição, tiveram valorização em média 30%
acima do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) nos últimos 8 (oito) anos,
sendo que os empreendimentos desta região da cidade, tem superado as
expectativas mais otimistas.
Levantamentos realizados pela VNC mostram valorizações mais impressionantes,
como por exemplo, uma unidade em um dos condomínios mais tradicionais da Praça
Pereira Coutinho que foi comprada por R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais) em 2006, foi recentemente vendida por R$ 2.900.000,00 (dois milhões e
novecentos mil reais), o que significou uma valorização de mais de 40% acima do
IGPM-M do período (PINCHERLE; ANGARANI, 2009).
Segundo a empresa, o segredo do sucesso da Vila Nova Conceição, é devido a
estar situada na fronteira com o Ibirapuera, que chama a atenção por alguns
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detalhes preciosos, tais como o sossego das ruas planas e arborizadas, as
construções sofisticadas, a proximidade a centros empresariais importantes, bem
como a segurança. Além de o bairro ficar quase escondido entre as avenidas
Republica do Líbano e Santo Amaro, proporcionando uma discrição na sua
localização.
Outro fator importante apontado pela VNC é que o bairro não corre o risco da super
oferta. “Ela já não tem mais terrenos para crescer.”, destaca o diretor da VNC
Marcos Goggi (apud PINCHERLE; ANGARANI, 2009).
O crescimento da demanda por casas e apartamentos, somado à escassez desses
produtos em bairros tão nobres, desenham um ótimo cenário para os investimentos,
em especial nos de altíssimo padrão, tais como os bairros da Vila Nova Conceição,
Itaim e Moema que atraem também um público diferenciado, de alto poder
aquisitivo.
Nem a liquidez escapou das transformações desses novos tempos, atualmente ela
deixou de ser motivo que amedronta os investidores. ”Imóveis bem localizados têm
liquidez de seis meses, o que definitivamente não é um longo prazo”, explica o
profissional de incorporações da VNC, Alberto Rilhas Gomes (apud PINCHERLE;
ANGARANI, 2009). Assim como no processo de valorização, cada imóvel apresenta
aspectos que vão influenciar diretamente a sua liquidez. Por isso mesmo, na
composição do preço de mercado de um imóvel, apresentam-se alguns fatores que
o depreciam, tais como:
a.

se existe um apartamento de luxo, de peças amplas, localizado em uma
rua ou em local inadequado, por exemplo, a sua liquidez diminui, pois o
interesse de compra é menor, fazendo com que o seu preço caia para
proporcionar a liquidez;

b.

se um edifício residencial tem a sua portaria social situada dentro de uma
galeria de lojas, esse fato é um ponto de depreciação, pois obriga seus
moradores a transitar por essas galerias, que nem sempre têm um bom
ambiente, além da possibilidade de produzirem ruídos exagerados para os
moradores;

c.

a feira livre é um fator de depreciação dos mais fortes, pois os residentes
de ruas indicadas para essa atividade iniciam a sua peregrinação
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emocional já na véspera do dia marcado para a feira. De fato, já começam
não podendo estacionar o automóvel na própria garagem, para que
possam sair no dia seguinte. Já de madrugada, por volta das três horas, o
sossego dos moradores acaba, pois os feirantes já estão iniciando a
montagem das primeiras barracas, e assim vai essa confusão até próximo
às dezesseis horas, após a faxina. Isso acontece, no mínimo, uma vez por
semana, ou quatro vezes por mês, ou cinqüenta e dois dias por ano, o que
corresponde a quase dois meses por ano. É ou não é complicado comprar
apartamento em rua de feira?
d.

por outro lado, há alguns edifícios que possuem lojas no seu interior e
essas unidades são em geral ocupadas por boates, padarias, casas
funerárias, ou outro ramo comercial que causam inúmeros transtornos aos
moradores, e esses são fatores que dificultam igualmente a liquidez de um
imóvel, fazendo com que diminua o interesse de compradores,
restringindo o mercado de procura. Nesses casos, deve-se melhorar a
liquidez abaixando o preço de venda;

e.

rua com grande fluxo de tráfego, por causa da poluição sonora e
ambiental;

f.

imóveis localizados em ruas que dão acesso a favelas.

5.2 Arquitetura

O mercado imobiliário nos últimos anos vinha optando pelo estilo arquitetônico
neoclássico, pois os incorporadores de uma maneira geral se acostumaram às
facilidades de aceitação deste produto pelos consumidores. Muitos incorporadores
utilizavam o slogan os clássicos são eternos, para alavancar os seus
empreendimentos, os consumidores em geral optaram por muito tempo por este tipo
de produto.
Desta forma, os incorporadores deixaram de optar por projetos de arquitetura de
outros estilos, devido à “segurança” (velocidade das vendas) de um produto
projetado em estilo neoclássico. Porém, atualmente, esta tendência de preferência
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dos clientes apresenta mudanças, onde eles tendem a optar por outros estilos, o que
é uma demanda crescente no mercado imobiliário atual.
De um modo geral, o estilo arquitetônico da fachada, é um dos fatores
determinantes para a tomada de decisão de compra do cliente, conseqüentemente,
ligado a sua valorização.
A distribuição interna dos ambientes, também tem que ser muito bem planejada,
uma boa solução de planta do apartamento é um grande passo para o sucesso das
vendas e valor agregado do empreendimento.
Outro fator relevante, relacionado à arquitetura é a assinatura do projeto por
arquitetos que tenham reconhecimento no mercado imobiliário; a ligação do projeto
de um empreendimento com um arquiteto de renome agrega um valor significativo.
Como exemplo pode-se citar o empreendimento Fazenda Boa Vista, da JHSF
Incorporadora, em Porto Feliz, (Figura 11) que como estratégia de garantir a
harmonia urbana do empreendimento, bem como a diversidade de estilos e para dar
ao cliente mais opções de estilos arquitetônicos, a incorporadora contratou 9
arquitetos de diferentes estilos arquitetônicos (Figuras 12, 13, 14, 15, 16), onde o
cliente escolhe o lote, o tamanho da casa, o arquiteto e estilo arquitetônico.

Figura 11 - Divulgação
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)
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Figura 12 – Casa projetada por Thiago Bernardes
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)

Figura 13 – Casa projetada por Marcos Tomaniki
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)

Figura 14 – Casa projetada por Eric Figueira
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)
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Figura 15 – Casa projetada por Marcio Kogan
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)

Figura 16 – Casa projetada por Isay Weinfeld
Fonte: JHSF Incorporadora (2010a)

5.3 Paisagismo

Devido à escassez de áreas verdes na cidade de São Paulo em função do seu
crescimento e sua ocupação desordenada, outra demanda crescente do mercado
imobiliário é por empreendimentos que tenham projetos paisagísticos bem
planejados e que ocupem grande parte de sua área comum. Este fator passou a ser
de fundamental importância para a tomada de decisão dos consumidores.
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Atentos a esta tendência, grande parte dos incorporadores imobiliários passaram a
adotar esta premissa na concepção dos seus projetos, fazendo com que o mercado
de projetos paisagísticos, buscasse inclusive um aprimoramento e profissionalização
para atender a esta forte demanda. Desde então, vários empreendimentos
passaram a contar, por exemplo, com “bosques privativos” que ao agregar valor ao
empreendimento,permitiram significativa elevação do preço de venda das unidades.
Cita-se como exemplo o empreendimento Central Park (Figuras 17 e 18), da
incorporadora Cyrela, no Tatuapé, que conta com uma praça central, onde serão
plantadas arvores de várias espécies, que serão catalogadas com o nome de cada
família moradora do complexo residencial; além disto todos os edifícios tem nome de
arvores, todo o conceito do empreendimento esta voltado para a questão do verde e
meio ambiente.
Usualmente os incorporadores contratam profissionais conhecidos do mercado e de
reconhecida competência, devido a terem trabalhado para projeto e execução de
paisagismos residenciais individualizados de clientes de alto padrão, para assinar o
paisagismo dos empreendimentos, para assim também trazer valor agregado a esta
parte do desenvolvimento do empreendimento.
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Figura 17 – Empreendimento Central Park Prime - Planta da implantação
Fonte: Cyrela (2010)

Figura 18 – Empreendimento Central Park Prime – Bosque interno
Fonte: Cyrela (2010)
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5.4 Decoração

Os incorporadores também buscaram uma forma de encantar os clientes no
momento da tomada de decisão da compra, com apartamentos decorados por
profissionais de reconhecida competência e de projeção positiva entre os
consumidores.
Foram produzidos estandes de vendas cinematográficos, onde nos apartamentos
tinha-se a impressão que estavam prontos, inclusive com pessoas morando.
Outro fator agregador de valor que os incorporadores adotaram foi a de entregar as
áreas comuns mobiliadas e decoradas por arquitetos de renome, o que também foi
um atrativo importante para os clientes. Esta iniciativa vem sendo reconhecida pelos
clientes como um valor agregado, inclusive as marcas e estilo do mobiliário
influenciam no tipo de avaliação dos cliente (Figuras 19, 20 e 21).
Este investimento até recentemente vinha sendo feito de maneira amadora, muitas
vezes pelo gosto do sindico e a custo do condomínio, e principalmente o custo era
rateado por todos os condôminos no momento da implantação do condomínio, ou
seja, em um momento onde todos têm gastos elevados por conta dos acabamentos e
da decoração do seu imóvel.

Figura 19 – Empreendimento Central Park Prime – Salão de jogos
Fonte: Cyrela (2010)
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Figura 20- Empreendimento Mont Serrat - Lobby
Fonte: Rossi Residencial (2010)

Figura 21– Empreendimento Seridó 106 – Academia de Ginástica
Fonte: Grupo Agre (2010)
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5.5 Estande de Vendas

Com o aumento da concorrência entre as incorporadoras, o estande de vendas
cresceu em importância no lançamento de empreendimentos, sendo um fator de
atratividade e entretenimento para os clientes.
Os estandes passaram a oferecer diversos serviços para que o cliente pudesse
permanecer o maior tempo possível nele, ou seja, mais tempo para o trabalho de
venda.

Podemos

observar

que

ultimamente,

praticamente

todos

os

empreendimentos de alto padrão são dotados de amplos espaços, copa, lounge,
serviço de garçom, brinquedoteca com monitores para as crianças, jogos
eletrônicos, entre outros atrativos.
Os estandes de vendas passaram a funcionar como cenários de eventos com a
presença de artistas, shows e eventos literários, tudo com o objetivo de atrair e
encantar os clientes.
As maquetes também se tornaram um espetáculo a parte, de vários tamanhos com
recursos e efeitos especiais, tentando mostrar ao cliente com a máxima perfeição de
detalhes como o edifício ficará quando for entregue, dando uma maior segurança na
tomada de decisão da compra e oferecendo estímulos de diversas naturezas: status,
riqueza, bem viver.
Os apartamentos decorados, também influenciam muito na tomada de decisão, por
isto os incorporadores têm preparado com muito cuidado a personalização e
decoração dos mesmos, com riqueza de detalhes, dando ao cliente a real sensação
que terá quando estiver morando no apartamento, onde objetos de decoração,
fotografias de “família”, flores, animais, televisão, sistema de som, ar condicionado,
entre outros detalhes, passaram a enriquecer o cenário tornando o apartamento
decorado um ambiente aconchegante, interessante e agradável. Os profissionais do
mercado imobiliário garantem que estes fatores são de fundamental importância no
posicionamento e na valorização do empreendimento.
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5.6 Amenities

Durante muito tempo os edifícios eram dotados de uma piscina, que era a única
opção de lazer para o morador; esta era encarada como ônus no custo de
ocupação, devido ao pouco uso, pois muitas vezes não era freqüentada pela maioria
das pessoas do condomínio.
Atualmente, este fator é um dos diferenciais que os incorporadores adotaram para
agregar valor ao empreendimento, sendo cada vez mais valorizado e observado
pelos clientes.
Há um grupo de pessoas que, devido à agitação da vida moderna e às dificuldades
de locomoção pela cidade, prefere concentrar suas atividades em um único lugar,
mesmo porque o conceito de clube, também é uma tendência que esta
desaparecendo. Pelos cálculos do Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado de
São Paulo (Sindiclube), as principais agremiações da cidade perderam 25% de seus
associados desde 1996 (RL SOLUÇÕES, 2010). Em um efeito cascata, a
arrecadação diminuiu e, com isso, caíram os investimentos nas instalações e na
infra-estrutura também. Esta diminuição no interesse das pessoas em relação aos
clubes ocorre ao mesmo tempo em que muitos condomínios que são dotados de
verdadeiros clubes privativos conseguem atrair clientes que preferem centralizar
suas atividades no local da sua moradia (Figura 22).

Veja-se o exemplo do

empreendimento Central Park da incorporadora Cyrela.

Figura 22 – Empreendimento Jardim Leopoldina – Piscina descoberta
Fonte: Rossi Residencial (2010)
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Já no empreendimento Parque Cidade Jardim (Figura 23), empreendimento da
JHSF Incorporadora, que tem o conceito do chamado Mixed Used, onde o usuário
final pode morar, trabalhar, ter serviços, gastronomia e lazer no mesmo local, se
trata de um complexo residencial, comercial e de Shopping Center, no mesmo
terreno.

Figura 23 – Parque Cidade Jardim
Fonte: JHSF Incorporadora (2010b)

5.7 Entorno

Este fator foi observado pelos incorporadores como determinante na valorização dos
empreendimentos, pois devido à falta de terrenos em áreas mais nobres e
desenvolvidas, foi necessário o lançamento de empreendimentos em áreas
adjacentes a estas mais nobres. Veja-se, por exemplo, o empreendimento Jardim
Leopoldina da incorporadora Rossi Residencial (Figuras 24 e 25), com o
crescimento imobiliário da Vila Leopoldina, que está fortemente influenciado pela
qualidade de vida do Alto da Lapa.
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Figura 24 – Empreendimento Jardim Leopoldina – Piscina descoberta
Fonte: Rossi Residencial (2010)

Figura 25 – Empreendimento Jardim Leopoldina – Living do apartamento tipo
Fonte: Rossi Residencial (2010)

Em muitos casos, porém, o seu entorno precisava de algumas intervenções que
poderiam melhorar significativamente a sua condição visual e de acessibilidade.
Os incorporadores começaram a incluir estes investimentos no estudo de viabilidade
do empreendimento e estas intervenções começaram a fazer parte do seu custo de
marketing. Certamente, a melhoria da qualidade do entorno traz significativo valor
agregado

ao

empreendimento.

Um

detalhe

importantíssimo,

segundo

os

incorporadores, é que estas intervenções sejam executadas antes do inicio das
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vendas, para que o cliente tenha uma melhor impressão do entorno do
empreendimento.
Dentre estas intervenções estão itens como:
•

Plantio de árvores;

•

Ajardinamento;

•

Adoção de praças para conservação;

•

Melhoria ou substituição de iluminação publica;

•

Segurança;

•

Pintura e restauração de fachadas de imóveis vizinhos;

•

Recapeamento de vias publicas;

•

Enterramento de fiação aérea e retirada dos postes;

•

Melhoria de sinalização viária;

•

Reforma de calçadas;

•

Implantação de itens de acessibilidade (rampas para PNE, piso podotatil,
etc);

•

Instalação de lixeiras.

Estes itens depois de implantados são doados à prefeitura e a sua conservação
deveria ser feita pelo poder publico, o que na maioria das vezes não ocorre. A
manutenção durante o período de vendas e de construção fica a cargo do
incorporador e depois do empreendimento entregue, fica a critério do condomínio a
manutenção do custo ou não.
Alguns incorporadores, não abrem mão desta importante ferramenta que
reconhecidamente traz valor agregado aos seus empreendimentos. Tais iniciativas
podem ser observadas na Rua Gomes de Carvalho, que foi repaginada pelos
edifícios comercias que a compõe, através de uma ONG constituída por eles,
chamada de Colméia e que conduziu intervenções importantes na região.
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Na Rua Vitório Fasano, com a implantação do Hotel Fasano, tal ação também foi
objeto de um termo de cooperação entre o empreendedor do hotel e a PMSP, onde
todas as intervenções realizadas foram propostas e aprovadas pela prefeitura e
custeadas pelo empreendedor.
Porém vale observar que tais ações somente foram realizadas em regiões nobres da
cidade, como destaca o urbanista Wilson Edson Jorge, “A iniciativa é ótima, mas
normalmente essas obras são feitas em áreas já privilegiadas, em território restrito.
Há outras regiões que também precisam ser beneficiadas”.(CASE...2004)

5.8 Marketing

Marketing é mais que um método. O conceito de marketing está orientado para o
consumidor: todas as decisões da empresa procuram satisfazer às necessidades e
os desejos do consumidor.
O método em marketing tem o conceito de ao invés de desagregar o produto, os
consumidores é que são segmentados. O perfil de cada segmento definiria
categorias de produtos para os quais estima-se a demanda correspondente. Esta
estimativa não é feita para o produto em si, mas para um conjunto de variáveis
considerado indissociável, chamadas de composto de marketing: produto, preço,
local e a sua comunicação.
O mercado alvo é escolhido entre aqueles de segmento mais promissores. Em
seguida são procurados os benefícios chave para posicionar o produto junto ao
consumidor escolhido, com vantagem sobre a concorrência. A última etapa do
planejamento é o desenvolvimento do composto de marketing, definindo-se o preço,
a localização, a comunicação e vendas, e principalmente o produto e seu design.
A orientação para o produto ou para o consumidor parece ser o primeiro e mais
geral critério de classificação dos incorporadores, com relação aos métodos
adotados.
O posicionamento do empreendimento é um fator de relevante importância na
valorização do empreendimento, sendo um fator determinante para o seu sucesso.
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Muitas vezes, é necessário a quebra de paradigmas para que a real qualidade do
produto possa ser observada pelo consumidor, quer pelo conceito do projeto, quer
pela sua localização.
O plano de mídia de um empreendimento deve ser bem elaborado, tendo em vista o
seu posicionamento de uma forma que o cliente entenda a real qualidade do projeto,
o que é determinante na aceitação do preço pelo qual o empreendimento será
comercializado.
Para o lançamento o cliente deve ser convencido de que aquele é, para ele, o
melhor empreendimento. Para isto, é decisivo todo o cuidado na elaboração do
material de venda, na programação de eventos, nos detalhes da festa de
lançamento, no treinamento da equipe de vendas e sua motivação e depois na
sustentação da mídia para que o empreendimento se torne objeto de desejo do
consumidor.

5.9 Pré-vendas

Este fator é muito especifico do mercado de alto padrão, porém importante de ser
observado.
Os incorporadores deste segmento têm a premissa de antes do lançamento de
qualquer empreendimento, se fazer um trabalho grande de pré-vendas, com clientes
selecionados e formadores de opinião, oferecendo com exclusividade e em primeira
mão, a oportunidade de escolha das melhores unidades, a preços diferenciados da
tabela de vendas que irá para mercado.
Normalmente este trabalho é feito entre 3 a 4 meses, antes do lançamento oficial
para o mercado, determinando o sucesso do empreendimento, devido estar em
média com 30 a 40 % das unidades já vendidas e compradas por formadores de
opinião, o que traz segurança e credibilidade ao empreendimento, sendo fator forte
na tomada de decisão do cliente.
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5.10 Incorporadora

Este é o principal e mais importante fator na valorização do empreendimento, porque
o histórico da empresa incorporadora traz segurança, credibilidade, confiança e a
certeza de um bom negocio para o cliente.
Incorporadores que apresentam um histórico de empreendimentos bem sucedidos e
que têm valorização atestada, sempre trazem maior segurança tanto para o cliente
morador, quando para o investidor, por isto a trajetória da incorporadora é um
aspecto muito importante na valorização e sucesso do empreendimento. O
background do incorporador é muito importante na formatação da idéia e no
planejamento do empreendimento, com sua experiência do que deu certo e também
do que deu errado, que pode lhe assegurar uma margem de risco menor, gerando,
conseqüentemente, produtos melhores e de bom posicionamento.
Incorporadores são profissionais que se envolvem constantemente com o trabalho,
sempre produzindo uma troca de idéias informal para sempre estar por dentro do
que o mercado e o publico alvo esperam de seus produtos.
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6. ESTUDO DE CASO

Empreendimento: Edifício Paris
Localização: Rua Eduardo de Souza Aranha esquina com Rua Bandeira Paulista –
Itaim – São Paulo
Entrega: outubro de 2004
Incorporador: JHSF Incorporadora S.A.
Projeto de Arquitetura: Pablo Slemenson
Projeto Paisagístico: Marcelo Faisal
Decoração: Flávia A. Campana e Ruth Maria L.M. de Barros
Incorporação: JHSF
Planejamento: MPI
Vendas: Coelho da Fonseca

6.1 Aspectos de Localização e Urbanísticos

O Edifício Paris foi adotado como o estudo de caso, por se tratar de um
empreendimento consolidado que poderá ser analisado sob todos os aspectos de
uma incorporação imobiliária, ou seja, desde a sua concepção até o seu
desempenho pós entrega.
Desde a sua concepção, o Edifício Paris teve características peculiares. A aquisição
do terreno, por exemplo, na época era formado por 8 pequenas propriedades de
pessoas diferentes; a estratégia foi a da negociação através de um intermediador
que não tinha a autorização para a divulgação do nome do seu cliente, pois a partir
do momento em que os proprietários soubessem que se tratava de um grande
incorporador ficaria muito mais difícil de se chegar a um preço que fosse viável e
justo para ambas as partes.
Os terrenos localizados na esquina da Rua Bandeira Paulista com a Rua Eduardo
de Souza Aranha (Figura 26), estavam dentro do zoneamento vigente na época na
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chamada Z4, ou seja, zona estritamente residencial na qual se tinha o potencial de
construção de 4 (quatro) vezes a área do terreno, muito bom para a viabilidade do
projeto. Por outro lado, a região não tinha características de vizinhança de alto
padrão, que era o core bussines da incorporadora.

Figura 26– Quadra fiscal
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Mesmo neste contexto de risco, a direção da empresa aceitou o desafio de
desenvolver este projeto, por acreditar no local e ainda por ser um dos últimos
terrenos nesta região nobre, com as características de zoneamento favoráveis à
viabilidade do projeto. De fato, São Paulo estava em vias de uma mudança no seu
plano diretor estratégico, que iria alterar todo o zoneamento da cidade, restringindo
muito a lei de uso e ocupação do solo, tornando os terrenos mais caros e
comprometendo a viabilidade dos projetos. O coeficiente de aproveitamento
máximo, dependendo da região da cidade, seria de 2,5 (duas e meia) vezes a área
do terreno, sendo que quando se quisesse atingir um potencial de construção maior
haveria a necessidade de se comprar outorga onerosa diretamente da prefeitura.Se
o terreno estivesse inserido em região de operação urbana poderia ser adquirido
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através de Certificado de Potencial Construtivo (CEPAC`s) em leilões organizados
pela prefeitura municipal de São Paulo, obtendo-se assim o direito de construir até 4
(quatro) vezes a área do terreno.
Esta alteração no contexto urbanístico da cidade concebido através da aprovação do
novo Plano Diretor Estratégico (PDE) em 2002, fez com que os incorporadores
imobiliários se adaptassem à nova situação devido à diminuição do potencial
construtivo e o acréscimo no custo do terreno através das outorgas onerosas e
CEPAC´s que por um lado foram incorporados ao custo do terrenos, mas por outro
lado os proprietários de terrenos não abriam mão do valor de suas propriedades
criando um impasse que prejudicou muito o mercado até que a situação fosse
acomodada.
Neste novo contexto os incorporadores do Edifício Paris tiveram que acelerar a
compra dos terrenos, para assim poder preparar e submeter o projeto à aprovação
da prefeitura ainda sob a lei vigente, ou seja, antes da alteração do plano diretor da
cidade.
Este estratégia foi fundamental para a viabilidade do projeto, tendo em vista que o
zoneamento onde estava localizada a quadra do terreno do Edifício Paris iria sofrer
uma alteração para potencial construtivo de 2 (duas) vezes, ou seja, o potencial do
terreno seria reduzido pela metade, onerando e muito o seu custo, podendo
comprometer significativamente a margem de lucratividade prevista inicialmente.
A aquisição dos terrenos foi concluída até o final de 2001, e após a unificação dos
mesmos se chegou a uma área aproximada de 2500 m² com o qual se poderia
produzir um projeto de 10.000 m² de área computável e 20.000 m² de área total
construída.
Foi definido através de pesquisas pelo incorporador que o estilo arquitetônico do
empreendimento seria o neoclássico, que tinha uma boa aceitação pelo publico de
classe alta na época e também tinha a simpatia do incorporador, portanto optou-se
pela contratação do Arquiteto Pablo Slemenson, que era o projetista dos Edifícios
Chateau Margaux e Chateau Lafite na Praça Pereira Coutinho, na Vila Nova
Conceição, que na época eram os edifícios residenciais com valor de venda mais
alto na cidade de São Paulo, e tinham o estilo arquitetônico neoclássico.
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Optou- se por preparar um projeto básico para a rápida análise e aprovação pela
prefeitura e se desenvolver o projeto arquitetônico detalhado de uma forma mais
cuidadosa, porém visando a viabilidade do projeto. Em um primeiro momento foi
verificado qual seria a forma mais otimizada de aproveitamento da área privativa do
projeto, ou seja, utilizando-se de todos os artifícios da lei de urbanismo para se obter
a maximização das áreas.
Um detalhe muito importante foi a utilização do potencial de área privativa dos
terraços que pode chegar a um total de 10% da área computável, desde que se
obedeça aos 50% da área de projeção do corpo do prédio, com isto o projeto
chegou a um total de 11.646 m² de área privativa, o que agregou um valor
significativo à margem de lucro do empreendimento.
Outro aspecto observado com o qual se teve muito cuidado foi com a relação de
vagas por metro quadrado construído, ou seja, o custo de construção dos subsolos é
muito alto e se a relação de vagas e circulação não for muito bem analisada, poderá
ser construída área de subsolo além da necessária, onerando o projeto sem
nenhuma necessidade.Com isto o projeto foi concebido com apenas dois subsolos e
uma área construída de 6.948 m², sendo que cada unidade tipo possui 4 (quatro)
vagas, perfeitamente dentro dos padrões exigidos comercialmente na época. A área
total construída do empreendimento ficou em 18.144 m².

6.2 Aspectos Arquitetônicos

Para o detalhamento do projeto arquitetônico a incorporadora enviou para Paris uma
equipe que preparou uma pesquisa fotográfica com detalhes arquitetônicos
utilizados nas construções centenárias da “cidade luz”, um relatório fotográfico
detalhado foi preparado, onde cada peça arquitetônica foi incorporada à concepção
da fachada do edifício (Fotografias 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir).
Esta composição foi criteriosamente incorporada a cada elemento de composição da
fachada do edifício, respeitando as suas proporções e características específicas.
Reuniões semanais de projeto foram realizadas entre a equipe do escritório de
arquitetura e a equipe do incorporador, inclusive com a sua própria participação para
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que o projeto refletisse o seu desejo inicial, quando da idealização do
empreendimento.

Fotografia 1 - Referencia porta de entrada do lobby social
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 2 - Detalhe da mansarda e embasamento
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Fotografia 3 - Detalhe dos gradis e cornijas
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 4 - Detalhe das proporções da fachada
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Fotografia 5 - Detalhe do Coroamento
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 6 - Detalhe dos Caixilhos e Frisos de fachada
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Foi um longo trabalho que evoluiu por mais de dois anos durante os quais a fachada
foi mudada mais de 10 vezes observando-se cada detalhe, encaixando, como num
quebra-cabeça, todos os elementos necessários para que o projeto ficasse elegante
e charmoso, sem prejudicar suas características próprias.
O resultado obtido deste trabalho pode ser observado nas imagens utilizadas no
material de comercialização do empreendimento. Nestas imagens podemos notar
cada detalhe pesquisado e apresentado no relatório fotográfico feito pela equipe do
incorporador e incorporado pelo arquiteto à fachada e aos ambientes do edifício. As
áreas comuns do edifício também receberam detalhes arquitetônicos que
compunham as construções visitadas em Paris, onde cada elemento pode ser
inserido em um contexto mais moderno de cada parte do empreendimento.
As características das construções antigas tiveram que ser compostas de uma forma
moderna devido ao fato de que os recursos de mão de obra e materiais disponíveis
no Brasil têm grandes limitações. Portanto outro desafio foi de construir elementos
arquitetônicos de enorme durabilidade e qualidade de uma forma mais moderna e
rápida sem comprometer a sua qualidade e seu aspecto (Figuras 27. 28 e 29 a
seguir).
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Figura 27– Fachada Principal
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 28 – Perspectiva do pórtico de entrada
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Figura 29 - Perspectiva do Lobby
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

O Edifício Paris conta com um pórtico de entrada que apresenta colunas de 14m de
altura com detalhes das fachadas pesquisadas em Paris, o jardim é em estilo
francês com uma fonte, o lobby tem pé direito de 7 metros. As áreas comuns
compreendem uma biblioteca, um SPA, solarium, saunas (úmida e seca) e jacuzzi,
piscina de contraste, bar e sala de massagem, que foram entregues equipados e foi
um diferencial à época.
A unidade habitacional tem 278 m² do 2º ao 16º andar, com opção de 2 ou 3 suítes,
galeria, sala de estar, sala de jantar, home theater (na opção 2 suítes), terraço,
dependências de empregada, lavanderia, copa e cozinha (Figura 30).

Figura 30 - Planta do apartamento tipo
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Do 17º. ao 20º. andar estão os apartamentos duplex, com área de 422 m2, com
sala de estar com pé direito duplo, galeria, sala de jantar, home theater, 3 suítes,
terraços, dependências de empregada, copa, cozinha e lavanderia (Figuras 31 e 32).

Figura 31- Planta do nível inferior do apartamento duplex
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 32 - Planta do nível superior do apartamento duplex
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Alguns diferenciais técnicos foram incorporados, como a utilização de vidros duplos,
caixilhos de janelas e portas externas, com fechamento a pressão para isolamento
termo-acústico, infra estrutura de ar condicionado.
O sistema de telefonia, televisivo e de informática foi executado em fibra ótica, os
sistemas de segurança contam com central de circuito fechado de TV, com câmeras
em todas as áreas comuns e até sistema opcional de alarme em todas as áreas
internas dos apartamentos, possui também um sistema de supervisão predial que
administra também a garagem, elevadores, geradores, portões, muros e sistemas de
segurança.
As garagens foram executadas com acabamento cerâmico em cores claras nos
pisos e paredes, até a altura de 1,50m e o hall dos elevadores no subsolo possui
fechamento em vidro temperado e piso de mármore.
Na parte de serviços foi proposto sistema de hotelaria com concierge, recepção e
mensageiro, além de outros serviços pelo sistema pay per use.

6.3 Aspectos Financeiros

As margens obtidas em empreendimentos imobiliários, sempre foram feitas com
base no valor pago no terreno, empiricamente o incorporador queria sempre ter a
margem de “um terreno” na incorporação, ou seja, descontando-se todas as
despesas decorrentes da incorporação, inclusive o valor pago no terreno, deveria
sobrar no mínimo o valor pago no terreno. “Se o valor de venda exceder os custos,
baseados em números grosseiros, a idéia se fez valida. Se os custos excedem o
valor de venda, volte para a prancheta.” (MILES et al., 2007, tradução nossa).
Esta dinâmica foi aprimorada, porém todas as contas giram em torno de uma boa
compra do terreno e de baixos custos de construção, estes parâmetros são
essenciais para uma boa margem, pois dentro de uma curva ABC são os custos que
mais pesam.
Quando falamos em custo de construção, outra peculiaridade do Edifício Paris foi a
identificação por parte do incorporador de que quando se entregava a unidade de
alto padrão com todos os acabamentos, a grande maioria dos clientes contratava um
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decorador que invariavelmente alterava todos os acabamentos, principalmente das
áreas sociais, pois neste padrão de cliente o circulo social é bastante restrito e os
clientes querem ter suas residências personalizadas, pois ao receberem as pessoas
querem ter seus aspectos pessoais identificados, além de se sentirem constrangidos
em ter um imóvel de alto padrão, com acabamentos padronizados.
Com isto o incorporador optou por entregar os apartamentos do Edifício Paris com
acabamentos somente nas áreas molhadas, ou seja, cozinha, lavanderia, lavabo e
banheiros, também não foram entregues os forros nas áreas sociais e intimas, a
pintura foi executada em demão única, não foi executado contra piso e o piso do
terraço também não foi executado, deixando a critério de cada cliente o tipo de
acabamento.
Este tipo de solução proporcionou ao incorporador um custo de construção de
R$1.000,00 por m² (2003)2, quando o custo médio de outros incorporadores girava
em torno de R$ 1.300,00 por m2 (PINI WEB, 2010) na mesma época.
O Edifício Paris, desta forma, teve parâmetros muito bons de custos, dado que:
a.

o terreno foi comprado a muito bom preço;

b.

beneficiou-se das regras urbanísticas mais favoráveis do plano diretor
anterior;

c.

teve custo de construção foi muito baixo, tendo em vista a estratégia de
entrega

das

unidades

sem

alguns

acabamentos

que

seriam

personalizados.
Da mesma forma, os aspectos de posicionamento do empreendimento foram muito
importantes

para

a

valorização

do

preço

de

venda

no

lançamento

do

empreendimento, gerando uma margem sobre o resultado em torno de 65% (2003)3
.

2

Informação acessível ao autor deste trabalho que à época esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do
projeto do Edíficio Paris.
3
Informação acessível ao autor deste trabalho que à época esteve diretamente envolvido no desenvolvimento do
projeto do Edíficio Paris.
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6.4 Aspectos de Marketing

O publico de alto padrão é formado por pessoas atentas ao mercado imobiliário de
São Paulo, que estão habituadas a observar, durante os últimos anos, lançamentos
de edifícios residenciais com as mais diversas concepções de estilo arquitetônico.
Compostos

por

contemporâneas

fachadas

que

são

classificadas

como

neoclássicas,

e releituras destes estilos. Levando em consideração estas

características urbanísticas, o incorporador concebeu o Edifício Paris.
Em uma época em que todos os lançamentos imobiliários buscavam atender às
famílias numerosas, de apartamentos maiores e com uma unidade por andar, o
Edifício Paris buscou sair do lugar comum e configurou-se como um edifício voltado
para um nicho não atendido, de profissionais do mercado financeiro solteiros ou
recém casados, como também o casal que os filhos já se casaram e que não tinham
necessidade de um número grande de suítes, mas sim de uma área social grande e
diferenciada para receber amigos e familiares, com sofisticação e estilo.
Porém, a localização do empreendimento não estava consolidada como de alto
padrão, apesar de ser muito boa, mas havia a necessidade de posicioná-la de uma
forma correta e que o publico reconhecesse isto.
O incorporador teve o cuidado de selecionar uma empresa de destaque na área de
marketing para a estruturação da estratégia de lançamento do empreendimento, foi
quando a W. Brasil foi contratada, sendo que havia o compromisso do envolvimento
direto do publicitário Washington Olivetto no processo.
Depois de todo o breafing sobre o projeto e seus detalhes, para que todos
estivessem na mesma pagina, a empresa contratada apresentou a idéia de se
utilizar um material de venda diferenciado, que saísse do usual de todo o mercado
imobiliário da cidade de São Paulo, apresentando a idéia de se produzir um livro que
teria como referencia um exemplar publicado na França pesquisado pela equipe de
marketing (Figura 33).
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Figura 33 - Imagem do Livro e Lombada
JHSF Incorporadora (2000)

Após aprovado o conceito do material de venda a ser produzido, uma outra sugestão
da equipe de marketing foi a contratação de um redator para a confecção de um
conto, onde o breafing seria a viagem de um brasileiro a Paris pela primeira vez.
Assim foi contratado Mario Prata, que produziu um conto com texto humorístico
muito sutil. O conto foi inserido na abertura do material de venda, e na seqüência se
apresentava o empreendimento em todos os seus detalhes.
Como estratégia de marketing e posicionamento do empreendimento, antes do início
da obra, a incorporadora idealizou e implantou um projeto de urbanismo assinado
por Marcelo Faisal, o Projeto Restaurar,com o que foi refeito todo o paisagismo das
quadras das Ruas Dr. Eduardo de Souza Aranha e Bandeira Paulista, no entorno do
Edifício Paris, com árvores originais da região e canteiros com arbustos e plantas
com flores. Fez parte do Projeto Restaurar uma releitura e recuperação das
calçadas implantando dispositivos de acessibilidade, guias e passeios, a
recuperação e pintura de fachadas de alguns estabelecimentos vizinhos (Figura 34).
James Graaskamp’s diz: “Todos os caminhos do projeto podem afetar a vizinhança
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envolvida, como também estes efeitos podem afetar o projeto.” (MILES et al., 2007,
tradução nossa).

Figura 34 - Símbolo do Projeto Restaurar
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Para que pudesse ser implantado o Projeto Restaurar foi necessária a realização de
audiências publicas para as quais foram convidadas autoridades, concorrentes e
principalmente a vizinhança local, para apresentação do projeto e suas
características e intervenções, assim todos ficaram cientes do processo a ser
iniciado e qual seria o seu resultado final (Figuras 35 e 36 e Fotografias 7 e 8 ).
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Figura 35 - Situação pretendida Rua Eduardo de Souza Aranha
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 36 - Situação pretendida Rua Bandeira Paulista
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Fotografia 7 – Situação antes da intervenção
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 8 – Situação depois da intervenção
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Segundo Pablo Slemenson, arquiteto do Edifício Paris, “[...] foi um projeto que
inovou na formatação do produto com suas soluções arquitetônicas e sua relação
com o entorno”. 4

6.5 Aspectos comerciais

A incorporadora inicialmente contratou a empresa Lopes Consultoria de Imóveis,
para a participação na estratégia de lançamento do empreendimento e
comercialização do produto, porém o incorporador antes do lançamento fez com
equipe própria o processo de pré-vendas, quando o empreendimento foi
apresentado e oferecido a investidores e clientes da empresa de forma antecipada e
exclusiva, oferecendo condições comerciais diferenciadas, com preços abaixo da
tabela de lançamento.
Como parte da estratégia de lançamento e posicionamento do empreendimento, a
incorporadora preparou um show room com 800 m² de área, onde foram
reproduzidos alguns aspectos do empreendimento nos seus detalhes. Assim, ao
chegar para conhecer o empreendimento o cliente era recebido por uma
recepcionista bilíngüe e somente era direcionado a um corretor se fosse do seu
interesse, um tipo de atendimento inovador na época. Os postos de atendimento
foram preparados para se parecerem com as joalheiras sofisticadas, ou seja, com
baias individuais e divisórias de madeira, mesas de madeira de lei e cadeiras
projetadas exclusivamente para o empreendimento, onde o cliente era atendido de
forma exclusiva e muito discreta.
O material de venda, idealizado pela W. Brasil foi complementado com imagens
produzidas pelo designer Sergio Klein do Rio de Janeiro, que à época era o mais
conceituado (Figuras 37, 38, 39, 40 e 41).

4

Informação fornecida através de entrevista pessoal ao autor em março 2001.
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Figura 37 – Perspectiva da biblioteca
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 38 – Perspectiva SPA
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Figura 39 – Perspectiva do living do apartamento duplex ângulo inverso
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 40 – Perspectiva da vista geral do apartamento duplex
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Figura 41 – Perspectiva da vista geral do apto duplex inversa
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Detalhes que poderiam ser observados pelo publico alvo que se pretendia atingir.
A incorporadora realizou treinamento especifico para a equipe de corretores,
mediante o qual toda a conceituação do produto e seus detalhes foram transmitidos
aos corretores de forma sistêmica e detalhada, para que todos tivessem a mesma
forma de apresentação e explanação do empreendimento.
O lançamento ocorreu em junho/02, com 30% do empreendimento comercializado
no pré-vendas, porém a seqüência de comercialização pela empresa contratada não
teve o desempenho esperado vendendo até setembro/02 apenas 10% a mais. O
incorporador decidiu, então, antecipar o inicio das obras, visando alavancar a
comercialização do empreendimento, mas as vendas continuaram em um ritmo
abaixo do esperado., Foram feitos, então, alguns anúncios de manutenção do
produto para deixa-lo aquecido no mercado (Figuras 42, 43 e 44).
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Figura 42 – Anuncio Revista da Daslu
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 43 – Cavalete de divulgação
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Figura 44 – Anuncio no jornal O Estado de São Paulo
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Apesar do esforço de marketing, do posicionamento do produto e de toda a
conceituação, até o final de 2003 o empreendimento não havia sido um sucesso de
vendas, pois apenas 50% de suas unidades haviam sido vendidas. Por este motivo
a incorporadora decidiu no inicio de 2004 trocar a empresa de comercialização,
contratando, agora, a Coelho de Fonseca.
Houve um envolvimento direto do proprietário, Álvaro Coelho da Fonseca, que
trouxe novas idéias e um trabalho diferenciado com a sua equipe de private brokers.
Uma das primeiras atitudes da Coelho da Fonseca foi destacar uma equipe
exclusiva para atendimento a clientes da incorporadora, onde os corretores tinham
como único foco o Edifício Paris, dando um atendimento mais focado e detalhado,
transmitindo maior segurança na tomada de decisão do cliente. Outra decisão foi a
montagem de um apartamento decorado e a conclusão do SPA, inclusive com
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equipamentos e paisagismo, prontos para funcionar (Fotografias 9, 10, 11, 12, 13 e
14).

Fotografia 9 – Living do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Fotografia 20 – Suíte máster do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 11 – Suíte solteiro do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Fotografia 12 – Cozinha do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Fotografia 13 – Terraço do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

99

Fotografia 14 – Banheiro da suíte do apartamento decorado
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

A empresa também iniciou uma campanha de divulgação destes novos elementos a
fim de trazer de volta o empreendimento à memória do publico alvo, porém tomando
o cuidado de não deixar uma impressão de que o empreendimento não havia dado
certo, pois isto poderia causar um efeito prejudicial (Figuras 45 e 46 a seguir).
“A importância dos princípios de marketing e da pesquisa de mercado para o
mercado de incorporação não pode ser subestimado.” (MILES et al., 2007, tradução
nossa).
Para isto foram preparadas ações de marketing discutidas a quatro mãos e que
foram revisadas varias vezes, afim de que todos os detalhes fossem observados e
discutidos.
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Figura 45 – Anuncio no jornal O Estado de São Paulo
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)

Figura 46 – Anuncio na revista Private Brokers
Fonte: JHSF Incorporadora (2000)
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Estas ações surtiram um efeito muito rápido, pois em junho de 2004 o Edifício Paris
tinha 95% de suas unidades vendidas.
O Edifício Paris apresentou uma valorização significativa no seu valor de venda
desde o seu lançamento (Setembro - 2.002) quando as suas unidades foram
vendidas a R$ 1.120.000,00 (apartamento 2) até os dias de hoje (março de 2010)
quando os apartamentos são vendidos a R$ 2.800.000,00 em média5, além de ter
marcado o inicio do desenvolvimento da região com o lançamento de vários edifícios
de alto padrão de diversas incorporadoras, sendo que o preço médio de venda dos
imóveis da região teve significativa valorização.

6.6 Aspectos Pós - Entrega

O Edifício Paris foi entregue aos clientes em outubro de 2004, porém como os
apartamentos não possuíam todos os acabamentos, ainda permaneceram as obras
internas por conta dos clientes por um período aproximado de 4 meses. Este fato
gerou algum desconforto, pois foram 40 aptos sendo finalizados em sua etapa de
acabamento ao mesmo tempo e necessitando de um transporte vertical limitado,
pois poderia ser utilizado um único elevador de serviço. Este assunto precisou ser
administrado pela incorporadora de uma forma muito bem organizada, estipulandose horários de transporte de materiais e trabalhadores. Mesmo assim, muitas vezes
ocorreram saturações que causaram um descontentamento por parte dos clientes.
A incorporadora deu assistência integral nesta fase do empreendimento, inclusive
com uma equipe fixa, orientando e gerenciando a situação.
No caso das personalizações uma equipe de arquitetos fez o atendimento pessoal a
cada cliente e o acompanhamento das obras orientando e esclarecendo duvidas das
empresas construtoras contratadas pelos clientes.
As áreas comuns necessitaram de assistência de garantia por aproximadamente
dois anos, período em que a incorporadora assumiu os custos de reparos solicitados
pela administradora do condomínio., O nível de satisfação dos clientes também foi
afetado por este motivo, porém o fato da incorporadora não ter se furtado à
5

Segundo pesquisa realizada pelo autor.

102

responsabilidade, foi encarado de forma simpática por eles, trazendo assim respeito
e credibilidade.
Segundo informações levantadas junto a incorporadora, na data de hoje (março de
2010), ou seja, aproximadamente seis anos após a entrega do empreendimento, o
nível de satisfação dos clientes quanto à qualidade da obra é bom, e quanto a
valorização do empreendimento é excelente, pois como podemos observar neste
estudo, a valorização foi significativa.

103

7 CONCLUSÃO

Pode-se concluir por meio dos vários fatores pesquisados e expostos neste trabalho,
que existem formas peculiares de sucesso e valorização dos empreendimentos de
apartamento de alto padrão, de acordo com o produto, a forma de pensar do
incorporador e as diversas tendências do mercado. Porém o fator preponderante
para o sucesso e valorização do empreendimento de alto padrão é o de sair da “vala
comum”, ou seja, buscar formas de adicionar valor ao imóvel e, assim, surpreender o
cliente com criatividade e confiança, garantindo um investimento seguro e de
qualidade.

Verifica-se

que

não

existem

formulas

mágicas

e

que

cada

empreendimento tem seus desafios e soluções específicos que dependem de muita
pesquisa e de alguns fundamentos da área de marketing e de estudos de mercado.
Por meio desta pesquisa identificou-se que existem pontos relevantes que interferem
diretamente na valorização do empreendimento e em sua perenidade, que são
específicos a cada empreendimento e devem ser trabalhados de forma detalhada e
identificando produtos que tragam valor agregado e que de forma inovadora criem
diferenciais em relação aos demais concorrentes, tornando-se assim fatores de
tomada de decisão na compra do imóvel, conseqüentemente influenciando na sua
valorização. Da mesma forma a incorporadora deve ter muito cuidado na execução
do empreendimento para que os detalhes prometidos na venda sejam incorporados
de uma forma cuidadosa e que o atendimento pós venda ao cliente seja de forma
dedicada e atenciosa, pois uma ótima e eficiente forma de marketing é o “boca a
boca”, o que traz credibilidade e confiança ao cliente na tomada de decisão da
compra.
A localização também é fator importante na valorização, porém devido a escassez
de áreas em locais mais nobres, para garantir o sucesso e valorização do
empreendimento

o

incorporador

deve

muitas

vezes

investir

no

entorno,

transformando para melhor a vizinhança, ganhando assim a credibilidade da
comunidade residente no local, como também agregando valor ao produto a ser
vendido.
De uma maneira geral cada incorporador, conforme seu histórico e suas
experiências, pode ter diferentes formas de sucesso em empreendimentos
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imobiliários, porém no nicho focado neste trabalho pode-se notar que para
empreendimentos de apartamentos de alto padrão, se faz necessário o cuidado com
o produto em todos os seus aspectos, desde a localização, a boa compra do terreno,
a concepção do produto, a viabilização dos custos, os fatores de posicionamento, os
diferenciais que trazem valor agregado, além de uma boa estratégia de marketing e
comercialização, que levam ao sucesso do empreendimento, garantindo um produto
de boa qualidade ao cliente comprador, bem como importante valorização ao longo
da sua vida útil, trazendo satisfação e reconhecimento por parte dos clientes com
relação ao incorporador.
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