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RESUMO
A aquisição de terrenos é uma das principais etapas do processo de
incorporação imobiliária. Deve estar subsidiada de critérios de análise de
viabilidade técnica e jurídica, identificando eventuais condições de contorno para
a implantação do projeto, podendo interferir na negociação comercial e nas
condições resolutivas do contrato de venda e compra. Sendo viável no estudo de
viabilidade econômico-financeiro, esta análise gera resultados que poderão ser
utilizados na negociação comercial com os proprietários. A decisão pela aquisição
de um terreno é baseada no potencial de resultado que o empreendimento pode
oferecer para o empreendedor, através de sua rentabilidade, da exposição de
investimento, da expectativa de retorno e dos riscos que o empreendimento está
sujeito. Este trabalho busca identificar as principais diretrizes de análise de
viabilidade para uma aquisição de terrenos para empreendimentos residenciais na
cidade de São Paulo, a fim de possibilitar um melhor conhecimento das condições
de contorno que podem afetar o processo de incorporação imobiliária.
Palavras Chaves: estudo de viabilidade, aquisição de terrenos, incorporação
imobiliária.

ABSTRACT

Guidelines for Feasibility Analysis for the Acquisition of Land for
Residential Property in the City of Sao Paulo.

The acquisition of land is one of the main stages of real estate. Should be
subsidized criteria analysis of technical and legal, identifying any boundary
conditions for the project implementation and could interfere in trade negotiations
and the cancellation conditions of the contract of sale and purchase. Being
feasible in the studies mentioned above, must also meet the study of economic
and financial viability, leading to results that can be used in trade negotiations with
the owners. The decision by the acquisition of land is based on the potential result
that the enterprise can offer to the entrepreneur, through his return, the exposure
of investment, expected return and risk that the project is subject. This paper
seeks to identify the main guidelines for a feasibility analysis for acquisition of land
for residential projects in Sao Paulo, to enable a better understanding of the
boundary conditions that can affect the process of real estate.
Keywords: feasibility study, land acquisition, real estate development.
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1 INTRODUÇÃO
A aquisição do terreno é uma das etapas fundamentais no processo de
incorporação de empreendimentos imobiliários. Nas grandes cidades brasileiras
como São Paulo, trata-se de um bem muito valorizado e escasso, gerando a
necessidade de avaliação de um bom estudo de viabilidade, identificando as
condições de contorno a fim de viabilizar um futuro lançamento imobiliário que possa
oferecer os resultados financeiros compatíveis com o que está estabelecido no
planejamento estratégico da empresa.
Em função da escassez, as incorporadoras têm criado diferentes alternativas
para a aquisição de terrenos para seus empreendimentos imobiliários como: a
aquisição de terrenos em novas localidades (ampliando a sua região de atuação,
mas muitas vezes limitadas pela disponibilidade de demanda); a compra de antigas
áreas industriais em desuso (eventualmente com a necessidade de remediação de
áreas contaminadas); a formação de um lote maior a partir de vários lotes menores;
a aquisição de edificações antigas para demolição ou para "retrofit"; além da
tradicional aquisição de terrenos bem localizados para lançamentos residenciais e
não residenciais de altíssimo padrão.
Para o sucesso de um empreendimento, recomenda-se que o incorporador faça
uma boa avaliação da demanda que se pretende atingir, buscando oferecer um
produto imobiliário compatível em relação ao valor e ao padrão de construção.
O estudo de viabilidade é uma ferramenta fundamental não só na decisão da
aquisição, mas também para negociar condições comerciais compatíveis, além de
possibilitar um melhor planejamento, para o desenvolvimento do produto e para
aprovação do projeto junto aos órgãos públicos.
1.1 Objetivo
Esta dissertação busca estabelecer diretrizes para a análise de viabilidade para
aquisição de terrenos para incorporação de empreendimentos residenciais na cidade
de São Paulo, identificando as condições de contorno para sua implantação e
eventuais condições impeditivas que podem resultar no descarte da negociação.
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1.2 Justificativa
A escassez de terrenos para incorporação tem gerado a necessidade de
aquisição de lotes que podem vir acompanhados de condições de contorno que
podem afetar os prazos e custos de um empreendimento imobiliário.
Este estudo busca estabelecer uma importante ferramenta de decisão para os
empreendedores imobiliários, a fim de estabelecer as diretrizes de análise de
viabilidade e as condições de contorno que podem interferir nos resultados
financeiros do negócio.
1.3 Metodologia
Foi adotada como metodologia, a elaboração de uma sólida pesquisa
bibliográfica dos temas mais relevantes, com o estabelecimento de parâmetros de
análise de acordo com cada assunto abordado.
De acordo com este estudo foi proposto um processo de análise para o estudo
de viabilidade para a aquisição de terrenos, que além de mostrar as etapas mais
relevantes do processo, ilustra os momentos de decisão que empresa tem para
evoluir com sua negociação e análise, justificando a importância dos parâmetros
estabelecidos.
No estudo de caso será apresentada uma aplicação prática das etapas de
análise do processo estabelecido, buscando consolidar a importância dos
parâmetros de análise para as etapas de decisão do empreendedor imobiliário.
Com a análise do estudo de caso, será possível determinar dentro dos
parâmetros estabelecidos, as principais diretrizes de análise para a aquisição de
terrenos, estabelecendo eventuais fatores limitantes, condições impeditivas e de
contorno para aquisição deste lote e para o desenvolvimento do projeto (em anexo).
A apresentação desta dissertação para os profissionais que atuam na aquisição
de terrenos, busca avaliar como este setor tem atuado no mercado, e se este
trabalho poderá contribuir como uma importante ferramenta para a busca de
processos que possam auxiliar a formatação de negócios imobiliários consistentes e
compatíveis com o planejamento estratégico estabelecido pelas empresas.
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1.4 Organização por Capítulos
No primeiro capítulo, busca-se apresentar os motivos para a elaboração deste
estudo, com a apresentação da estrutura do trabalho, bem como do objetivo e da
justificativa pelo desenvolvimento do tema.
O segundo capítulo apresenta os fatores condicionantes para a prospecção de
terrenos, através de um breve histórico do processo de urbanização da cidade, da
disponibilidade de vazios urbanos na região central e da mudança de uso nas
antigas zonas industriais que podem ser utilizados para este fim, e um estudo sobre
o crescimento imobiliário na Cidade de São Paulo.
O terceiro capítulo é uma síntese da pesquisa bibliográfica dos temas mais
relevantes para o processo de aquisição de terrenos como: Análise de
Características Físicas do Lote e da Infra-Estrutura da Região, Legislação de Uso e
Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo, Estudo de Produto, e Meio Ambiente,
Direito Imobiliário e Análise de Viabilidade Econômico-Financeira.
No quarto capítulo, será apresentado o processo de aquisição de terrenos,
buscando identificar e explicar suas principais etapas, mostrando onde se insere a
etapa de estudo de viabilidade.
No quinto capítulo, será apresentado um processo para a análise de viabilidade
para a aquisição de terrenos,que busca ilustrar os principais momentos de decisão,
a importância dos parâmetros estudados na revisão bibliográfica que podem
determinar o descarte da negociação ou o estabelecimento de condições de
contorno para o fechamento do negócio e para o desenvolvimento do produto.
No sexto capítulo, será apresentado um estudo de caso que busca aplicar o
processo de análise de viabilidade proposto no capítulo anterior.
No sétimo capítulo, foi feita uma apresentação da pesquisa desenvolvida nesta
dissertação para profissionais do mercado imobiliário.
No oitavo capítulo, será apresentada a conclusão deste trabalho.
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2 PROSPECÇÃO DE TERRENOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
A demanda de compradores de imóveis é segmentada em diversos aspectos
como localização, tipologia, padrão de construção, valor, condições de pagamento e
atributos do produto. A combinação destes fatores resulta na necessidade de se
conhecer muito bem o público alvo que se deseja atingir, em função das
características produto imobiliário.
A localização é um dos fatores que está diretamente relacionado ao valor do
empreendimento imobiliário.
Dotados de infra-estrutura urbana, e próximos aos grandes centros de comércio
e de serviços, os bairros mais consolidados possuem um maior valor de preço por
metro quadrado de área privativa, criando a necessidade de expansão para regiões
menos valorizadas com os produtos imobiliários de médio padrão e econômicos.
Para entender a prospecção de terrenos para incorporação imobiliária na Cidade
de São Paulo, será importante conhecer, o histórico de sua urbanização, a dinâmica
de transformações no uso do solo, e a análise do mercado imobiliário através de sua
oferta.
O conhecimento sobre o processo de urbanização da cidade de São Paulo é
fundamental para entender os vetores de crescimento, o surgimento de seus centros
comerciais e de serviços, bem como da dinâmica de transformações no uso e
ocupação do solo. Um importante aspecto é a dinâmica do adensamento
populacional ao longo do tempo, com o aumento das ocupações periféricas e as
interferências nas regiões de preservação.
O surgimento de uma nova centralidade vem acompanhado da saturação e da
desvalorização de outra centralidade consolidada. Nestes locais, apesar de serem
dotados de boa infra-estrutura urbana, acabam sofrendo com o crescente aumento
dos vazios urbanos oriundo da fuga de seus ocupantes para outras regiões. Isso
possibilita uma mudança da demanda de ocupação destas regiões, gerando
oportunidades de negócios em empreendimentos imobiliários em áreas antigas
industriais, e a revitalização de edificações antigas para uso residencial e não
residencial.
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A análise do mercado imobiliário da cidade de São Paulo busca apresentar as
diferentes segmentações da oferta de produtos imobiliários, e sua relação de valor e
atributos nas diversas regiões da cidade.
2.1 Breve histórico do processo de urbanização da cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo possui um rico histórico urbanístico e arquitetônico,
desde o seu surgimento com a primeira construção do Colégio dos Jesuítas e a
Fundação do Povoado de São Paulo do Piratininga em 1554, aos dias atuais, como
um dos principais centros econômicos do Brasil e com a maior população das
capitais brasileiras.
Após a fundação do povoado de São Paulo do Piratininga na coluna alta e plana
entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, as construções religiosas marcaram o
início de uma cidade que só ganharia esta denominação no meio do século XIX,
como a primeira construção do Pátio do Colégio (1556), a primeira Igreja da Sé
(1555), a Igreja do Carmo (1592), o Mosteiro São Bento (1600) e a Igreja de São
Bento (1650).

Figura 1: Antiga Igreja da Sé em 1880

Figura 2: Rua Líbero Badaró em 1.880

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

No Século XVIII, embora não tenha contribuído para o crescimento econômico
da cidade de São Paulo, a atividade Bandeirante de Fernão Dias Paes Leme, de
Bartolomeu Bueno da Silva (“Anhanguera”), de Manuel Preto, de Borba Gato, de
Antônio Raposo Tavares, traçou importantes caminhos pelo território brasileiro em
busca das riquezas da colônia portuguesa.
No final do século XVIII, o sistema colonial estava em declínio, com o fim do
absolutismo no plano político e do mercantilismo no plano econômico, sucedeu-se a
Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos e
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posteriormente de outras nações americanas como Colômbia, Venezuela, Bolívia,
Brasil e Peru. Nesta época, as principais decisões eram da monarquia portuguesa, e
a cidade do Rio de Janeiro tinha uma maior importância política na colônia
portuguesa.
A região de São Paulo começou a ganhar destaque com a produção cafeeira
que seria consolidada no século XIX. Em 1860, a produção cafeeira de exportação
do Vale do Paraíba ganhou grande destaque na economia do Brasil Imperial, muitos
fazendeiros fixaram residências na cidade. As oportunidades da produção de café e
do início da industrialização atraíram a imigração européia (principalmente de
imigrantes italianos e espanhóis), e resultaram na expansão de loteamentos e de
chácaras.

Figura 3 - Planta da Cidade de São Paulo em 1.810
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

No início do século XIX, a cidade estava concentrada entre os rios Anhangabaú
e Tamanduateí, o que pode ser verificado na Figura 3.
“No período do café, entre as décadas de 1860 e 1890 a principal
transformação no uso do solo ocorreu na região do Triângulo, que
passou de um uso misto, fortemente ligado às atividades rurais, com
muitas residências, comércio de gêneros alimentícios e pequenas
fábricas artesanais para uso comercial”
(BARBOSA E., ZMITROWICZ W., 2002, Pg. 2)
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No fim do século XIX, a ligação entre a “cidade velha” (margem direita do antigo
Rio Anhangabaú) e a “Cidade Nova” (na margem esquerda do antigo Rio
Anhangabaú, do lado do Teatro Municipal, antigamente uma plantação de chá
estabelecida pelo Brigadeiro Francisco Xavier do Santos) foi facilitada através da
construção do Viaduto do Chá em 1892 e do Viaduto Santa Ifigênia em 1913.

Figura 4: Largo São Bento em 1920 c/ o Viaduto

Figura 5: Viaduto do Chá em 1929

Santa Ifigênia ao fundo
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

Importantes construções surgiram a partir do fim do século XIX, como o Quartel
da Força Pública da Luz (1891), o Edifício Paula Souza da Escola Politécnica (1899),
o Edifício do Liceu de Artes e Ofícios (1900, que hoje abriga a Pinacoteca do
Estado), o Teatro Municipal (1911), o Grupo Escolar Rodrigues Alves (na Avenida
Paulista em 1919), o Palácio das Indústrias (1920), o Prédio dos Correios (1922), o
Prédio da Light (1929, atual Shopping Light), a Faculdade de Medicina de São Paulo
(na Avenida Dr. Arnaldo em 1931) e

o Mercado Municipal (1933), todas elas

projetadas pelo Escritório de Projetos Ramos de Azevedo.
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Figura 6:Inauguração do Teatro Municipal em

Figura 7: Vale do Anhangabaú em 1915

1911
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

O sistema de iluminação pública em lampiões de azeite foi implantado em 1829,
e foi substituído pelo sistema de gás em 1872, na gestão do presidente da província
João Teodoro e posteriormente pela energia elétrica na gestão do prefeito Antônio
da Silva Prado (1898/1911).
João Teodoro, que governou a cidade entre 1872 e 1875, também foi o
responsável pela remodelação urbanística do Bairro da Luz, pelo emprego de
paralelepípedos nas ruas centrais, com a abertura de ruas na região da Santa
Ifigênia, entre os bairros da Luz e do Brás, pela implantação da primeira linha de
bondes de tração animal ligando a Estação da Luz à Chácara Campo Redonda em
1872 ( Posteriormente Campos Elíseos, e atual Bom Retiro).
O Conselheiro Antônio da Silva Prado, que governou a cidade entre 1898 a
1911, também foi responsável pelo alargamento de ruas perimetrais como a Líbero
Badaró e a Boa Vista e a revitalização da Praça da Sé.
As primeiras instituições de ensino superior surgiram no final do século XIX, com
a fundação da Academia de Direito do Largo São Francisco em 1828, da Escola
Politécnica em 1894 e do “Mackenzie College” em 1886.
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Figura 8:Academia de Direito do Largo São Francisco (1.887)
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

Figura 9: Antiga Estação da Luz em 1.867

Figura 10: Nova Estação da Luz em 1925

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

A industrialização brasileira do fim século XIX trouxe o desenvolvimento de
importantes vias férreas como a Santos-Jundiaí (1867) e a Estrada de Ferro
Sorocabana (1875). Em 1901, foi inaugurada a Nova Estação da Luz, com um
projeto em estrutura metálica importada da Inglaterra (réplica de uma estação em
Sydney na Austrália).

Figura 11: Av. São João em 1900

Figura 12: Linha de Bonde na Rua Direita em 1900

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)
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Com o crescimento da cidade, em 1848 se iniciou a primeira retificação do Rio
Tamanduateí, e posteriormente dos Rios Jurubatuba e Tietê, em busca do melhor
aproveitamento das várzeas e da regularização de seu leito. Em 1929, o Prefeito
Pires do Rio iniciou novas obras de retificação no leito destes rios, devido à
ocorrência de uma grande cheia do Rio Tietê.

Figura 13:Campeonato de Natação no Rio Tietê

Figura 14: Enchente de 1929 no Rio Jurubatuba,

em 1924

um dos afluentes do Rio Tietê

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

A Represa do Guarapiranga, inaugurada em 1907, foi projetada inicialmente para
a regularização da vazão do Rio Tietê, mas em 1928 recebeu a função de
abastecimento público de água para a cidade de São Paulo. A Represa Billings foi
inaugurada em 1925, seu reservatório de água aproveitava o desnível da Serra do
Mar para a geração de energia através da Usina Henry Border em Cubatão,
inaugurada em 1926.
2.1.1 Loteamentos e Formação de Bairros.
“No final do século XIX, iniciou-se, na
cidade de São Paulo, a formação de bairros
nobres residenciais destinados à moradia da
elite da época: fazendeiros de café e a alta
burguesia de comerciantes, indústrias e
profissionais liberais. O primeiro loteamento,
exclusivamente residencial, foi feito por
Frederico Glete e Victor Nothmann, em
1.879. Tratava-se do bairro dos Campos

Figura 15: Avenida Tiradentes em 1920

Elíseos, nome que evocava os jardins

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São

localizados em Paris.” (LEITE, L.R.P., 2006,

Paulo (2011)

pg. 67)
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Entre 1880 e 1890, com a imigração européia para as lavouras de café e das
primeiras indústrias, muitos italianos e descendentes estabeleceram domicílios nos
bairros do Brás e do Bexiga.
Em 1890, Martinho Buchard e Victor Nothmann fizeram o loteamento de uma
antiga chácara, surgindo então o bairro que hoje é conhecido como Higienópolis,
desde o início caracterizado pelas construções de alto padrão.

Figura 16:Avenida Paulista em 1902

Figura 17: Av. Paulista em 1928

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

A região dos Jardins e da Consolação surgiu a partir da iniciativa do Uruguaio
Joaquim Eugênio de Lima, com a construção da Avenida Paulista em 1891, com
uma via de 2800 m de comprimento e 30m de largura sobre um terreno que abrigava
uma simples via de terra para carro de boi. A formação das ruas transversais desta
via ganhou o nome de cidades paulistas como “Santos”, “Jaú”, “Tietê”, “Amparo”,
“Limeira”, etc.. Esta região foi ocupada pela elite paulistana a partir da construção de
diversos palacetes como a Mansão Matarazzo.
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Figura 18: Mansão Von Bullow – Av. Paulista

Figura 19: Antiga Mansão Matarazzo antes da
Demolição

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

2.1.2 Crescimento da Cidade de São Paulo
Em 1872 a cidade de São Paulo estava concentrada entre os distritos da
República e da Sé. Entre 1882 e 1914, houve uma expansão para o eixo sul até o
distrito da Vila Mariana (através do antigo caminho de Santo Amaro), para o eixo
leste nas regiões próximas ao Rio Tamanduateí entre os distritos do Brás, Belém e
Cambuci, para o eixo norte com a ocupação da região do Bom Retiro e o início da
ocupação do Alto de Santana, e para o eixo oeste entre Barra Funda e Lapa.
“A expansão urbana, portanto, levou, de um lado, à formação
de bairros operários nas zonas industriais que acompanhavam
as linhas férreas, como Mooca, Brás, Pari, Belém, Lapa, Bom
Retiro, Ipiranga, e de outro, à formação de bairros de elite,
como Campos Elíseos, Higienópolis e Avenida Paulista. Nos
bairros

populares,

as

ruas

estreitas

cortavam

os

estabelecimentos industriais e as moradias densamente
povoadas. Em contraste, os bairros ricos gozavam de amplas e
elegantes avenidas pelas quais perfilavam palacetes cercados
de muros, abastecidos pelos serviços públicos: rede de água,
esgoto, iluminação e calçamento” . (LEITE, L.R.P., pg70, 2006)

Segundo LEITE, em 1886, editou-se a primeira legislação urbanística, “o
Código de Posturas e Padrão Municipal”, que buscava a regulamentação da
abertura de novos loteamentos, de ruas e de construções de edifícios. Em 1893, foi
instituída nesta lei, a necessidade de aprovação legal das plantas das novas
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edificações, complementado em 1894 pelo Código Sanitário e posteriormente em
1913 por leis municipais.

Figura 20: Mapa da Área Urbanizada em

Figura 21: Mapa da Expansão da Urbanização entre

1.872

1882 a 1914

Figura 22: Mapa da Expansão da

Figura 23: Mapa da Expansão da Urbanização entre

Urbanização entre 1930 a 1949

1952 e 1962

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)
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O crescimento da cidade para as
periferias, já indicava que região central
estava se tornando densamente ocupada,
propiciando no início do século XX o
surgimento dos

primeiros

múltiplos andares.
edifício

Martinelli

prédios

de

A inauguração do
em

1934,

com
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andares e 105 m de altura foi um marco
do processo de verticalização, e que
posteriormente seria superado pelo prédio
do Banespa com 35 andares em 1947, e
do Edifício Itália com 164 m de altura em

Figura 24: Prédio Martinelli, ( 1934) ,hoje sede
dos principais órgãos da Prefeitura de São Paulo

1955.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo
(2011)

Figura 25: Mapa da Expansão da Urbanização
entre 1963 e 1974

Figura 26: Mapa da Expansão da Urbanização
entre 1975 e 1985
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Em 1972, sobre a gestão do prefeito Figueiredo Ferraz, foi elaborada e aprovada
a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo, que viria a ser
revogada em 2004 na aprovação da Lei 13.885 na gestão da prefeita Marta Suplicy.

Figura 27: Mapa da Expansão da Urbanização

Figura 28: Mapa da Expansão da Urbanização

entre 1986 e 1992

entre 1993 e 2002

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

2.1.3 Crescimento da Região Sul/Sudoeste.
Com o desenvolvimento da região da Avenida Paulista, a ocupação da região sul
teve uma grande contribuição em seu crescimento com a construção da Estrada de
Ferro Santo Amaro em 1886 (aproveitando parte do antigo Caminho de Santo
Amaro, ligando a região central com o Antigo Matadouro da Vila Mariana) e a
inauguração da Auto Estrada para Interlagos no início dos anos 20.
O crescimento da região sul foi impulsionado por Prestes Maia (Secretário de
Obras na gestão do Prefeito Fábio Prado em 1930 e Prefeito entre 1935 a 1945) que
foi o responsável pelos projetos do túnel Nove de Julho e do Plano de Avenidas,
com a remodelação do sistema viário e a implantação do sistema “Y” através de três
grandes avenidas: a “Av. Anhangabaú” (atual Av. Prestes Maia), a “Av. Itororó” (atual
Av. 23 de Maio) e “Av. Nove de Julho”, com o objetivo de descongestionar e
expandir o centro da cidade.
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Em 1935, a cidade de Santo Amaro foi incorporada à cidade de São Paulo,
contribuindo ainda mais para o crescimento da região sul.
Com a enchente do Rio Tietê em 1929, o Aeroporto do Campo de Marte ficou
vários meses alagado, criando a necessidade de um novo local para este tipo de
operação. Em 1936, entrou em operação uma pista de terra batida, lindeira a Auto
Estrada Washington Luis, era o início do Aeroporto de Congonhas, que só teria seu
1º Terminal de Passageiros em 1947. Com o desenvolvimento desta região, se
tornou propícia a construção do Autódromo de Interlagos em 1940.

Figura 29: Congonhas em 1936

Figura 30:Pista de Congonhas em 1936

Figura 31: Inauguração da Marquise do

Figura 32: Inauguração da Linha Norte Sul em

Ibirapuera em 1954

1974

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

Em virtude do centenário da cidade de São Paulo, em 1954, foi inaugurado um
importante marco da cidade, o Parque do Ibirapuera, composto por uma imensa área
verde e por importantes obras do arquiteto Oscar Niemeyer.
Nos anos 70, o Brasil vivia a época do “Milagre Econômico”, e com a valorização
da região da Avenida Paulista, foi inaugurada a Avenida Brigadeiro Faria Lima, que
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viria a comportar grandes centros comerciais e de prestação de serviços, como o
Shopping Center Iguatemi, inaugurado em 1966.

Figura 33: Shopping Center Iguatemi Inaugurado em 1966
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

Em 1974, foi inaugurado o 1º trecho da linha norte-sul do Metrô, e
posteriormente interligou a região de Santana com a do Jabaquara, passando pela
região central, pelas estações Sé e São Bento.
Em 1975, Francisco Collet, Carlos Bratke e Roberto Bratke iniciaram a
construção de edifícios de escritório de alto padrão na Av. Luis Carlos Berrini,
criando um novo pólo comercial, com preços mais competitivos de terrenos em
relação a Av. Paulista e Av. Faria Lima e próximo aos bairros residenciais do
Morumbi e da Cidade Jardim. A partir de 1980 esta região teve um grande
crescimento, com o desenvolvimento de diversos edifícios comerciais.

Figura 34: Região da Avenida Luis Carlos Berrini, em 1989 e 2004
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, Fotos de Luis Aureliano. (2011)

Jânio Quadros foi prefeito em 1986, e um dos idealizadores do túnel sob a
Marginal Pinheiros, que liga a Av. Juscelino Kubischek à região da Cidade Jardim.
Esta obra foi entregue em 1994, na gestão do Prefeito Paulo Maluf como Túnel
Jânio Quadros e Túnel Sebastião Camargo.
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Na gestão de Paulo Salim Maluf (1992/1996), foi executada a desocupação de
uma extensa área de ocupação irregular com a canalização do córrego Águas
Espraiadas, se tornando uma importante via estrutural de ligação entre a região do
Aeroporto de Congonhas e a região do Brooklin.
A expansão da zona sul para a periferia foi desordenada, adensando o entorno
das áreas de mananciais. Utilizado no sistema de abastecimento público de água
potável, as represas do Guarapiranga e Billings recebem diariamente uma
considerável carga de esgoto doméstico não tratado de habitações regulares e
irregulares.
Nos últimos 25 anos, a região sudoeste vem crescendo significativamente em
função das operações urbanas Faria Lima (Lei 11.732/95 e Lei nº 13.769/2004), e
Águas Espraiadas (Lei 13.260/2001).
Na primeira fase da Operação Faria Lima, foi feita a ampliação da Av. Brigadeiro
Faria Lima, entre a R. Iguatemi e o início da Av. Hélio Pelegrino e da R. Nova
Cidade, incentivando a valorização imobiliária da região da Vila Olímpia e da já
valorizada região do Itaim Bibi. No outro extremo, foi feita a ampliação da avenida
entre o Largo da Batata e a Av. Pedroso de Moraes.
Já na segunda fase da operação, Av. Brig. Faria Lima ganhou duas passagens
subterrâneas, a primeira sob a Av. Cidade Jardim e a outra pela Av. Rebouças
entregues na gestão da prefeita Marta Suplicy em 2002.
Atualmente, encontra-se em execução um grande projeto de urbanização do
Largo da Batata, com a inauguração de uma estação de Metrô da futura Linha 4, e
com um novo terminal de ônibus municipais junto a Estação Pinheiros do Metrô, que
também faz parte da linha Grajaú - Osasco da CPTM.
Em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, foi criada a Lei da Operação
Urbana Águas Espraiadas. O perímetro da operação engloba 5 importantes setores:
Jabaquara, Chucri Zaidan, Berrini, Brooklin e Americanópolis.
Atualmente, os recursos da Operação Urbana têm sido destinados para a
expansão, da Av. Roberto Marinho (que hoje liga a Marginal Pinheiros até a região
do Aeroporto de Congonhas, e que tem previsão para chegar até a Rodovia dos
Imigrantes) e da Av. Chucri Zaidan (entre a R. Mesquita Sampaio e Av. João Dias).
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2.1.4 Crescimento da Região Oeste
A região oeste teve seu crescimento alavancado pela valorização dos Pólos
Comerciais da Av. Brig. Faria Lima e da Av. Paulista, valorizando as regiões de
Pinheiros e de Alto de Pinheiros.
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Figura 35: Construção do Elevado Costa e Silva em 1970
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Paulo (2011)

Buscando o desenvolvimento de uma extensa região industrial entre a Lapa e a
Barra Funda, em 1995, foi aprovada a Operação Urbana Água Branca (Lei
11.774/95). Inicialmente, recebeu poucos investimentos do setor privado, pois estava
inserida numa extensa área de várzea de ocupação industrial, e que sempre esteve
sujeita ao risco de inundações no período de chuvas de dezembro a fevereiro. Nos
últimos anos, houve um grande crescimento de lançamentos imobiliários nesta
região, dotada de infra-estrutura e próxima de estações de trem e do metrô tem
atraído investimentos imobiliários para a região.
Quanto à expansão para a periferia, a região oeste expandiu seus limites, ao
longo da Rodovia Raposo Tavares, com a Granja Viana e com bairros vizinhos a
cidade de Cotia, a noroeste com a divisa de Osasco com o bairro do Jaguaré e
Parque Continental, e a Sudoeste com a região do Itaim e do Morumbi.
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2.1.5 Crescimento da Região Leste
No final do século XIX, o Rio Tamanduateí um importante meio de transporte de
alimentos frescos para a cidade de São Paulo, provenientes das zonas rurais na
região leste.
No início do século XX, o crescimento industrial trouxe o desenvolvimento da
região leste através das primeiras malhas ferroviárias e da ocupação industrial nos
bairros do Brás e da Mooca, inclusive se tornando endereço de boa parte da
imigração italiana deste período. Nesta época também foi o início de dois
importantes distritos, o Tatuapé e a Penha.
“Os imigrantes, que se tornaram operários das indústrias da
cidade de São Paulo, estabeleceram-se, no início do século
XX, em loteamentos populares que se localizavam distantes do
centro, em terrenos acidentados ou várzeas.” (LEITE, 2006,
pg. 71)

O desenvolvimento ferroviário propiciou a ligação da região da Luz e do Brás
com a região de Mogi das Cruzes, um importante centro produtor de frutas,
hortaliças e verduras.
A região da Vila Prudente cresceu em função da expansão da área industrial da
Mooca, que chegou até a região do ABC ao longo do Rio Tamanduateí. Com a
construção da Av. Luís Inácio de Anhaia Melo, houve um grande e desordenado
adensamento da região do Sapopemba e de São Mateus.
A partir de 1979, com a inauguração da Av. Alcântara Machado (Radial Leste) e
da construção da linha de Metrô Leste-Oeste foi facilitado o acesso entre a região
central e o bairro do Itaquera.
Apesar da expansão do Metrô, não houve um grande planejamento urbano,
ocasionando um rápido e desordenado adensamento em regiões até então
desocupadas ou ocupadas por sítios rurais como Ermelino Matarazzo, Vila Curuça,
Itaim Paulista, Jardim Helena, Lajeado, Iguatemi e Cidade Tiradentes.
2.1.6 Crescimento da Região Norte
A região norte tem limites bem definidos, a Marginal Tietê ao sul, a Rodovia
Airton Senna a leste, Guarulhos a nordeste, Serra da Cantareira ao norte, e Pico do
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Jaraguá a oeste. Excluindo a região da Vila Guilherme ao Parque Novo Mundo,
trata-se de uma região com uma topografia acidentada.
Inicialmente, a região norte foi ocupada às margens do Rio Tietê com os clubes
Tietê e Espéria, e na região do Alto de Santana. Com a inauguração da Linha de
Metrô Norte Sul, a região de Santana expandiu até o limite do Horto Florestal e
posteriormente se consolidou nas regiões da Parada Inglesa e do Tucuruvi.
Em 1967, foi inaugurado o Parque do Anhembi, com o objetivo de abrigar os
eventos mais importantes da cidade de São Paulo, bem como o Sambódromo, e em
1982 foi inaugurado o Terminal Rodoviário do Tietê junto à estação de metrô da
Linha Norte Sul (maior terminal rodoviário da América Latina).
Nos últimos 30 anos, a zona norte vem sofrendo com o crescimento
desordenado para suas periferias, com uma ocupação irregular nas regiões de
Perus e da Brasilândia, com poucas opções de terrenos para projetos de habitação
popular e de equipamentos públicos. Ao norte, o crescimento chegou até o extremo
da Serra da Cantareira, e a leste ficou junto à divisa com a cidade de Guarulhos.
2.1.7 Expansão para a Grande São Paulo
No período de 1940 a 1950, o número de indústrias cresceu de 14.225 para
24.519 e a participação de São Paulo no parque industrial brasileiro passou de 28%
em 1940 para 39% em 1958 (CARDOSO, 1969, apud ROSSETO 2002, apud LEITE
2006).
Nos anos 50, foi o início da expansão do Parque Industrial de São Paulo, para a
região metropolitana (ABCD, Osasco, Guarulhos).
A região do ABCD recebeu as primeiras montadoras de automóveis. Tratava-se
de uma localização estratégica, próximo das rodovias que levam ao litoral e de fácil
acesso para as rodovias que ligam a capital ao interior de São Paulo, a Minas Gerais
e ao Rio de Janeiro.
Nos últimos 20 anos a região vem sofrendo com o declínio gradual das
ocupações industriais, em função do aumento das atividades de comércio e de
serviços, muitas empresas deixaram a região metropolitana de São Paulo para o
interior do estado e outras regiões do país, criando novas regiões metropolitanas
como a de Campinas, de São José dos Campos, de Ribeirão Preto e de Sorocaba.
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2.2 Vazios Urbanos – Esvaziamento Demográfico das Regiões Centrais e
Mudança de Uso nas Regiões Industriais
2.2.1 Vazios Urbanos nas Regiões Centrais
Os imóveis vagos tem aumentado nos últimos anos na cidade de São Paulo,
conforme dados do censo do IBGE, que indicou 420.327 domicílios vagos (11,82%)
em 2000, num universo de 3.554.820 domicílios contra 273.754 domicílios vagos
(9,58%) em 1991 contra 2.856.180 domicílios.
Segundo BOMFIM/ZMITROWICZ, 2005:
“a região central sofreu um grande processo de degradação a

partir dos anos 50, muitos proprietários ainda detém estes
imóveis em sua propriedade, que mesmo vago possui um alto
valor imobiliário, servindo como garantia de patrimônio.
Dificilmente se desfazem destes bens por valores inferiores ao
ofertado, muitos possuem outros imóveis em outras localidades
absorvendo parte da demanda que se deslocou do centro”.

O estoque imobiliário da região central tem aumentado ao longo dos últimos 40
anos, em função do crescimento da cidade para novas centralidades e do processo
de degradação das regiões centrais. Muitos atributos dos produtos imobiliários
ganharam uma maior importância como a disponibilidade de vagas de veículos
automotores, as instalações prediais, a segurança contra incêndio, gerando uma
maior procura por outras regiões. O envelhecimento destas habitações, em muitos
casos sem a devida manutenção necessária, aumentou os denominados vazios
urbanos, que tiveram seu ápice entre os anos 80 e 90.
O Edifício São Vito exemplifica bem este processo, construído em 1959, tinha
cerca de 600 unidades residenciais do tipo quitinete, 9 salas comerciais no térreo, 12
sobrelojas, 25 andares, com 21.515,70 m² de área construída, 100% de taxa de
ocupação, coeficiente de aproveitamento de 27x num terreno de 784,17 m², sem
subsolos, até a sua desocupação na gestão Marta Suplicy, era ocupado como
cortiço, e foi uma grande discussão entre aqueles que acreditavam na sua
reabilitação para habitação popular e aqueles que desacreditavam na gestão pósocupação de uma edificação super adensada, o que resultou em sua demolição,
concluída em 2011.
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A mudança das instituições públicas para outras regiões contribuiu com o
processo de degradação da região central como no caso da sede do Governo
Estadual para o Palácio dos Bandeirantes, no caso da sede da Prefeitura para o
Palácio das Indústrias, além de diversos órgãos municipais que só retornaram a
região central nos últimos 20 anos com o processo de Revitalização do Centro de
São Paulo.
O surgimento e crescimento das novas centralidades como a região da Paulista,
da Faria Lima, da Berrini, do Tatuapé, de Santana, de Pinheiros trouxeram o
desenvolvimento urbano destas regiões, mas também contribuiu com o processo de
esvaziamento urbano da região central com o aumento da vacância imobiliária.
De acordo com BOMFIM/ZMITROWICZ, 2005, pg. 3,
“é a maior característica da degradação do espaço urbano,
além de ser “a relação entre todos os espaços edificados
vazios e o total de espaços edificados, em uma determinada
área” .

De acordo com BOMFIM/ZMITROWICZ, 2005, pg. 7, a respeito da vacância no
Centro Histórico da cidade de São Paulo:
“A vacância no Centro Histórico, segundo os dados da
pesquisa de campo, é estimada em 18% de área construída
vazia, onde 21% são compostos por área construída destinada
a uso residencial e 77% a uso de serviços e comércio, com
erro estimado de 15%. Na relação entre área construída vazia
residencial e a área construída residencial a relação estimada é
de 12%. Em relação à área construída vazia de serviços e
comércio e a área construída de serviços e comércio, a relação
estimada atinge cerca de 20%.”

Contudo, este cenário de vacância se encontra em plena transformação, a
oferta de imóveis econômicos tem se intensificado cada vez mais para as regiões
periféricas e municípios da região metropolitana, incentivando cada vez mais o
mercado de reabilitação de edifícios para unidades residenciais nas regiões centrais,
muitas vezes com alguns incentivos de programas governamentais específicos como
por exemplo o Nova Luz.
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2.2.2 Vazios Urbanos nas Áreas Industriais.
A lei de uso e ocupação do solo de 1972 concentrou as zonas industriais nas
antigas Z6 e Z7. A cidade de São Paulo tinha entre 1970 e 1990, uma grande área
industrial distribuída da seguinte forma:
•

Zona Central: Barra Funda, Lapa, Bom Retiro, Pari

•

Zona Norte: Parque Novo Mundo, Vila Guilherme, Vila Maria Baixa,
Casa Verde

•

Zona Leste: Brás, Bresser, Mooca, Vila Prudente, Carrão, Tatuapé

•

Zona Sul: Cambuci, Ipiranga, Chácara Santo Antônio, Socorro, Santo
Amaro, Água Funda, Campo Grande

•

Zona Oeste: Jaguaré, Vila Leopoldina, Vila Anastácio, Freguesia do
Ó, Pirituba

A ocupação industrial na cidade de São Paulo foi instalada em regiões de
várzeas próximas ao Rio Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Inicialmente, houve o
incentivo em função do valor de terreno, mais barato (tanto para a aquisição como
para o pagamento de impostos), e a facilidade de acesso tanto para o litoral como
para o interior. Mas a partir do momento em que a cidade, foi densamente ocupada,
com agravamento dos problemas de congestionamento, com uma legislação
ambiental mais rigorosa e com o encarecimento do Imposto Predial e Territorial
Urbano, as indústrias perderam competitividade, ocasionando o êxodo para outras
localidades na grande São Paulo, e posteriormente para o interior paulista e outras
regiões do país.
“A principal transformação no uso do solo relacionado à demanda
industrial foi a substituição dos antigos usos industriais ou residenciais
operários em áreas de uso misto com diminuição do uso industrial em
aumento de uso comercial/serviços e apartamentos. Esse tipo de
transformação, que se intensificou recentemente, está associado á
diminuição da demanda industrial, a chamada desconcentração
industrial, ao crescimento da demanda por outros usos e a melhora
das condições ambientais oferecidas por essas áreas capazes de
atrair novos usos (como a melhoria da acessibilidade com a
construção, por exemplo, de novas vias e pontes, o controle de
enchentes, a melhoria na infra-estrutura) e a própria influência de

42

bairros vizinhos já com outras atividades e até mesmo maior “status”
social.”
(BARBOSA E., ZMITROWICZ W., 2002, Pg. 7)

Até os anos 80, não havia grandes restrições na legislação ambiental, causando
o despejo de resíduos industriais e de esgoto doméstico diretamente no solo, nas
redes de esgoto ou nos cursos d água existentes. A necessidade de adequação da
indústria à legislação ambiental trouxe grandes custos, que tornou em muitos casos,
mais competitiva a abertura de uma nova fábrica em outra localidade ou mesmo a
extinção de algumas empresas.
O Plano Diretor Estratégico de 2002 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2004
(13.885/04) estabeleceram a manutenção de parte destas áreas industriais como
ZPI (zonas predominantemente industriais) e transformou em zonas mistas algumas
regiões onde o uso industrial foi descaracterizado por ocupações residenciais e de
serviços (Lapa, Barra Funda, parte do Ipiranga, Vila Anastácio, parte do Cambuci,
parte da Mooca, Vila Guilherme, parte do Parque Novo Mundo, Campo Grande,
Santo Amaro, Chácara Santo Antônio).
Muitas destas regiões, já estão em plena transformação de uso, com uma
grande quantidade de empreendimentos e unidades lançadas como poderá ser
verificado na Análise e Evolução do Crescimento Imobiliário na Cidade de São
Paulo.
2.3 Análise e Evolução do Crescimento Imobiliário na Cidade de São Paulo.
Este estudo busca mostrar a evolução dos lançamentos imobiliários verticais
na cidade de São Paulo, a valorização das regiões mais consolidadas e a
distribuição da oferta em suas diferentes tipologias.
O crescimento econômico da cidade de São Paulo no Século XX trouxe um
significativo aumento populacional e conseqüentemente o crescimento no número
de domicílios como é possível se verificar no gráfico “População e Total de
Domicílios” de LEITE (2006), com base nos dados do IBGE.
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Figura 36: Crescimento da População x Aumento do Número de Domicílios
Fonte: LEITE, L.R.P, pg. 22, 2006

De acordo com dados obtidos da base da EMBRAESP, dos lançamentos
imobiliários no período entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2010, foi possível
verificar que são lançadas cerca de 30.000 unidades por ano.
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Figura 37: Total de Unidades Residenciais

Figura 38: Total de Área Privativa Residencial

Vertical Lançadas entre jan/04 e dez/10

Vertical Lançada entre jan/04 e dez/10

Fonte: EMBRAESP

Fonte: EMBRAESP

Tanto na análise de unidades lançadas como na de área privativa, verifica-se
que o houve um ápice em 2007, e depois com a crise econômica no segundo
semestre de 2008 houve uma retraída no período seguinte e uma retomada entre
2009 e 2010.
A partir do gráfico de VSO entre 2008 e 2010, percebe-se a diminuição da
velocidade sobre oferta no 2º semestre de 2008 e a retomada a partir do 2º
semestre de 2009.
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Figura 39: VSO por mês entre jan/08 e out/10
Fonte: SECOVI

Na análise por zona,, foram lançadas
lançadas 62% do total de unidades nas zonas sul e
leste, enquanto que os 38% restantes estão distribuídas quase que uniformemente
nas zonas oeste, norte e centro. A quantidade de unidades lançadas nas zonas leste
e sul são maiores em função da maior extensão territorial
territorial destas regiões com boa
disponibilidade de zonas com potencial construtivo de alta densidade.
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Figura 40:: Distribuição do Total de Unidades
Residenciais Verticais Lançadas entre jan/10 e
dez/10 por Dormitório
Fonte: EMBRAESP

Figura 41:: Distribuição do Total de Unidades
Residenciais Verticais Lançadas entre jan/10 e
dez/10 por Zona
Fonte: EMBRAESP

Em relaçãoà distribuição por número de dormitórios, em 2010 verificou-se
verificou
que
48% das unidades lançadas foram de 2 dormitórios e 32% de 3 dormitórios.
A região sul, além de possuir uma considerável extensão territorial, também
recebe o benefício das Operações Urbanas Faria Lima e Águas Espraiadas, uma
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vez que possibilita um coeficiente de aproveitamento de 4 vezes, maior em relação a
maior parte das zonas mistas da cidade que tem o coeficiente de até 2,5 vezes.
A Operação Urbana Centro, tem seu perímetro na região central e tem tido
pouca adesão, a dificuldade
ficuldade em se obter terrenos para incorporação é um dos
maiores motivos, uma vez que a operação tem um grande incentivo no coeficiente
de aproveitamento que permite chegar até 6x, sem contrapartida nos casos de uso
residencial.
Nas regiões da Lapa e da Barra Funda está em vigor a Operação Urbana Água
Branca, que foi bastante procurada entre 2007 e 2008, mas que em virtude do
esgotamento do estoque de potencial construtivo para o uso residencial, houve uma
diminuição nas aquisições para incorporação desta região.
Cerca de 93% do total de unidades lançadas,
lançadas estão concentrados na faixa de
valor entre R$100 mil e R$1,0 mm, sendo 75% entre R$100 mil e R$500 mil e 18%
entre R$500 mil e R$1,0 mm.
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Faixa de Valor
6%
18%

Acima de R$1 mm
Entre R$500 mil e R$1
mm

75%

Entre R$100 mil e
R$500 mil
Até R$100 mil

Figura 42:: Distribuição do Total de
d Unidades Residenciais Verticais Lançada entre jan
an/10 e dez/10 por
Faixa de Valor
Fonte: EMBRAESP

Já em relação ao VGV destas unidades lançadas em 2010, 38% está
concentrada em imóveis com valor de venda entre R$500 mil e R$100 mil e 35% em
imóveis entre R$100 mil e R$500 mil.
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Figura 43: Distribuição do VGV Lançado entre jan/10 e dez/10 por Dormitório por Faixa de Valor
Fonte: EMBRAESP

Contudo, 43% deste total de unidades foram lançados em regiões com preços
acima de R$5.000/m², 21% com preços entre R$4000/m² e R$5.000/m², 24% com
preços entre R$3000/m² e R$4.000/m² e apenas 12% com preço menor que
R$3.000/m².
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Figura 44:: Distribuição do Total de Unidades Residenciais Verticais Lançada entre jan
jan/10 e dez/10 por
Faixa de Preço/m²
Fonte: EMBRAESP
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Distribuição do Total de Unidades Lançadas por
Faixa de Preço/m²- 2010
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Figura 45: Distribuição do Total de Unidades Residenciais Verticais Lançada entre jan/10 e dez/10 por
Zona e Por Faixa de Valor por Metro Quadrado
Fonte: EMBRAESP

Grande parte das unidades lançadas em 2010 na zona sul apresentavam
preço/m² de área privativa superior a R$5.000/m² Já em relação as unidades
lançadas com preço inferior a R$3.000/m², tiveram a sua maior concentração nos
extremos das zonas leste e norte.
A cidade de São Paulo tem sido alvo da valorização imobiliária, foi feito um
estudo da evolução do preço/m² em algumas zonas de valor de médio e alto padrão,
no período entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2010.
Nas regiões consolidadas como Itaim, Jardins, Ibirapuera, Moema, Paraíso,
Pinheiros e Ibirapuera, o “preço/m² de venda” se encontra acima de R$8.000/m² de
área privativa.
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Evolução do Preço Médio/m² - 2004/2011
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Figura 46: Evolução do Preço por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais Verticais
Lançados entre jan/10 e dez/10 no Itaim, Jardins, Ibirapuera, Moema, Paraíso, Pinheiros e Vila
Olímpia.
Fonte: EMBRAESP

Nas regiões consolidadas como Aclimação, Brooklin, Vila Mariana, Campo
Belo, Perdizes e Santana o preço varia entre R$7.000/m² e R$8.000/m² de área
privativa.

Evolução do Preço Médio/m² - 2004/2011
9.000
8.000

Aclimação

7.000

Brooklin

6.000

Vila Mariana

5.000

Campo Belo

4.000

Perdizes

3.000

Santana

2.000

Tatuapé

1.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figura 47: Evolução do Preço por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais Verticais
Lançados entre jan/10 e dez/10 na Aclimação, Brooklin, Vila Mariana, Campo Belo, Perdizes, Santana
e Tatuapé.
Fonte: EMBRAESP
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Em algumas regiões com antiga ocupação industrial e transformação em zona
mista como Ipiranga, Chácara Santo Antônio, Vila Leopoldina e Vila Gumercindo o
preço de venda varia entre R$4.000/m² e R$6.000/m² de área privativa.
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Figura 48: Evolução do Preço por Metro Quadrado de Empreendimentos Residenciais Verticais
Lançados entre jan/10 e dez/10 na Chácara Santo Antônio, Ipiranga, Vila Leopoldina e Vila
Gumercindo.
Fonte: EMBRAESP

2.4 Cenário para a Prospecção de Terrenos
Em função do grande adensamento populacional da cidade de São Paulo, e a
grande demanda por unidades habitacionais, o terreno tornou-se um bem escasso,
restando para o incorporador imobiliário às seguintes opções:

•

Maior custo de terreno nas regiões mais valorizadas, maior valor no produto
final.

•

Prospecção de terrenos em regiões menos valorizadas e em antigas áreas
industriais.

•

Formação de terreno para incorporação em regiões valorizadas a partir da
junção de pequenos lotes.

•

Reforma de edificações antigas em regiões com adensamento consolidado.

•

Busca por novas localidades como municípios da região metropolitana,
interior e outros estados.
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A formação de terrenos para incorporação se tornou mais complexa e com alto
custo para aquisição, com uma significativa participação no custo final do
empreendimento, gerando a necessidade de critérios de análise de viabilidade para
a sua aquisição, a fim de avaliar a relação de rentabilidade x risco x liquidez desta
incorporação imobiliária.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - PARÂMETROS DE ANÁLISE
Para a aquisição de um terreno, deve-se fazer um estudo de viabilidade que
permita avaliar todos os condicionantes técnicos, jurídicos e econômico-financeiros
para a incorporação de um empreendimento imobiliário.
Kallas e Landi (1992, Pg. 5 e 6) estabeleceram alguns questionamentos que
podem ou não justificar uma incorporação imobiliária:
“Porque se fazer este tipo de empreendimento?”

“Porque neste local?”
“Quais as perspectivas comerciais para este tipo de empreendimento agora e
quando ficar pronto?”
“Qual a influência do financiamento e das regras do Sistema Financeiro de Habitação
sobre este empreendimento?”
“Qual a velocidade provável de vendas?”
“Qual a taxa de retorno esperada?”
“Analisando a taxa de retorno esperada, ela é razoável dentro de quais limites?”
“Quais as dificuldades técnicas desta obra?”
“Qual é a estrutura de custo deste empreendimento?”
“Qual o preço de venda atual e futuro destas unidades”?
“Vale a pena fazer este empreendimento ou é melhor procurar outras opções ou
mesmo esperar para investir no mercado imobiliário?”

Estes questionamentos são relevantes para a decisão sobre uma aquisição de
terreno para incorporação imobiliária, aumentando a importância da fase de estudo
de viabilidade a fim de analisar os riscos, a liquidez e a rentabilidade deste negócio.
A pesquisa bibliográfica a respeito deste assunto permitiu a identificação de
importantes conceitos para este tipo de análise:

•

Análise de Características Físicas do Lote e da Infra-estrutura da Região

•

Legislação de Uso e Ocupação do Solo

•

Parcelamento do Solo

•

Estudo de Produto
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•

Meio Ambiente

•

Direito Imobiliário

•

Análise de Viabilidade Econômico Financeira
3.1 Análise das Características Físicas do Lote e da Infra-estrutura da Região

A análise das características físicas do lote e da infra-estrutura da região é uma
das primeiras etapas do estudo de viabilidade, na seleção do terreno e de
informações preliminares para o prosseguimento da análise.
Na etapa de análise preliminar, busca-se verificar suas dimensões através da
quadra fiscal, da foto aérea e da matrícula; identificar seu formato (se é regular ou
irregular), sua declividade, e o posicionamento da face norte (a fim de avaliar a
melhor posição para a implantação das torres).
Depois da análise preliminar, segue a visita ao terreno, que possibilita identificar
as características físicas do lote e de infra- estrutura da região, buscando
informações relevantes para a implantação, e a avaliação da vocação comercial do
produto imobiliário, seja para uso residencial (casas e apartamentos), ou para uso
não residencial (salas de escritórios, lajes corporativas, centros comerciais de
atacado e varejo, indústrias).
Os aspectos mais importantes são: acesso, uso e ocupação do lote, infraestrutura da região e as condições restritivas.
3.1.1 Acesso
Um dos primeiros parâmetros de acesso a ser analisado é o endereço do
empreendimento. A localização é determinante na medida em que o avaliador
analisa seu eventual interesse pela região, bem como a possibilidade de implantar
um empreendimento imobiliário dentro de seu escopo de atuação.
É importante verificar as dimensões e características da frente testada para as
ruas de acesso ao terreno, que será importante não só para o projeto na entrada e
saída de veículos e de pessoas, mas também em relação à visibilidade do
empreendimento, um importante aspecto para a comercialização destas unidades.
A largura da via de acesso é determinante em relação à implantação do
empreendimento. Em ruas com largura menor que 10 m, há uma limitação de área
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construída total máxima de 250 m². No caso de ruas com largura entre 10m e 12m,
há uma restrição de altura de 25m, além de restringir a implantação de usos não
residenciais com a restrição de área computável máxima de 500 m².

A melhor

situação é a prospecção de terrenos em ruas com largura superior a 12 m, pois não
tem limitações de área computável, nem de gabarito de altura máxima.
Outro aspecto importante na análise da via de acesso é em relação a condições
restritivas como presença de feiras livres, falta de sistema de drenagem de águas
pluviais, presença de espécies arbóreas tombadas pelo patrimônio ambiental que
impeçam o acesso de veículos, entre outros.
3.1.2 Uso e Ocupação do Lote
A identificação o uso do lote poderá ser feita através da análise da
documentação jurídica do imóvel e pela visita ao terreno, que pode estar sendo
ocupado em usos residenciais ou não residenciais (estabelecimento comercial,
indústria, galpão de armazenagem, posto de combustível), tendo uma atenção
especial em relação de um eventual risco de contaminação do solo e do lençol
freático.
A identificação das edificações existentes é importante para a avaliação do uso e
verificação de sua regularidade nos documentos de propriedade. Além disso,
também já propicia uma primeira idéia em relação à quantidade de resíduos sólidos
para a demolição.
A situação de ocupação do lote poderá ser verificada através do proprietário ou
do intermediário da negociação, buscando identificar quem ocupando o imóvel
(proprietário, inquilinos, posseiros ou invasores), ou mesmo se este se encontra
vago.
A avaliação das características do solo (tipo, resistência) e do lençol freático
pode ser um fator determinante para o custo de obra. A decisão pela execução de
uma sondagem costuma ser realizada num estágio avançado do processo de
aquisição do terreno, a fim de validar uma eventual suspeita de que esta localidade
possa estar sujeita a um tipo de fundação e de contenção mais oneroso.
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Outro aspecto importante a ser analisado é a presença de espécies arbóreas e
de área verde, a fim de verificar a existência de espécies tombadas pelo patrimônio
ambiental, e a necessidade de um projeto de corte e remanejo das mesmas.
3.1.3 Infra-estrutura da Região
A análise da infra-estrutura da região é um importante aspecto para a seleção do
terreno.
É importante verificar os seguintes aspectos:

•

A identificação das principais ruas e avenidas de acesso, e as

condições de utilização destas vias.

•

A identificação da presença de instalações de redes de infra-

estrutura de água, esgoto, energia, gás, telefone e televisão a cabo.

•

Disponibilidade de transporte público para a região (linhas de

ônibus, proximidade de estações de trem e metrô).

•

Disponibilidade de equipamentos públicos, como postos de

saúde, hospitais, centros esportivos, creches, praças, parques, etc.

•

A proximidade de centros de comércio e de serviços como lojas,

padarias, supermercados, farmácias, "shopping center" que é um
importante fator que agrega valor para a região.
3.1.4 Condições Restritivas
Há algumas condições restritivas que devem ser consideradas na análise do
terreno, pois algumas podem estabelecer algumas condições de contorno para a
elaboração do projeto ou até mesmo impedir a implantação do empreendimento.
a) Proximidade de cursos d água e de áreas sujeitas à inundação

A escolha do terreno deve avaliar uma eventual proximidade com cursos d água,
pois há o risco, da existência de faixas não edificantes, de estar inserido numa área
sujeita a inundação, de ser objeto de desapropriação para projetos de canalizações
ou de "piscinões", e de impossibilitar a unificação de lotes em alguns casos
específicos.
b) Presença de feiras livres na frente do(s) lote(s)
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Deve-se verificar a existência de feira(s) na rua(s) do empreendimento, não é
uma condição impeditiva para a aprovação de um projeto, mas é uma condição
adversa para a comercialização do empreendimento.
c) Proximidade de linhas de transmissão

A proximidade de linhas de transmissão são condições de contorno para a
implantação do empreendimento. Embora elas estejam implantadas com servidões
de passagem, deve-se verificar a existência de faixas não edificantes. Outra
preocupação importante é a de se evitar que os apartamentos tenham vista para o
lado com a linha de transmissão, que é um fator depreciativo na comercialização
destas unidades.
d) Presença de servidão perpétua (gás, energia,...)

Aliás, a presença de quaisquer outras faixas de servidão perpétuas,
principalmente quando são subterrâneas, estabelecem faixas não edificantes que
devem ser consideradas na implantação do empreendimento.
e) Passivo ambiental – áreas contaminadas

A identificação de lotes sujeitos à passivo ambiental estabelecem condições de
contorno que interferem diretamente no prazo e nos custos para implantação do
empreendimento, podendo também inviabilizar o projeto na análise econômicofinanceira.
3.2 Legislação de Uso e Ocupação do Solo
Um dos princípios básicos para o estudo de produto é o conhecimento da
legislação municipal de uso e ocupação do solo. No município de São Paulo, a Lei
em vigor é a 13.885 de 25 de Setembro de 2004, que estabelece normas
complementares ao Plano Diretor Estratégico (Lei 13.430 de 13 de Setembro de
2002), institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, além
disposições sobre o parcelamento, disciplina e Uso do Solo da Cidade de São
Paulo.
3.2.1 Parâmetros de uso e ocupação do solo
As premissas básicas para a elaboração de um estudo de massa são os
parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo zoneamento, como área computável,
coeficiente de aproveitamento básico e máximo, taxa de ocupação, taxa de
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permeabilidade, gabarito de altura, recuos de frente e lateral, outorga onerosa,
estoque de potencial.
De acordo com o artigo 2 da lei 13.885/04:
“A área construída computável é a soma de todas as áreas cobertas
de todos os pavimentos de uma edificação que são consideradas para
efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento.”
“A área construída não computável é a soma das área cobertas de
uma edificação que não são consideradas para efeito do cálculo do
coeficiente de aproveitamento.”
“A área construída total é a soma das áreas cobertas de todos os
pavimentos de uma edificação.
“A área útil ou privativa é a área do imóvel, coberta ou descoberta, da
qual o proprietário tem total domínio de uso privativo e exclusivo.”
“O coeficiente de aproveitamento básico é aquele que resulta do
potencial construtivo gratuito de um lote ou de uma gleba urbana”.
“O coeficiente de aproveitamento máximo é o potencial construtivo
máximo de um lote ou de uma gleba urbana”.
“O coeficiente de aproveitamento mínimo é aquele que estabelece a
condição de imóvel subutilizado.”
“A taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção horizontal
da edificação ou edificações e a área do lote.”
“A taxa de permeabilidade é relação entre a área permeável, que
permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer edificação ou
pavimento não drenante e a área do lote.”
“O gabarito de altura máxima de uma edificação é a distância entre o
piso do pavimento térreo e o ponto mais alto da cobertura, excluídos o
ático e a caixa d água.”
“A outorga onerosa é a concessão, pelo Poder Público, de potencial
construtivo adicional acima do resultante da aplicação do coeficiente
básico, até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento
máximo, de alteração de uso e de parâmetros urbanísticos, mediante
o pagamento de contrapartida financeira.”
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“Estoque é o limite do potencial construtivo adicional, definidos para os
distritos, áreas de operação urbana ou de projetos estratégicos,
passível de ser adquirido mediante outorga onerosa ou outro
mecanismo previsto em lei.”

3.2.2 Zoneamento
A lei de uso e ocupação do solo estabelece as bases do zoneamento entre os
artigos 98 e 143. A identificação do zoneamento é feita através dos mapas 04, de
uso e ocupação de solo e a identificação dos parâmetros pelos quadro 4 dos planos
regionais.
De acordo com o art. 98 da Lei 13.885/04, foram criadas duas Macrozonas na
Cidade de São Paulo: de Proteção Ambiental, de Estruturação e Qualificação
Urbana.
Macrozona de Proteção Ambiental
“É a porção do território do município onde a instalação
de uso residencial e o desenvolvimento de qualquer
atividade urbana subordina-se

à necessidade de

preservar, conservar ou recuperar o ambiente natural”.

Está dividida em 3 macro áreas: de proteção integral, de uso sustentável e de
conservação e recuperação. É composta pelas seguintes zonas de uso:
•

ZMp – Zona Mista de Proteção Ambiental: porções do território destinadas a
implantação de usos urbanos, de baixa densidade de construção, com
gabarito de altura máximo de 15 m.

•

ZPDS – Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável: porções do
território destinadas a conservação da natureza e à implantação de atividades
econômicas compatíveis com a proteção de ecossistemas locais, de
densidade demográfica e construtivas baixas.

•

ZLT – Zona de Lazer e Turismo: porções do território destinadas ao uso de
lazer, turismo e áreas correlatas, vinculadas a preservação da natureza, de
densidade demográfica e construtivas baixas.
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•

ZEP – Zona Especial de Preservação: porções do território destinadas
exclusivamente ao uso residencial, de densidade demográfica e construtivas
baixas.

•

ZCPp – Zona de Centralidade Polar de Proteção: porções do território da
destinadas à localização de atividades típicas de centros regionais,
caracterizada pela coexistência entre usos residenciais e não residenciais,
com a predominância de usos não residenciais compatíveis com gabarito de
altura máxima de até 15 m.

•

ZCLp – Zona de Centralidade Linear de Proteção Ambiental: lotes com frente
para trechos de vias internos ou lindeiros a macro zona de proteção ambiental
numa faixa de 40m medidos a partir do alinhamento, destinada a localização
de atividades típicas de centros regionais com a predominância de usos
residenciais e não residenciais, com a predominância de usos não
residenciais compatíveis com gabarito de altura máxima de até 15 m.
Macrozona de Estruturação Urbana

“É a porção do território do município onde a instalação
de uso residencial e do desenvolvimento da atividade
urbana subordina-se às exigências dos Elementos
Estruturadores definidos no Plano Diretor Estratégico –
PDE

e

às

disposições

dos

Planos

Regionais

Estratégicos das Subprefeituras”
a) Zonas Exclusivamente Residenciais

De acordo com o Artigo 108, inciso I, da Lei Municipal 13.885:
“São as porções do território destinadas exclusivamente ao uso residencial de
baixa densidade.”
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Tabela 1: Zonas Exclusivamente Residenciais

Zonas Exclusivamente Residenciais
ZER 1: zona exclusivamente residencial de densidade demográfica baixa, com número de
habitações/m² igual a 0,0042, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,05, básico e
máximo igual a 1,0 e gabarito máximo de até 10 metros.
ZER 2:

zona exclusivamente residencial de densidade demográfica média, com número de

habitações/m² igual a 0,0100, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,05, básico e
máximo igual a 1,0 e gabarito máximo de até 10 metros.
ZER 3: zona exclusivamente residencial de densidade demográfica alta, com número de
habitações/m² igual a 0,0125, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,05, básico e
máximo igual a 1,0 e gabarito máximo de até 15 metros.
Fonte: Autor

b) Zonas de transição linear da ZER

De acordo com o Artigo 108, inciso VII, da Lei Municipal 13.885:
“Lotes nas faces de quadra opostas às zonas de uso

exclusivamente residenciais

destinada

a garantir a

transição de uso e parâmetros urbanísticos entre essas
zonas de uso e as demais do seu entorno”
Tabela 2: Zonas de Transição Linear da ZER

Zonas de Transição Linear da ZER
ZTLz I – Características de usos, de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes
permitidos na ZER lindeira.
ZTLz II - Características de usos, de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes
permitidos na ZER lindeira, exceto pelo gabarito de altura limitado a 15 metros.
Fonte: Autor

c) Zonas Predominantemente Industriais

De acordo com o Artigo 108, inciso II, da Lei Municipal 13.885:
“Porções do território destinadas a implantação de usos
diversificados onde a preferência é dada aos usos
industriais incômodos e as atividades não residenciais
incômodas com coeficiente de aproveitamento mínimo
igual a 0,10, básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,5.
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d) Zonas Mistas

De acordo com o Artigo 108, inciso III, da Lei Municipal 13.885:
“Porções do território da Macrozona de Estruturação e
Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos
residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote
ou edificação, segundo critérios gerais de compatibilidade
de incômodo e qualidade ambiental, que tem como
referência o uso residencial”
Tabela 3: Zonas Mistas

Zonas Mistas
ZM 1:

zonas mistas de densidade demográfica e construtiva baixas, com coeficiente de

aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico e máximo iguais a 1,0.
ZM 2: zonas mistas de densidade demográfica e construtiva médias, com coeficiente de
aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico igual a 1,0 e máximo igual a 2,0.
ZM 3a: zonas mistas de densidade demográfica e construtiva altas, com coeficiente de
aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico igual a 1,0 e máximo igual a 2,5.
ZM 3b: zonas mistas de densidade demográfica e construtiva altas, com coeficiente de
aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico igual a 2,0 e máximo igual a 2,0.
Fonte: Autor

e) Zonas de Centralidade Polar

De acordo com o Artigo 108, inciso IV, da Lei Municipal 13.885:
“Porções do território da zona mista destinadas a
localização de atividades típicas de áreas centrais ou de
subcentros regionais, caracterizadas pela coexistência
entre usos não residenciais e a habitação, porém com
predominância de usos não residenciais”
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Tabela 4: Zonas de Centralidade Polar

Zonas de Centralidade Polar
ZCP a: zona de centralidade polar, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico
igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5.
ZCP b: zona de centralidade polar, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico
igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 4.
Fonte: Autor

f)

Zonas de Centralidade Linear

De acordo com o Artigo 108, inciso V, da Lei Municipal 13.885:
“Lotes com frente para trechos de vias, excluídas as ZER
em faixas de 40m ou 50 m medidos a partir do
alinhamento

da

via,

destinadas

a

localização

de

atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros
regionais, caracterizadas pela coexistência entre usos não
residenciais e a habitação, porém com predominância de
usos não residenciais”
Tabela 5: Zonas de Centralidade Linear

Zonas de Centralidade Linear
ZCL a : zona de centralidade linear, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico
igual a 1,0 e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5.
ZCL b: zona de centralidade polar, com coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 0,2, básico
igual a 2,0 e máximo variando de 2,0 até o limite de 4.
Fonte: Autor

g) Zonas de centralidade linear ou interna a ZER

De acordo com o Artigo 108, inciso VI, da Lei Municipal 13.885:
“Lotes com frente para trechos de vias, internos ou lindeiros às
zonas exclusivamente residenciais ZER 1,2 e 3 destinados à
localização de algumas atividades não residenciais não
incômodas de baixa densidade”
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Tabela 6: Zonas de centralidade linear ou interna a ZER

Zonas de centralidade linear ou interna a ZER
ZCLz I

trecho de via destinadas à localização de atividades de comércio e de serviços de
baixa densidade de acordo com o Quadro 05b

ZCLz II

trecho de via destinadas à localização de atividades de comércio e de serviços de
baixa densidade de acordo com o Quadro 05c

Fonte: Autor

Nas duas macrozonas, podem estar inseridas as zonas especiais:
h) Zonas Especiais

De acordo com os artigos 99, da Lei Municipal 13.885:
“Porções do território com diferentes características ou com
destinação específica e normas próprias de uso e de ocupação
do solo, situadas em qualquer macrozona, compreendendo”:

Tabela 7: Zonas Especiais

Definição das Zonas Especiais
ZEPAM – Zona especial de Preservação Ambiental, porções do território destinadas a proteger as
ocorrências ambientais isoladas, tais como remanescentes de vegetação significativa , paisagens
naturais notáveis, áreas de reflorestamento e áreas de risco.
ZEPEC – Zona Especial de Preservação Cultural, porções do território destinadas a preservação,
recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, podendo se configurar
como sítios, edifícios ou conjuntos urbanos.
ZEPAG – Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral, porções do território municipal,
onde há interesse público de manter e promover atividades agrícolas e de extração mineral.
ZEIS – Zona Especial de Interesse Social
ZOE – Zona de Ocupação Especial, porções do território destinadas a abrigar atividades, que por
suas características únicas, necessitem de tratamento especial, com parâmetros urbanísticos
definidos na parte II da lei.
Fonte: Lei 13.885/04

3.2.3 Categorias de Uso
De acordo com o Art. 151 da Lei 13.885/04 foram definidas duas categorias de
uso: residencial e não residencial.
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Para os usos residenciais:
Tabela 8: Usos Residenciais

Uso Residencial
R1

Definição
Uma unidade habitacional por lote
Conjunto de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas

R2h

horizontalmente/ e ou superpostas, e todas com entrada independente
com frente para via oficial de acesso ou em condomínio
É definido como o conjunto de habitações independentes, dispostas a

Conjunto

Residencial formar rua ou praça, interior à quadra, com ou sem caráter de

Vila

logradouro público, que tenha sido reconhecida como tal pelo poder
público.
Conjunto com mais de duas ou mais unidades habitacionais, agrupadas

R2v

verticalmente – edifícios de apartamentos ou conjuntos residenciais em
condomínio.

Fonte: Art. 151 da Lei Municipal 13.885/04

Para projetos de condomínio de casas aplica-se R2h. Para o caso de aprovação de
um prédio de 2 ou mais unidades habitacionais agrupadas verticalmente ou de
conjuntos residenciais de apartamentos aplica-se R2v.
Os usos não residenciais são classificados de acordo com o Quadro No:
Tabela 9: Categorias de Uso Não Residencial

Uso Não Residencial
NR1
NR2

NR3

Definição
Usos não residenciais compatíveis com a vizinhança residencial
Usos não residenciais toleráveis, atividades que não causam impacto
nocivo à vizinhança residencial
Usos

residenciais

especiais

ou

incômodos,

atividades

potencialmente geradoras de impacto urbanístico ou ambiental
Usos

NR4

não

não

residenciais

ambientalmente

compatíveis

com

o

desenvolvimento sustentável, atividades que podem ser implantadas
em áreas de preservação, conservação ou recuperação ambiental.

Fonte: Art. 154 da Lei Municipal 13.885/04

Na categoria de “não residencial”, estão as aprovações de edifícios de salas
comerciais e lajes corporativas, lojas e estabelecimentos de serviços, galpões e
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condomínio

industriais,

centros

comerciais

(“shopping

center”)

e

prédios

institucionais.
3.2.4 Compatibilidade de Usos Residenciais e Zoneamento
Para a implantação de empreendimentos residenciais, deve-se consultar o artigo
152, que estabelece as seguintes limitações:
Tabela 10: Zoneamento x Usos Residenciais

Zoneamento

Uso
R1 e o conjunto

ZER 1

residencial vila

Zoneamento
ZERp

Uso
R1 e o conjunto
residencial vila

ZER 2

R1, R2h

ZEPAG

R1

ZER 3

R1, R2h, R2v

ZMp

R1, R2h, R2v

ZM

R1, R2h, R2v

ZEPAM

R1

ZPI

R1 e R2h

ZPDS

R1 e R2h

ZEIS

R1, R2h, R2v

ZCp

R1, R2h, R2v

ZCLz I e II

R1, R2h, R2v

ZCLp

R1, R2h, R2v

ZCP

R1, R2h, R2v

ZLT

R1 e R2h

ZCL

R1, R2h, R2v

ZEP

Sítios e Chácaras

Fonte: Art. 152 da Lei Municipal 13.885/04

Os condomínios residenciais horizontais são mais propícios em zonas de baixa
com baixo potencial construtivo e que em geral tem limitação de gabarito de altura
como as zonas exclusivamente residenciais, ou zonas mistas ZM1.
Os condomínios residenciais verticais são mais propícios em zonas de médio e
alto potencial construtivo, sem restrição de gabarito de altura (embora a cidade
inteira esteja limitada pelas normas do Comando Aéreo), como em zonas mistas
ZM2, ZM3a, ZM3b e zonas de centralidade ZCLa, ZCLb, ZCPa, ZCPb, ou em
perímetros de operações urbanas aprovadas e regulamentadas pelo Poder Público
Municipal.
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3.2.5 Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular
Uma das vertentes de demanda para a produção de habitações está no mercado
de HIS e HMP, que pode ser produzido principalmente nas zonas especiais de
interesse social (ZEIS).
Com relação a legislação, o Decreto Municipal 44.667/04 da cidade de São
Paulo regulamentou as disposições da Lei 13.430/02 (Plano Diretor Estratégico da
Cidade de São Paulo) a respeito de zonas especiais de interesse social, habitação
de interesse social e habitação de mercado popular.
De acordo com o decreto 44.667/04:
“Habitação de Interesse Social (HIS), aquela destinada à
família com renda igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos,
de promoção pública ou conveniada ao Poder Público, nos
termos do disposto no Capítulo IV deste decreto;”
“Habitação de Mercado Popular (HMP), aquela destinada à
família com renda igual ou inferior a 16 (dezesseis) salários
mínimos, de promoção privada, nos termos do disposto no
Capítulo IV deste decreto;”
“Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), são porções do
território do município delimitadas por lei e destinadas,
prioritariamente à recuperação urbanística, à regularização
fundiária e à produção de Habitação de Interesse Social e de
Habitação de Mercado Popular , incluindo a recuperação de
imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e
culturais, espaços públicos, serviços e comércio de mercado
local,

abrangendo:

precárias,

favela;

conjunto

cortiço;

habitacional

habitações

irregular

coletivas

ocupado

por

Moradores de Baixa Renda; edificação deteriorada; edificação
não utilizada ou subutilizada; lote ou glebas não edificados;
parcelamento

e

loteamento

irregulares

ocupados

por

moradores de baixa renda; solo urbano subutilizado; edificação
não utilizada ou subutilizada”
“ZEIS 1: área ocupada por população de baixa renda,
abrangendo favelas, parcelamentos e loteamentos irregulares
ou precários, e EHIS promovidos pela Administração Pública
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Direta ou Indireta, em que haja o interesse público em
promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária,
a promoção e a manutenção de HIS, incluindo equipamentos
sociais e culturais, espaços públicos, serviço e de comércio
local;”
“ZEIS 2: área com predominância de glebas ou lotes não
edificados ou subutilizados adequados à urbanização, onde
haja o interesse público na promoção e manutenção de HIS e
HMP, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços
públicos,serviço e de comércio de caráter local;”
“ ZEIS 3: área com predominância de terrenos ou edificações
não edificados ou subutilizados situadas em área dotada de
infra-estrutura, serviços urbanos e oferta de empregos, ou que
esteja recebendo investimentos desta natureza, em haja o
interesse público na promoção e manutenção de HIS e HMP,
incluindo

equipamentos

sociais

e

culturais,

espaços

públicos,serviço e de comércio de caráter local;”
“ZEIS 4: gleba ou terreno não edificado e adequado à
urbanização, localizado em área de proteção aos mananciais –
APM ou de proteção ambiental, na Macro área de Conservação
e Recuperação, definida no artigo 153 do PDE, destinadas a
promoção de HIS.”

Os Artigos 139, 140 e 141 da Lei 13.885/04 estipula para as zonas especiais de
interesse social as seguintes destinações para a implantação de HIS e HMP:
Tabela 11: Destinação de HIS e HMP nas ZEIS

ZEIS

HIS

HMP

Outros Usos

ZEIS 1

50%

30%

20%

ZEIS 2

50%

30%

20%

ZEIS 3

40%

40%

20%

ZEIS 4

70%

30%

Fonte: Artigos 139, 140, 141 da Lei 13.885/04

Características do HIS e do HMP de acordo com o Decreto Municipal 44.667/04:
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HIS – habitação de interesse social
A habitação de interesse social tem as seguintes características: condições de
pagamento compatíveis à população com renda de até 6 salários mínimos; área útil
máxima de 50 m²; umsanitário; pé direito mínimo de 2,3 m para as cozinhas,
banheiros e área de serviço; pé direito mínimo de 2,4 m para os demais
compartimentos e no máximo 1 vaga de estacionamento
HMP – habitação de mercado popular
A habitação de interesse social tem as seguintes características:condições de
pagamento compatíveis à população com renda de até 16 salários mínimos; área útil
máxima de 70 m²; máximo de dois sanitários; pé direito mínimo de 2,3 m para as
cozinhas, banheiros e área de serviço; pé direito mínimo de 2,5 m para os demais
compartimentos; no máximo 1 vaga de estacionamento.
3.2.6 Outorga Onerosa
De acordo com o Art. 2º da Lei 13.885/04:
“outorga onerosa é a concessão pelo poder público, de
potencial construtivo adicional acima do resultante da aplicação
do

coeficiente

de

aproveitamento

básico

até

o

limite

estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo, de
alteração de uso e de parâmetros urbanísticos, mediante o
pagamento de contrapartida financeira”.

De acordo com os artigos 21 e 22 o cálculo da operação urbana será feita pelas
seguintes fórmulas:
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Tabela 12: Cálculo da Outorga Onerosa

Cálculo da Outorga Onerosa
B=Vt/CAb
B= Benefício Econômico Agregado ao Imóvel
Vt=Valor do metro quadrado de terreno fixado na planta genérica de valores.
CAb= coeficiente de aproveitamento básico
Ct = Fp x Fs x B
Ct= Custo de áreas computável adicional por metro quadrado
Fp = Fator de Planejamento
Fs= Fator Social
FP e FS de acordo com os quadros 15 A e 16 A
AA= (CA Máx – CA Bás)*Área do Terreno
OO= AA * Ct
Fonte: Autor

Deve-se verificar se há disponibilidade de estoque de potencial construtivo, que é
dividido por distrito e discriminados por uso residencial e não residencial. Este
controle é feito por SEMPLA, e é publicado mensalmente no site da prefeitura.
3.2.7 Condições Restritivas do Zoneamento
Ao analisar um terreno devem ser consideradas algumas situações restritivas de
zoneamento: zonas lindeiras a ZER; lotes lindeiros a vilas ou ruas sem saída;
tombamento pelo patrimônio histórico; largura de rua; restrição de estoque de
potencial construtivo;
a) Zonas Lindeiras a ZER

No caso de zonas lindeiras a ZER, há uma restrição aos lotes com gabarito
máximo de 15 m. (art. 197 - Lei 13.885/04)
b) Restrições a Rua Sem Saída e Vilas

Há uma restrição de gabarito máximo de 15m para a faixa envoltória de 20m de
vilas ou ruas sem saída, quando o gabarito da zona de uso não for mais restritivo.
Nas edificações existentes em vilas só será permitida a instalação de uso
residencial, exceto nos casos em que haja a autorização da totalidade dos
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proprietários dos lotes pertencentes a vila, desde que esteja enquadrada na listagem
de usos permitidos em ruas sem saída presente no quadro 7 desta lei. (Art. 182 – Lei
13.885/04)
É vedado o remembramento com lotes que não pertençam a vila (excetuada a
situação em que haja a anuência de todos os proprietários da vila no
remembramento). (Art. 183 inciso 1º– Lei 13.885/04)
Nas ruas sem saída será permitida a instalação de usos residenciais R2, R2h,
R2v e categorias de usos não residenciais listados no quadro 7 da Lei 13.885/04.
(Art. 180)
Para a subcategoria de uso R2v em ruas sem saída, somente será permitida em
vias com largura superior a 10 m desde que o gabarito máximo de altura obedeça a
seguinte situação:
H=5/3 * (L+R), sendo H=altura máxima da edificação,L=largura da via de acesso
e R=Recuo mínimo de frente.
c) Tombamento pelo Patrimônio Histórico

Preservação “é o ato de manter os testemunhos das manifestações culturais e
ambientais que possibilitam a uma sociedade reconhecer a sua identidade,
valorizando-a e estabelecendo referencias para a construção de seu futuro. Para isto
são tomadas medidas protecionistas, que se fazem por meios de atos e
procedimentos que o poder público adota com o intuito de preservar, valorizar e
revitalizar esses bens” (DPH/SMC).
O tombamento do patrimônio histórico poderá ser feito por 3 órgãos, o IPHAN
(órgão federal); o CONDEPHAAT (órgão estadual); e o CONPRESP (órgão
municipal).
Poderão ser tombados, bens isolados, conjuntos, bairros, áreas envoltórias de
área de tombamento e esculturas. Há também quadras ou lotes objeto de
tombamento pelo patrimônio histórico, que são listados pelo zoneamento de
ZEPECs.
Os projetos com inserção ou proximidade de bens tombados devem ter anuência
do respectivo órgão competente, sendo restritivo para as novas construções no caso
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imóveis tombados e sujeito a limitações urbanísticas de acordo com as diretrizes
deste órgão.
“Bens próximos ao entorno de áreas de patrimônio histórico,
podem sofrer restrições de altura da edificação no momento da
aprovação do projeto de construção. A aquisição de um galpão
com o objetivo de se construir um prédio residencial ou
comercial pode ter a construção frustrada, se o galpão tiver
sido tombado pelos órgãos responsáveis pelo patrimônio
histórico do local.” PERROTTI;TERRA;BARRUECO (2007, pg.
4)
d) Largura de Rua

A largura da via pode limitar o gabarito máximo de altura a 25 m nos casos em
que estiver no intervalo de 10 e 12m.
Quando a largura da rua for inferior a 10m, há uma limitação de área construída
computável de 250 m²
e) Direito de Preempção
“O direito de preempção é o instrumento que confere,
ao poder público municipal, preferência para a compra
de imóvel urbano, respeitado seu valor no mercado
imobiliário, e antes que o imóvel de interesse do
município seja comercializado entre particulares”
(OLIVEIRA, 2001, pg. 31)

Deve-se verificar se o terreno em análise, está demarcado nos Planos Regionais
da Lei 13.885/04 nos mapas de áreas sujeitas a direito de preempção. Nestes
casos, o imóvel deve ser ofertado para o poder público municipal, e a aquisição só
poderá ser feita, se não houver o interesse da prefeitura em exercer a preempção.
f)

Restrição de Estoque de Potencial Construtivo

A partir do zoneamento, é possível se estabelecer através da diferença entre o
potencial máximo de aproveitamento e o potencial básico de aproveitamento para a
determinação da área adicional.
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Deve-se verificar se esta área adicional poderá ser utilizada através da
verificação do estoque de potencial construtivo no site da prefeitura. È feita uma
publicação mensal por distrito, e por uso residencial e não residencial.
Trata-se de uma importante medida, pois há a possibilidade de esgotamento de
potencial construtivo em alguns distritos, o que possibilita apenas a construção até o
potencial básico do terreno.

3.3 Parcelamento do Solo
O parcelamento do solo é um importante assunto nas incorporações imobiliárias.
Em função da escassez de terrenos, a procura por antigas áreas industriais para a
instalação de grandes condomínios residenciais tem aumentado. Em muitos casos,
trata-se de terrenos com uma grande extensão, que muitas vezes carecem de infraestrutura urbana instalada, de áreas verdes e de áreas institucionais que possam
atender a nova demanda e seu novo uso.
Nos casos com contaminação de solo ou com desativação de instalação
industrial, PARSOLO, que condiciona o parcelamento a um parecer técnico favorável
em DECONT, com a comprovação de que a área se encontra apropriada para
determinados tipo de uso, ou com um plano de remediação aprovado e em
andamento de acordo com o que está estabelecido pela legislação ambiental.
O parcelamento de solo considera os projetos de melhoramentos viários
aprovados em lei, que podem ser verificados na Secretaria de Infra Estrutura Urbana
da Prefeitura Municipal de São Paulo.
3.3.1 Definições
“O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento
ou desmembramento, observadas as disposições das legislações
municipais, estaduais e federais pertinentes”. (Lei nº 6.766, Artigo 2º);

Alguns conceitos básicos estabelecidos na Lei Municipal 9.413/81 são de
fundamental importância para o parcelamento de solo:
“Lote é a área resultante de loteamento, desmembramento ou
desdobro, com pelo menos uma frente lindeira à via oficial de
circulação (inciso VII, artigo 1° da Lei 9.413/81).”
“Gleba é a área de terreno que não foi objeto de loteamento ou
desmembramento aprovado”.
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“Via oficial de circulação de veículo é aquela que o poder público
reconhece e declara por ato legal a sua existência como logradouro
público. (inciso VIII, artigo 1° da Lei 9.413/81)”
“Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias de circulação, e logradouros
públicos ou prolongamentos, modificação ou ampliação das vias
existentes”. (Lei nº 6.766, Artigo 2º, § 1º);
“Considera-se desmembramentos a subdivisão de gleba em lotes
destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário
existente, desde que não implique na abertura de novas vias e
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes”. (Lei nº 6.766, Artigo 2º, § 2º).
“Remembramento de lote é a soma das áreas de dois ou mais lotes,
para a formação de novo lote (inciso III, artigo 1° da Lei 9.413/81)”
“Desdobro de lote é a divisão do lote para formação de novos lotes,
com frente para via oficial de circulação já existente, sem abertura de
novas vias e nem prolongamento das vias já existentes . (inciso V,
artigo 1° da Lei 9.413/81)”
“Remembramento e desdobro de lotes é a união de dois ou mais lotes
para formação de novos lotes, com frente para via oficial de circulação
já existente, sem abertura de novas vias e nem prolongamento das
vias já existentes. (inciso III e V, artigo 1° da Lei 9.413/81)”

3.3.2 Órgãos de aprovação: Graprohab e Parsolo
a) Subprefeitura

A Subprefeitura aprova o desdobro, exceto o desdobro vinculado à aprovação
e ou regularização de edificação de competência da Secretaria da Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEHAB, a pedido do interessado, com cobrança da
taxa de expediente e emolumentos - Lei 13.399/02 e Decreto 44.418/04
b) Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano
“O Departamento de Parcelamento do Solo e Intervenções
Urbanas (PARSOLO) da Sehab, aprova o desdobro quando
vinculado a aprovação e/ou regularização de edificação de sua
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competência, a pedido do interessado, com cobrança da taxa
de expediente e emolumentos”.
(Lei 10.237/86, Lei 13.399/02 e Decreto 44.418/04)

As modalidades de parcelamento de competência de PARSOLO são
loteamento, desmembramento de gleba, remembramento e desdobro de lote,
aprovação de empreendimento de interesse social (que contenha loteamento,
desmembramento, desdobro e plano integrado de parcelamento e edificações) e
aprovação de conjuntos residenciais R2h e R2v com área de terreno superior a
20.000 m² ou mais de 400 unidades residenciais.
Também compete a este órgão, o estabelecimento de diretrizes e análise de
infra-estrutura de cemitérios, oficialização e desoficialização de logradouros e a
emissão de certidão de confrontação de imóveis pertencentes a parcelamento de
solo registrado e aprovado.
c) Graprohab

De acordo com o artigo 5º do Decreto Estadual 52.053/07:
“caberá ao GRAPROHAB, analisar e deliberar sobre os
seguintes projetos de parcelamento do solo e de núcleos
habitacionais urbanos a serem implantados em projetos: de
loteamentos para fins habitacionais; de conjuntos habitacionais
com abertura ou prolongamento de vias públicas existentes; de
desmembramentos para fins habitacionais que resultem em
mais de 10 (dez) lotes não servidos por redes de água e de
coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação
pública, e de condomínios residenciais que se enquadrem em
uma das seguintes situações:



Condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais),
com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior
a 50.000 m²;



Condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com
área de terreno superior a 50.000 m², que não sejam
servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e
sarjetas, energia e iluminação pública;



Condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e
verticais) localizados em área especialmente protegidas
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pela legislação ambiental com área de terreno igual ou
superior a 10.000 m².

3.3.3 Requisitos Técnicos para Loteamento
Na área total de loteamento, deve ser destinado no mínimo 15% de áreas
verdes, 5% de áreas institucionais e 20% para sistema viário, sendo que não se
atingindo o mínimo, a área restante será adicionada às áreas verdes.
O dimensionamento dos lotes deverá estar de acordo com o zoneamento e os
planos regionais estratégicos estabelecidos pela Lei 13.885/04, além de possuir
frente para uma via existente oficial.
Deve-se respeitar: uma faixa “não edificante” mínima de 15m, de acordo com
aprovação na secretaria do verde e de meio ambiente e a faixa mínima de domínio
de rodovias/ferrovias/dutos de 15m.
O lote não poderá distar mais de 500 m de uma via de 20m e não poderá ter
frente para via com largura inferior a 12 m.
3.3.4 Requisitos Técnicos para Desmembramento
Na área total de desmembramento, serão destinados no mínimo 15% de áreas
verdes e 5% de áreas institucionais.
O dimensionamento dos lotes deverá respeitar o zoneamento e o plano regional
estratégico estabelecido pela Lei 13.885/04, e ter frente para uma via existente
oficial, além de ser aprovado na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, respeitando a
"faixa não edificante" mínima de 15 m. A faixa mínima de domínio de
rodovias/ferrovias/dutos é de 15m.
No caso de desmembramento de gleba com edificações existentes, a divisão
deve atender aos índices urbanísticos.
3.3.5 Requisitos Técnicos para Desdobro
O dimensionamento dos lotes deve respeitar o zoneamento e o plano regional
estratégico, além de ter frente para a via existente oficial.
A faixa “não edificante” de córregos será determinada de acordo com o código
de obras ou código florestal, e estar de acordo com SIURB/PROJ. A faixa mínima de
domínio de rodovias/ferrovias/dutos é de 15m.
No caso de desmembramento de gleba com edificações existentes, a divisão
deve atender aos índices urbanísticos.
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3.3.6 Aprovação de Conjunto Residencial
A aprovação de conjunto residencial, classificada nas categorias de uso R2v e
R2h com área de terreno superior a 20.000 m² ou com mais de 400 unidades
residenciais, é precedida da emissão de diretrizes, análise e aceitação técnica da
infra-estrutura, de PARSOLO, sendo que a aprovação final é emitida pelo
departamento de aprovação de edificações- APROV.
A aprovação de conjunto residencial deve obedecer aos seguintes requisitos
técnicos:
Deve atender ao zoneamento e ao plano regional estratégico de acordo com a
lei 13.885/04, possuir frente para via existente e oficial.
No caso de cursos d água, deve ser aprovado na secretaria do verde e do meio
ambiente, respeitando a faixa mínima "não edificante" de 15m.
No caso de proximidade de rodovias, ferrovias e dutos, deve-se obedecer a faixa
de domínio mínima de 15m.
O empreendimento deverá aprovar junto a PARSOLO os espaços e instalações
internas condominiais, as diretrizes para conjunto residencial e a análise e aceitação
dos projetos de infra-estrutura.
O conjunto residencial deve atender do total de área de terreno:
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Tabela 13: Destinação de áreas para projetos enquadrados como Conjunto
Residencial

Quantidade Destinação
10%

da área do terreno para o sistema viário

40 m²

de quota de terreno/habitação

15 m²

de quota de terreno por habitação para áreas verdes

4 m²

de quota de terreno por habitação para áreas institucionais

2 m²

de quota de terreno por habitação para equipamentos comunitários (salão social,
sauna, salão de jogos, fisioterapia e outros a critério do projeto)

1 m²

de quota de terreno por habitação para equipamentos de lazer não cobertos
(aparelhos para recreação infantil, quadras esportivas e piscinas)

15 m²

de quota de terreno por habitação para espaços cobertos destinados a comércio de
abastecimento local e de serviços pessoais (NR1), admitindo-se supermercados
(NR2)
o

Fonte: Art. 8 do Decreto Municipal 45.817 de 4 de Abril de 2005

3.3.7 Condições Restritivas para o Parcelamento do Solo
O parcelamento do solo não é permitido nas seguintes situações:

•

Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as
providências para assegurar a drenagem e escoamento das águas;

•

Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública,
sem que sejam previamente saneados;

•

Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
se atendidas exigências específicas da legislação municipal;

•

Em terrenos onde as condições geológicas não aconselhem a edificação;

•

Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. (Lei nº 6.766, Artigo 3º,
caput com redação dada pela Lei nº 9.785/99, § único).

3.4 Estudo do Produto
O estudo do produto imobiliário deve estar dentro do planejamento estratégico da
incorporadora e compatível com a prospecção de terrenos que a empresa busca
para aquisição.
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De acordo com SOUZA; GUNJI; BAÍA, (2001, pg.65), as incorporadoras adotam
quatro posturas de definição de produto:
a) Há empresas que definem o produto imobiliário a ser
desenvolvido a partir dos terrenos ofertados. Neste caso a
empresa deve ter uma estrutura bastante flexível.
b) Há empresas que têm seu produto definido, mas acabam não
adquirindo o terreno adequado ao empreendimento. Neste
caso pode estar ocorrendo falhas no processo de seleção de
áreas para incorporação ou talvez haja a necessidade de se
fazer uma revisão do produto definido.
c) Há empresas que têm o produto definido e buscam adquirir
única e exclusivamente terrenos compatíveis . Neste caso, sua
estrutura é organizada para atuar para este tipo de
empreendimento, priorizando a padronização do produto e dos
processos
d) Há empresas que têm o produto definido e procuram adquirir
terrenos

dentro

das

definições

estabelecidas,

mas

aproveitando as oportunidades de mercado. Neste caso
embora haja uma estrutura treinada para atuar com um
determinado tipo de produto, há a flexibilidade de atuar com as
oportunidades de mercado. As empresas que adotam esta
alternativa

são

ousadas,

priorizam

a

qualidade

e

a

padronização dos produtos e tem agilidade na busca e seleção
de terrenos.

Esta postura, mostra que muitas empresas acabam cometendo equívocos em
seu planejamento estratégico, muitas vezes ignorando os tipos de demandas
existentes para uma determinada região, correndo o risco de ter baixa liquidez ou
mesmo a desistência de prosseguir com a incorporação mesmo com o projeto
aprovado e lançado, após uma baixa procura pela aquisição destas unidades.
A definição do produto no planejamento estratégico busca melhorar o
planejamento da incorporação, com um direcionamento de regiões, de tamanho de
terreno, de zonas de uso compatíveis, de VGV, redução de prazos em aprovações
de projeto, na busca de empreendimentos imobiliários rentáveis com boa liquidez.
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Segundo SOUZA; GUNJI; BAÍA, (2001, pg.64):
“A definição do produto consiste na caracterização específica
do produto a ser desenvolvido e é fundamental que seja
realizada de forma integrada às definições estratégicas da
empresa, conciliando também as informações de mercado e as
oportunidades de terreno. Este projeto deve ser coordenado
pelos diretores da empresa incorporadora e deve envolver
todos os setores gerenciais, como o de vendas, marketing,
construção, atendimento ao cliente e administração da carteira
de cobrança.”

A base da definição do produto é composta por: público alvo, mercado imobiliário
e definição estratégica da empresa.
“A concepção de um empreendimento deve considerar
aspectos técnicos, econômicos, financeiros, comerciais entre
outros”
KALLAS e LANDI (1992, Pg. 11)

Quanto ao público alvo a empresa deve conhecer a demanda existente, e as
necessidades, exigências destes clientes em relação ao produto como área
privativa, infra-estrutura, serviços prazo de entrega, padrão de acabamento e estilo.
Quanto ao mercado imobiliário, deve-se conhecer a estratégia, as características
dos produtos, o preço de venda e infra–estrutura de serviços nos empreendimentos
dos concorrentes.
Segundo SOUZA; GUNJI; BAÍA, (2001, pg.65), quanto a definição estratégica da
empresa, é importante que esta possua:
“Indicadores interno de caráter técnico, considerando os
empreendimentos já entregues: custos de construção, prazos
de incorporação e construção, qualidade e capacidade de
operação”
“Indicadores internos de caráter comercial, considerando os
empreendimentos já entregues: visitas x propostas, canais de
comunicação x visitas, velocidade de vendas, preço de venda,
perfil de pagamento, inadimplência, distratos, modificações de
projeto solicitadas, resultados das avaliações pós-ocupação,
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principais ocorrências de assistência técnica na fase pós
entrega.”

Ainda Segundo SOUZA; GUNJI; BAÍA, (2001, pg.65), sobre a definição do
produto:
“A definição do produto consiste, portanto em analisar as várias
informações relacionadas às necessidades dos clientes e de
mercado,

dos

concorrentes

e

da

própria

empresa

incorporadora e adequá-las da melhor forma, traduzindo essas
informações em requisitos do produto imobiliário a ser lançado
pela empresa”

O estudo do produto é uma importante etapa, que utiliza as informações
obtidas nas fases de análise preliminar e visita do terreno, para a obtenção do
estudo de massa e de implantação com custo e preço compatíveis com a demanda
que se pretende atingir. É um dos pré-requisitos para a análise de viabilidade
econômico-financeira.
3.4.1 Estudo de Massa e Estudo de Implantação
Tendo em vista a escolha de um determinado terreno, dentro das metas
empresariais estabelecidas pela empresa, é importante desenvolver um estudo de
massa, preferencialmente com um estudo de implantação. Estes estudos fornecem:
total de unidades, tipologia, total de subsolos e de vagas de garagem, total de área
construída computável e não computável, total de área privativa, total de área
construída e área construída equivalente, número de pavimentos, número de blocos,
número de unidades por andar e taxa de ocupação do projeto.
Apesar de se tratar de uma fase inicial da incorporação imobiliária, é importante
avaliar alguns parâmetros de eficiência do estudo de massa, de forma a otimizar a
área privativa e minimizar a área total construída, buscando minimizar o custo de
obra:
a) Análise dos seguintes índices: área privativa/área computável, área
privativa/área

total

construída,

área

privativa/área

de

terreno,

área

privativa/área total equivalente.
b) Determinação do número total de subsolos/sobre solos, total de vagas de
garagem coberta e descoberta, necessidade de contenção.
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c) Implantação do produto: disposição do acesso, dos blocos, das áreas de
comuns e de lazer, área permeável.

3.5 Meio Ambiente
De acordo com a Lei 13.885/04, as áreas de preservação já estão delimitadas na
macrozona de proteção ambiental, e nas zonas especiais ZEP e ZEPAM. Contudo,
qualquer aprovação dentro da macrozona de estruturação e qualificação urbana
estará sujeita às disposições específicas em relação ao parcelamento de solo,
manutenção de espécies arbóreas existentes, aplicação de taxa de permeabilidade
e delimitação de área de preservação permanente em áreas lindeiras a cursos d
água.
O tema de meio ambiente para incorporação imobiliária possui as seguintes
abordagens:

•

Manutenção e recuperação de vegetação nativa

•

Recuperação de áreas lindeiras a cursos d água;

•

Recuperação de áreas contaminadas
3.5.1 Manutenção e recuperação de vegetação nativa

De acordo com a legislação municipal, qualquer projeto em aprovação na cidade
de São Paulo, que promova o corte ou o remanejamento de espécies arbóreas deve
ter aprovação específica no órgão de DEPAVE. Ainda dentro deste assunto,
qualquer projeto que tenha um corte ou remanejamento de espécie arbórea,
ocasiona o aumento de taxa de permeabilidade mínima de 15% para 20%.
“A compra de uma área verde que foi desmatada de
forma irregular, não obedecendo as normas vigentes,
poderá levar o novo proprietário a ser autuado pela
fiscalização

e

até

sofrer

uma

ação

penal.”

PERROTTI;TERRA;BARRUECO (2007, pg. 4)
Caracterização da Vegetação

Para análise de um terreno é importante ter o conhecimento de como é feita a
caracterização da vegetação dentro dos órgãos públicos, de acordo com a Lei nº
10.365/87:
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“Caracteriza-se como “vegetação de porte arbóreo”, a
espécie vegetal lenhosa com D.A.P a partir de 0.05 cm”.
“Caracteriza-se como “árvores isoladas”,

aquelas

situadas fora das fisionomias vegetais ou florestais,
cujas copas não estejam em contato entre si.”
“Caracteriza-se como “maciço arbóreo” , o agrupamento
com no mínimo 15 árvores nativas ou exóticas com
projeção de copa mínima de 500m².”
“Caracteriza-se como “fragmento florestal”, a vegetação
primaria ou secundária em estágios inicial, médio e
avançado de acordo com a Resolução CONAMA n °
01/04.”
Preservação de Espécies Arbóreas/Áreas Verdes

De acordo com a legislação, as áreas verdes podem ser enquadradas como área
verde de propriedade pública ou de propriedade particular.

I - Áreas Verdes de propriedade pública:
•

reservas naturais;

•

parques públicos;

•

praças, jardins e logradouros públicos;

•

áreas ajardinadas e arborizadas de equipamentos públicos;

•

áreas ajardinadas e arborizadas integrantes do sistema viário;

II - Áreas Verdes de propriedade particular enquadradas ou a serem enquadradas
pelo Poder Público:

•

áreas com vegetação significativa, de imóveis particulares;

•

chácaras, sítios e glebas;

•

clubes esportivos sociais;

•

clubes de campo;

•

áreas de reflorestamento.

Origem das áreas verdes - Lei nº 9.413/81 – Lei nº 10.948/91 (A.E.A)

A área verde é proveniente do parcelamento do solo, através de loteamento (com
a criação de novas vias ou alteração das já existentes);desmembramento (15% da
área total do imóvel para área verde pública); conjuntos residenciais (edificação de
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duas ou mais unidades agrupadas acima de 20.000m² ou mais de 400 unidades);
uso R2V (Dec. 45.817/2005, com 15 m² de quota do terreno por unidade para área
verde particular), área verde arborizada, enriquecida, reflorestada, plantio no viário,
AEA; Área verde oriunda de manejo arbóreo (mínimo de 10% para áreas de até
1000 m² e 20% para áreas acima de 1000 m²).
Aprovação de Projetos com Remanejamento Arbóreo

Para o alvará de aprovação de um projeto com corte e remanejamento arbóreo
requer a aprovação de um processo de Laudo de Avaliação Ambiental junto a
DEPAVE.
Após a emissão do Laudo de Avaliação Ambiental é assinado o Termo de
Compensação Ambiental (TCA), um contrato entre o Interessado e a Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, que concede ao interessado o direito de manejo dos
exemplares arbóreos, de acordo com projeto ambiental aprovado, exigindo

em

contrapartida, o cumprimento de obrigações compensatórias com plantio de mudas
no lote e eventual necessidade de entrega de mudas para a prefeitura. Eventuais
inconformidades na execução do TCA podem resultar na suspensão do processo de
DEPAVE e conseqüente embargo da obra.
3.5.2 Recuperação de áreas lindeiras a cursos d água
A proximidade do lote com cursos d´água canalizados ou abertos, enterrados
ou a céu aberto, estará sujeita a aprovação de SIURB e de DEPAVE, e serão
limitadas pela faixa não edificante de acordo com o que está previsto no Código
Florestal e no Código de Obras. Estas faixas são denominadas áreas de proteção
permanente, deve ser área permeável e limitada por gradil em sua divisa.
De acordo com o Art. 2º da Lei Federal 7.803 (que alterou a Lei 4.771 de 15 de Setembro de
1965), está destinado como faixa de área de proteção permanente:
- 30 metros para os cursos d'água de menos de 10
metros de largura;
- 50 metros para os cursos d'água que tenham 10 a 50
metros de largura;
- 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a
200 metros de largura;
- 200 metros para os cursos d'água que tenham 200 a
600 metros de largura;
- 500 metros para os cursos d'água que tenham largura
superior a 600 metros;
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Ainda de acordo com o Art. 2º da Lei Federal 7.803:
“Para as nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de
largura;”

3.5.3 Recuperação de áreas contaminadas
“Área potencialmente contaminada:Área onde estão
sendo desenvolvidas ou onde foram desenvolvidas
atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde
ocorre o manejo de substâncias cujas características
físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem
acarretar danos aos bens a proteger, caso entrem em
contato com os mesmos.”
SILVA, A. C. M. A; MARKER, A;...[et al.], 2003, pg.16

O terreno é um elemento essencial para a incorporação imobiliária, e nas
grandes cidades com o grande adensamento construtivo, a reabilitação de áreas
contaminadas tem se tornado uma boa alternativa para o desenvolvimento de novos
empreendimentos residenciais e não residenciais.
“Remediação de áreas contaminadas : Aplicação de
técnica ou conjunto de técnicas em uma área
contaminada, visando à remoção ou contenção dos
contaminantes presentes, de modo a assegurar uma
utilização para a área, com limites aceitáveis de riscos
aos bens a proteger.”
SILVA, A. C. M. A; MARKER, A;...[et al.], 2003, pg.16

A lei 13.885/04 estabelece um conjunto de atividades potencialmente poluidoras:
Indústria Química (ácidos, bases, metais, solventes, fenóis e cianetos) ; Indústria
Petroquímica; Galvanoplastia; Indústria Metalúrgica (ferro, cádmio, chumbo, cobre,
cromo, bário, níquel, antimônio, cianetos, asbestos, bifenilas policloradas – PCB,
solventes, hidrocarbonetos, tintas, óleos e graxas), Indústria Têxtil/Tinturaria (cobre,
cromo, cianetos, hidrocarbonetos e aminas aromáticas);

Indústria Farmacêutica;

Perfumaria (óleos, graxas, glicerina, chumbo, zinco); Indústria de Sabão e
Detergentes (fluoretos , surfactantes);

Montadoras de Veículos; Depósito de

Resíduos; Postos de Combustível, que requer diretrizes específicas estabelecidas
por CETESB e DECONT para a avaliação e confirmação da contaminação, e
posteriormente o Plano de Intervenção para a descontaminação deste imóvel.
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Segundo MAKER (2008), as situações mais típicas de ocorrência de áreas
contaminadas são:

•

Em Zonas Urbanas Predominantemente Industriais (ZUPI ou ZPI)

•

Antigas regiões industriais em transição para uso residencial como Barra
Funda, Lapa, Mooca, Brás, Santo Amaro.

•

Galpões e infra-estrutura industrial em geral e concentrados ao redor da
linha férrea (eixo do Rio Tamanduateí – São Paulo, São Caetano e Santo
André)

•

Várzeas dos Rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí (antigas áreas de
descarte de resíduos sólidos).

•

Terrenos livres, baldios, ociosos ou subutilizados por longo período,
geralmente grandes terrenos muitas vezes cobertos por vegetação,
localizados na Região Metropolitana de São Paulo (antigas áreas de
disposição de resíduos, material de drenagem, entulho e iodo)

A incorporação de um empreendimento imobiliário em uma área com
potencial de contaminação deve contemplar o atendimento a diversas normas e
leis

ambientais, conforme o quadro apresentado no Caderno de Avaliação

Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação (MARKER, 2008):
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Figura 49: Esquema das principais normas brasileiras aplicáveis na realização de empreendimentos
imobiliários em áreas com potencial de contaminação.
Fonte: Caderno de Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação (MARKER,
2008, pg. 30)

Processo de reabilitação de uma área contaminada.

O processo de reabilitação de uma área contaminada, consiste na análise do
terreno, análise confirmatória, delimitação da área contaminada, aprovação do plano
de intervenção, implantação do plano de intervenção, monitoramento do solo e de
águas subterrâneas, emissão do termo de reabilitação para o uso pretendido.
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Figura 50: Fluxograma para Avaliação Ambiental de um Imóvel
Fonte: SILVA, A. C. M. A; MARKER, A;...[et al.], 2003, pg. 37

a) Levantamento Histórico de Ocupação do Imóvel e da Vizinhança

Trata-se de um passo inicial para verificar se o terreno já teve alguma atividade
considerada potencialmente poluidora.
A fase de aquisição do terreno já pode indicar que o terreno estará sujeito a
análise de áreas contaminadas, tanto na inspeção de campo, quanto na análise da
documentação, principalmente em usos não residenciais, uma vez que o imóvel
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possa ter tido alguma atividade que tenha gerado algum tipo de contaminação do
solo ou do lençol freático.
Neste caso, poderá ser contratada uma empresa especializada, que nesta fase
irá providenciar uma avaliação inicial do terreno e da vizinhança, através da análise
de documentos, da visita ao local e de entrevistas.
b) Análise Confirmatória

Uma vez identificada a possibilidade de o imóvel ter tido alguma atividade
potencialmente poluidora, a empresa especializada procede com a análise
confirmatória, na qual são coletadas amostras de solo e de água, e analisadas em
campo e em laboratório, a fim de verificar os níveis de substâncias consideradas
nocivas ao meio ambiente de acordo com os padrões estabelecidos pela CETESB.
c) Delimitação da área contaminada

Com a confirmação de que a área apresenta algum tipo de contaminante superior
aos níveis mínimos estabelecidos por CETESB, a próxima etapa é a delimitação da
área contaminada. Nesta etapa, se utiliza como referência os pontos em que foi
identificado os contaminantes da fase anterior, na qual se estabelece mais pontos de
análise de forma a ter esta delimitação da pluma de contaminantes.
d) Elaboração e aprovação do Plano de Intervenção

Identificada e delimitada a área contaminada, é feito um Plano de Intervenção
que serão estabelecidas as medidas necessárias para a remediação e ocupação
segura da área, englobando medidas de engenharia e de restrição de uso.
Este plano de intervenção deve estar de acordo com o Manual de Gerenciamento
de Áreas Contaminadas de CETESB.
e) Implantação de Plano de Intervenção

O Plano de Intervenção deverá ser implantado de acordo com as medidas e
prazos estabelecidos em sua aprovação. Durante esta etapa será feito o
acompanhamento da diminuição dos elementos poluidores,

com a entrega de

relatórios para a CETESB.
Após a conclusão do Plano de Intervenção, considerando que a área tenha
atingido os níveis de contaminação compatíveis com o uso pretendido na legislação
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ambiental, será solicitado em CETESB um parecer técnico para a utilização da área,
podendo se solicitar a mudança de uso.
f) Monitoramento de solo e de águas subterrâneas

O parecer técnico emitido por CETESB pode sugerir algumas medidas no plano
de intervenção, e considerando que os contaminantes tenham atingidos níveis
compatíveis para o uso solicitado, vem acompanhado do monitoramento do solo e
de suas águas subterrâneas.
Este monitoramento será feito em pelo menos 4 campanhas consecutivas, cada
uma com a duração de um semestre, e com a entrega de um relatório de
monitoramento ao final de cada etapa.
g)

Emissão do termo de reabilitação para o uso pretendido

Ao final da 4ª campanha, considerando que não houve aumento dos
contaminantes em nenhuma das campanhas anteriores, será feita a entrega do
último relatório com o protocolo do processo na CETESB para a emissão do Termo
de Reabilitação para o uso pretendido.
3.6 Direito Imobiliário
Um importante componente do processo de aquisição de terreno é a participação
do departamento jurídico da incorporadora. Além da possibilidade de contribuir na
análise de viabilidade jurídica da propriedade e dos proprietários, tem participação
ativa na formalização do negócio. Contudo, para aqueles que trabalham ou
pretendem trabalhar no departamento de novos negócios, é de fundamental
importância o conhecimento de algumas premissas básicas de direito imobiliário.
3.6.1 Análise Jurídica da Propriedade e dos Proprietários
Na etapa de análise jurídica da propriedade e dos proprietários, busca-se a
identificação da propriedade, dos proprietários, e de condições de utilização do
imóvel.
Na identificação da propriedade, deve-se obter: a localização exata através do
logradouro registrado em cartório e na prefeitura; as dimensões físicas do lote e
área do terreno; área construída do imóvel;
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A identificação do proprietário será feita nos seguintes documentos: matrículas,
escritura de compra e venda, formal de partilha e documentos pessoais dos
proprietários. Um problema muito comum é a falta da averbação na matrícula do
falecimento de proprietários, e da partilha aos herdeiros. O princípio utilizado é muito
simples, só é possível efetuar uma aquisição com vendedores que efetivamente
possuam a propriedade. Isso significa, que em muitos casos quando não houve uma
divisão formal dos bens, há a necessidade de um acordo entre os herdeiros para
que seja feita uma partilha judicial ou extrajudicial, para efetivar a regularização do
título de propriedade.
Há casos em que o proprietário não detém um documento formal da propriedade,
sendo necessário a abertura ou conclusão de um processo de usucapião. Não é
uma situação recomendável, pois este tipo de processo tem prazos longos e
indefinidos.
A respeito das condições de utilização do imóvel, deve-se analisar o registro de
usufruto, averbações de impenhorabilidade, dívidas e tributos da propriedade,
inalienabilidade e incomunicabilidade, presença de inquilinos, presença de servidões
perpétuas, desapropriação total ou parcial, indicação de imóvel foreiro, indicação de
tombamento pelo patrimônio histórico.
Outro importante aspecto a ser analisado é a presença de restrições do loteador.
Esta questão poderá ser analisada, mediante o levantamento de matrículas e de
transcrições até a escritura primitiva, na qual se encontra o documento de
loteamento do imóvel.

Existem casos como da Cia City em que o loteador

estabelece a limitação de uso e de unificação de lotes, e eventualmente restrição de
altura.
Matrícula
Trata-se do título de propriedade registrado em cartório que contém a descrição
da propriedade e de seus proprietários. Possui um histórico desde sua origem
(matrícula ou transcrição anterior) até a última averbação registrada em cartório. É
possível averbar : compra e venda da propriedade, falecimento de proprietários,
partilhas, usufruto, cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, servidões
perpétuas, doações, locação, indicação de imóvel foreiro e construções.
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Contrato de Locação
Deve-se verificar a presença ou não de inquilinos nos imóveis em negociação.
Para isso além de reuniões com os proprietários e corretores, deve-se solicitar
eventuais contratos de locação, onde se obtém os dados do inquilino, bem como as
condições comerciais e prazos estabelecidos com os proprietários. Este documento
será de fundamental importância, na negociação dos acordos e dos distratos de
locação.
Formal de Partilha
“Trata-se do título de propriedade expedido aos herdeiros pelo
juízo do inventário de bens que foram recebidos por herança”
(SOUZA, GUNJI, BAÍA, 2004, pg. 84).

Trata-se de um importante documento para a identificação dos herdeiros,
quando a matrícula não possui a averbação da partilha.
Impostos e Tributos Imobiliários
Um importante tópico do direito imobiliário é o conhecimento dos principais
impostos e tributos imobiliários para a aquisição da propriedade:

•

IPTU: Trata-se do imposto predial e territorial urbano, em que se encontra
informações importantes como localização,

número do contribuinte

(conseqüentemente o setor, a quadra e o lote na qual o imóvel está
registrado), área do terreno registrada na prefeitura, área construída e o valor
do tributo que é calculado em função de seu valor venal. Seu cálculo é em
função do valor venal/m² de terreno estabelecido na planta genérica de
valores e do valor venal/m² de construção. No caso das propriedades rurais, é
utilizado o ITR (imposto territorial rural).

•

ITBI: Na aquisição de imóveis é tributado no momento da escritura pública de
compra e venda do imóvel, o ITBI (imposto sobre transmissão de bens
móveis).

•

ITCMD: Nos casos em que há um processo de partilha judicial, há a
tributação de ITCMD (Imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de
quaisquer bens ou direitos).
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De acordo com BARRUECO; TERRA; PERROTI, (2007), a assessoria jurídica na
aquisição de terrenos busca: a avaliação do grau de risco, a demonstração de
requisito de boa fé na negociação e a possibilidade de registro do respectivo título
aquisitivo.
3.6.2 Formalização da Aquisição
No processo de negociação, são discutidas as condições comerciais de
aquisição bem como de condições resolutivas para a efetivação do negócio.
Seu início pode se der de maneira simples através de um contato direto com o
proprietário através de reuniões, mas também pode ser necessário uma
apresentação formal do interesse da empresa, que é feito através da carta de
interesse. Da mesma maneira, também pode ser feita a formalização da proposta,
em que se documenta o interesse da empresa na aquisição, em condições
comerciais e condições resolutivas ali estabelecidas.
Obtendo-se um acordo entre proprietário e comprador a respeito das condições
comerciais e resolutivas de aquisição, a formalização poderá ser feita através da
opção de compra e venda e do instrumento particular de compra e venda.
Outra negociação importante é o contrato de distrato de locação vigente, e
eventualmente com comodato, que permitirá ao inquilino, a ocupação do imóvel por
um prazo pré-definido após sua assinatura. Recomenda-se que este documento seja
assinado antes ou simultaneamente ao instrumento de compra e venda, de forma a
evitar problemas jurídicos com este inquilino.
Costuma-se vincular o último pagamento da aquisição, contra a passagem da
escritura pública de venda e compra. Este documento é público e formaliza em
cartório a transferência da propriedade ao comprador. Com este documento, é
possível averbar o comprador na matrícula como novo proprietário do imóvel.
Carta de Intenção
Algumas

propriedades

são

abertas

para

a

venda

e

acabam

sendo

disponibilizadas a um considerável número de corretores. Muitas vezes, estes
proprietários exigem destes intermediários, uma apresentação formal de eventuais
interessados na aquisição do imóvel, e neste caso poderá ser feito uma carta de
intenção em nome da empresa, solicitando ao proprietário documentos e uma
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reunião para o início da negociação, em nome do intermediário. Recomenda-se que
este documento tenha data de validade, de forma a estabelecer o período pela qual
se pretende negociar junto a este corretor.
Proposta
No processo de negociação, é muito mais recomendado o contato direto com o
proprietário, inclusive com a proposta de valores e das condições comerciais. Nos
casos em que o proprietário exige uma formalização da proposta, será apresentado
um documento com as qualificações da empresa e de seus proprietários, com a
descrição dos dados do imóvel (matrícula, endereço, área, número de contribuinte),
apresentando as condições comerciais e resolutivas propostas para aquisição aos
proprietários do imóvel.
Opção de Compra e Venda
Muitas vezes, se chega a um acordo com o proprietário a respeito das condições
comerciais para a aquisição. Ainda assim, pode ser necessário um prazo para a
análise de condições resolutivas do negócio, que incluem verificações de débitos e
tributos em aberto dos proprietários e da propriedade, negociação e acordo com
inquilinos, análise preliminar de área suspeita de contaminação, negociação com
outros imóveis necessários para a formação de uma área mínima para incorporação.
Instrumento Particular de Compra e Venda
“Trata-se do documento que regula as condições de compra e venda
que é feito e assinado pelas partes, por escrito particular ou privado,
no qual não intervém nenhum notário ou tabelião”. (SOUZA; GUNJI;
BAÍA, 2004, pg. 84)

Escritura Pública de Compra e Venda
“É o instrumento feito em cartório de notas onde uma das partes se
obriga a transferir um imóvel e a outra paga determinado preço”.
(SOUZA; GUNJI; BAÍA, 2004, pg. 83)

3.7 Fundamentos de Análise de Viabilidade Econômico Financeira
Uma importante ferramenta de decisão na aquisição de terrenos é a análise de
viabilidade econômico financeira. Este estudo faz uma simulação do fluxo de caixa
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com os custos/despesas, as receitas de comercialização previstas para o
empreendimento, gerando os resultados e índices de rentabilidade, risco e liquidez,
que são os fatores de decisão para o incorporador.
O estudo de viabilidade econômico financeiro é um modelo matemático e que
estabelece algumas premissas que devem ser estabelecidas pela própria empresa
como parâmetros de custos e despesas e entrada de receitas.
A apresentação de um estudo de viabilidade econômico-financeira é composta
por: Dados do Terreno e do Estudo de Produto, Resumo da composição de receitas
x custos/despesas e Resultados da Análise.
3.7.1 Apresentação do Terreno e do Estudo do Produto
A apresentação dos dados do terreno é composta pelas seguintes informações:
localização com endereço, com foto aérea e demarcação de área, área do terreno,
zoneamento e potencial construtivo máximo, preço e condições comerciais de
aquisição.
O estudo do produto deve fornecer as seguintes informações: tipologia do
produto (com número de unidades, área privativa unitária, número de unidades por
andar), total de área privativa, total de área computável, total de área construída,
número de blocos, de subsolos, de vagas, custo de obra/m², preço de venda/m².
3.7.2 Composição dos Custos e das Despesas
Os custos e as despesas são compostos por custo de terreno, custo de obra,
despesas de incorporação, de marketing, despesas de venda, de impostos e de
financiamento.
a) Terreno : Para os custos de terreno, deve ser considerados o valor e as
condições de pagamento de compra da(s)

propriedade(s), além de uma

eventual contrapartida financeira para a prefeitura sobre a forma de outorga
onerosa ou de títulos de potencial adicional (CEPAC para o caso de
operações urbanas).

Outro custo relevante é o do ITBI, o imposto de

transmissão de bens imobiliários.
b) Custo de Obra: Custo estimado para o empreendimento obtido a partir de
uma base histórica atualizada ou de um orçamento preliminar.É distribuído de
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acordo com uma curva de obra compatível com o tipo de empreendimento,
que busca simular todos os custos ao longo do período de construção.
c) Despesas de Incorporação:São compostas por: valores de projetos de
arquitetura e de engenharia, de licenças e legalização nos órgãos públicos e
taxas de incorporação.
d) Despesas de Marketing: valor definido por um percentual do VGV para o
Marketing do empreendimento.
e) Despesas de Venda: Despesa para a comercialização das unidades obtido
através de um percentual do VGV.
f) Impostos: Devem ser considerados as seguintes despesas de impostos:
PIS/COFINS/CSLL e Imposto de Renda
g) Financiamento: A fim de diminuir a exposição financeira do projeto, a obra
poderá ser financiada, o que acarretará um custo adicional de juros e da
contratação desta finalidade.
h) Taxa de Incorporação: O incorporador poderá definir uma taxa de
incorporação, um percentual do total de custos ou de receitas a fim de
remunerar a estrutura de incorporação montada para este fim.
i) Despesa de contingência: pode ser estabelecido um percentual do custo de
obra, para uma eventual despesa não prevista no orçamento inicial.
Para cada uma das despesas acima relacionadas, há um fluxo de custos
correspondentes, de acordo com a fase de incorporação e de construção.
3.7.3 Composição de Receitas
Preço de Venda

A aquisição de uma unidade imobiliária relaciona empreendedor e comprador
de forma que seja ofertado um produto com atributos desejados por um determinado
mercado alvo, bem como de preço e forma de pagamento compatíveis com esta
demanda.
A determinação do preço de venda é feita de acordo com uma análise do
mercado. Um importante aspecto é a participação direta da diretoria de
incorporação, que fornecerá subsídios tanto em relação à pesquisa de mercado
como também nas projeções para futuros lançamentos. A incorporadora poderá ter
também, uma estrutura de inteligência de mercado, que poderá estar inserida dentro
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do setor comercial. Esta área será responsável pelo acompanhamento de pesquisas
imobiliárias de lançamento e de comercialização, bem como de eventuais pesquisas
específicas de produto e de região.
KALLAS e LANDI (1992, Pg. 9) destacam os seguintes fatores para a
determinação do preço de comercialização de um empreendimento imobiliário: custo
de reposição, custos incorridos, margem de lucro, taxa interna de retorno e o preço
de venda com influência direta pelo risco que o empreendedor está sujeito e pela
influência direta do mercado.
A comercialização do empreendimento é feita em três fases, o lançamento, a
fase obra e a pós-obra. O preço das unidades varia em cada uma das fases, assim
como a forma de pagamento da parcela da incorporadora.
A forma de comercialização é através das tabelas de venda, que podem ser
diretamente com a incorporadora ou através de financiamento imobiliário. A compra
do imóvel na planta é feita em duas fases distintas, a fase de construção e a fase
pós-obra.
Na fase de construção, o comprador se compromete a pagar um determinado
percentual diretamente ao incorporador com, um valor de entrada no fechamento do
contrato, de parcelas mensais e anuais até a entrega do imóvel, e da parcela de
chaves.
Até a entrega das chaves o comprador não poderá ter juros incidentes sobre a
amortização da dívida, apenas correção monetária de acordo com índice
estabelecido em contrato, em geral pelo INCC.
Nas aquisições diretamente com o incorporador, o incorporador poderá oferecer
tabelas de 36, 72, 100 e até 120 meses, sendo que após a entrega das chaves, o
saldo estará sujeito à incidência de juros e de correção monetária previamente
estabelecida nos contrato de compra e venda.
Se o comprador optar por uma tabela financiada, ele poderá pagar um percentual
diretamente para o incorporador e saldar com o mesmo através de financiamento
imobiliário na entrega das chaves.
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A comercialização do imóvel na planta busca melhorar a exposição do projeto,
por isso costuma ser mais vantajoso em relação ao preço quanto mais próximo for
do lançamento.
Outro detalhe é que o valor de lançamento é feito em duas etapas, com um valor
pré-lançamento e outro pós-lançamento. A partir da abertura do estande, o
incorporador abre para oferta aos compradores por um determinado valor, e os
contratos são fechados no dia do lançamento do empreendimento. Após o
lançamento o valor é reajustado, podendo sofrer novos reajustes de acordo com a
estratégia de venda.
3.7.4 Resultados da Análise
A apresentação dos resultados da análise pode contemplar os seguintes critérios
de análise de investimento: VPL, TIR, Margem e lucro, Índice de Lucratividade,
Período de retorno, mês e valor da máxima exposição e análise de sensibilidade.
a) Análise do Fluxo de Caixa Descontado ou Valor Presente Líquido
“O Fluxo de Caixa Descontado ou Valor Presente
Líquido de um projeto é definido como o valor obtido
descontando-se, separadamente para cada ano, a
diferença de todas as saídas e entradas de caixa
acumuladas durante a duração de um projeto a uma
taxa de juros fixa e pré-determinada. (UNIDO – 1987,
pg. 211, Editora Atlas SA)”

Nesta análise se o FCD > 0 o projeto é aceitável, caso contrário é rejeitado.
b) Taxa interna de retorno - TIR

“Taxa interna de retorno é a taxa de desconto pela qual
o presente das saídas de caixa igual ao valor presente
das entradas de caixa; de outra maneira, é a taxa pela
qual o valor presente das entradas do projeto é igual ao
valor presente do investimento, e o valor presente é
zero” (UNIDO – 1987, pg. 214, Editora Atlas SA)

Se a Taxa Interna de Retorno for maior que a Taxa de Desconto, o projeto é
aceitável, caso contrário é rejeitado.
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A análise da taxa interna de retorno também poderá ser feita pelo método
WACC(Weighted Average Cost Of Capital )
Uma empresa ou projeto pode captar recursos para financiar suas operações de
diferentes fontes de capital. O WACC é um índice que define o custo de capital
médio da empresa ponderando os diferentes custos de capital de cada uma destas
fontes
O WACC de uma companhia é utilizado como a taxa mínima de retorno esperada
de suas operações
Portanto se a taxa interna de retorno do projeto for superior a taxa mínima de
retorno o projeto é aceitável, caso contrário é rejeitado.
c) Margem

Margem é a relação entre o lucro líquido e o total de receitas. É possível
estabelecer um parâmetro de margem mínima para a aquisição do terreno, se
tornando um fundamental fator de decisão de aquisição.
d) "Playback" – Período de Retorno
“Período de Retorno (Payback) é definido como o prazo
‘

requerido para recuperar os gastos com o

investimento original, através de lucros gerados pelo
projeto.” (UNIDO – 1987, pg. 216, Editora Atlas SA)

A comparação entre o lucro líquido do projeto e a máxima exposição também
poderá ser utilizado como fator de análise. É interessante que o lucro líquido do
projeto seja superior a máxima exposição, podendo ser analisado nos cenários com
ou sem financiamento.
Outra informação relevante, além do valor de máxima exposição é o mês que
este evento ocorre.
Outros parâmetros para análise do projeto é a análise das relações entre:

•

Valor de terreno/total de receitas

•

Custo de obra/total de receitas

•

Índice de lucratividade: valor presente líquido/ investimento inicial.
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O índice de lucratividade é uma medida eficiente para a comparação de projetos em
função de sua rentabilidade.
Pode ser usado tanto numa eventual escolha de diversos terrenos que possam
ser adquiridos, como numa análise do parâmetro para a escolha deste projeto.
Risco é a possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a
variabilidade de retorno associada a um determinado ativo.
3.7.5 Análise de Sensibilidade
A análise de sensibilidade é uma importante ferramenta para a avaliação do
risco, em função da variação das premissas (custos, despesas, receitas) com os
resultados do estudo de viabilidade econômico financeiro.
Por exemplo, se um terreno for adquirido por um determinado valor, é
possível fazer um estudo de custo de obra x preço de venda. A variação no custo de
obra possibilita verificar a melhora dos resultados numa eventual economia no valor
estimado, ou o limite de custo máximo para que o projeto não ultrapasse os
resultados mínimos de aceitação. Em relação ao preço serve para verificar o que
pode melhorar em função de uma valorização imobiliária no momento do lançamento
(aumento do preço) ou para um eventual interesse de dar maior liquidez de venda,
com o preço de lançamento inferior ao preço de mercado.
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4 PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS
O investimento no desenvolvimento de incorporações imobiliárias busca uma
opção que seja vantajosa em termos de rentabilidade, condicionadas ao risco e a
liquidez em relação às aplicações financeiras mais tradicionais. Isso significa que há
uma expectativa de maior rentabilidade, que vem acompanhada de um maior risco e
uma menor liquidez.
O terreno é uma das principais

matérias-primas da incorporação imobiliária,

porque tem um valor considerável na relação aos custos

e em função das

características de uso e ocupação do solo, estabelecidas pela legislação urbanística,
determinando alguns fatores condicionantes na determinação do produto como
coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, valor de outorga onerosa e
gabarito.
A importância do terreno na incorporação imobiliária justifica a organização de
um processo para sua aquisição a fim de minimizar os riscos em se produzir um
empreendimento abaixo dos parâmetros mínimos de rentabilidade e de liquidez, bem
como de eliminar oportunidades de aquisição com condições técnicas e jurídicas
impeditivas, que automaticamente já inviabiliza a análise econômico-financeira.
As principais etapas para o processo de aquisição são: prospecção de terrenos,
estudo de viabilidade, aprovação da diretoria, formalização da aquisição,
fechamento do terreno e consolidação da aquisição.
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Figura 51: Fluxograma do Processo de Aquisição de Terrenos
Fonte: Autor

4.1 Prospecção de Terrenos
Cada empresa define a sua estratégia competitiva, suas metas empresariais
dentro de seu mercado. De acordo com o seu planejamento estratégico, define-se o
perfil de terrenos alvo que ela pretende adquirir. Neste perfil, são definidas algumas
premissas, como regiões de atuação, tamanho de terreno mínimo, mínimo valor
geral de vendas (VGV), formas de pagamento para a aquisição (em permuta, em
dinheiro), etc.
A etapa de prospecção busca gerar ofertas de terrenos para a seleção de
eventuais oportunidades de aquisição que poderão ser realizadas pelo incorporador.
Esta geração de ofertas pode ser proveniente da organização de uma parceria com
corretores de imóveis ou com terceiros ou mesmo com o próprio proprietário em
busca de áreas para a incorporação imobiliária.
O corretor de imóveis é um profissional que não costuma ter remuneração fixa,
em geral, ganha por negócio fechado. Ele possui uma “carteira de clientes” que
disponibiliza seus imóveis para venda, e cabe a ele buscar eventuais interessados
para a compra destes bens.
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A princípio nada impede que qualquer corretor trabalhe com terrenos para
incorporação, mas há uma divisão por especialidades como vender casas ou
apartamentos, escritórios, galpões industriais, lotes e áreas para incorporação.
O corretor que trabalha com áreas para incorporação é aquele que interessa ao
processo de prospecção de terrenos. É um profissional que ao ter seu primeiro
contato com a incorporadora, já questiona o escopo de terreno que a empresa está
buscando no mercado. Então, procura em sua carteira de clientes, e trabalha na
formação de novas áreas, buscando gerar uma possível oportunidade de negócio
para apresentar à incorporadora.

Seu papel consiste na intermediação entre

vendedor e comprador, tendo como atividades, na obtenção de documentos e de
informações de proprietários e da propriedade, na negociação comercial entre as
partes, além de ser um facilitador em todas as etapas do processo.
Sua remuneração costuma ser em função no negócio realizado, e é pago
geralmente pelo vendedor, num percentual máximo que em geral é de 6% (seis por
cento) do valor total. Portanto, ele tem plena necessidade de realizar seus negócios,
pois não possui remuneração fixa.
Para que se obtenha uma eficiência na prospecção de terrenos, o profissional de
novos negócios deve buscar uma fidelização com os corretores, que pode ser obtida
com uma definição clara do escopo, coma agilidade na análise de terrenos,
principalmente quanto a uma resposta rápida de iniciar ou não uma negociação,
além de ser transparente em relação aos objetivos da empresa com o trabalho deste
profissional.
Alguns terrenos para a incorporação também podem surgir pelo próprio interesse
de seus proprietários em vender, podendo o mesmo buscar um contato direto com o
incorporador através do endereço eletrônico na internet, de ligações telefônicas ou
mesmo pelo relacionamento pessoal com alguém ligado a empresa.
Outra forma de prospecção de terrenos é por leilão, que pode ser judicial ou feito
por empresas especializadas contratadas para este fim. Nesta modalidade há a
apresentação de um edital, em que são estabelecidas as informações necessárias
para a participação de que tiver o interesse de participar. Deve conter as
informações do imóvel (localização, descrição, área, zoneamento, matrícula, IPTU,
foto) e as regras e datas deste processo. Nos casos de leilões judiciais, há uma
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limitação em relação à forma de pagamento, que em geral é a vista ou num prazo
bem curto e em dinheiro.
Tendo um bom relacionamento com todo e qualquer interessado em oferecer
uma área para incorporação, o profissional de novos negócios deve organizar um
banco de dados para a recepção destas ofertas, e para o cadastro de informações
de corretores e de eventuais interessados em oferecer uma área para incorporação.
Quanto ao terreno, este banco de dados deve armazenar informações como data
da oferta, localização (logradouro e bairro), área do terreno, zoneamento, foto aérea,
croqui do terreno ou quadra fiscal, preço, forma de pagamento e intermediário da
negociação (corretor ou proprietário) por data de oferta.
Quanto ao cadastro dos intermediários, deve conter dados, como: nome, RG,
CPF, endereço, telefone e email para contato.
O atendimento dos corretores e de outros interessados na venda de imóveis
pode demandar um considerável tempo do profissional de novos negócios. Para
isso, é de fundamental importância sua organização não só nesta etapa do
processo, bem como em todas as outras seguintes para que seja possível efetivar
boas aquisições de terreno para a incorporadora.
4.2 Estudo de Viabilidade
Uma das principais atividades do processo de aquisição é o de estudo de
viabilidade para a aquisição. Este estudo consiste na análise dos terrenos
provenientes da fase de prospecção e selecionar potenciais aquisições para a
aprovação da diretoria e as demais fases posteriores.
A seleção de terrenos é feita através da análise preliminar e da visita de
terrenos. Nestas etapas, já se obtém boa parte dos dados necessários para a
análise de viabilidade e buscam descartar eventuais oportunidades de aquisição que
sejam inviáveis tecnicamente. Se não houver o descarte destas ofertas nestas 2
fases, há um encaminhamento para a fase de análise de viabilidade.
A etapa de análise de viabilidade é composta pela análise técnica, jurídica e
econômico-financeira. As condições técnicas e jurídicas podem criar condições
resolutivas para a aquisição, enquanto que as condições econômico-financeiras
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definem a validação das condições comerciais de aquisição para a negociação da
compra do terreno.
Nesta etapa, caso haja um estudo de viabilidade favorável, poderá ser
firmado um acordo com o(s) proprietário(s) através da assinatura de uma opção de
compra e venda entre vendedor e comprador. Neste caso, são acordados o preço e
as condições comerciais de aquisição, bem como as condições resolutivas para a
efetivação do negócio.
Esta etapa é complexa e composta por diversos fatores que serão detalhados
no capítulo 5.
4.3 Aprovação da Diretoria
A finalização da etapa de estudo de viabilidade com a constatação de condições
técnicas e jurídicas viáveis, bem como com a consolidação da negociação das
condições comerciais de aquisição com resultados compatíveis aos interesses
estabelecidos em seu planejamento estratégico, permite a passagem de etapa para
a aprovação interna para esta aquisição.
Cada empresa tem seu critério de aprovação de diretoria, mas basicamente
consiste na apresentação de um relatório do terreno incluindo as informações
técnicas e jurídicas, da análise de viabilidade econômico-financeira, e das condições
de contorno para a realização do negócio, incluindo condições resolutivas de caráter
técnico e jurídico e as opções de compra e venda firmadas com os proprietários.
A aprovação de diretoria faz a validação do negócio junto ao planejamento
estratégico estabelecido, avaliando a rentabilidade, os riscos e a liquidez em se fazer
ou não o empreendimento. Superando esta etapa, o terreno poderá ser
encaminhado para a formalização da aquisição, ou caso não seja aprovado pode ser
descartado ou reavaliado novamente na etapa de estudo de viabilidade.
4.4 Formalização da Aquisição
A etapa de formalização da aquisição contempla a elaboração dos principais
documentos jurídicos para efetivar a compra de um terreno, tendo como agentes
principais por parte da empresa: o setor de novos negócios, o setor jurídico da
empresa, a diretoria e eventualmente um escritório jurídico terceirizado. Os
proprietários podem optar em negociar as condições do contrato, diretamente com a
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incorporadora ou recorrendo ao auxílio de um corretor ou de uma assessoria
jurídica.
O principal documento jurídico desta etapa é a elaboração das minutas de
instrumento particular de venda e compra ou do instrumento particular de dação em
pagamento (para os casos de permuta), que pode estar acompanhado das minutas
de distrato de locação e de instituição de comodato nos casos de imóveis com
inquilinos. A opção de compra e venda firmada na fase de estudo de viabilidade
poderá fornecer as condições comerciais acordadas e algumas condições
resolutivas que eventualmente tenham ficado pendentes.
Em alguns casos específicos, quando não há cláusulas resolutivas e é de comum
acordo entre o proprietário e a incorporadora, pode-se optar na consolidação
definitiva da aquisição através da assinatura da escritura pública de venda e compra
ou escritura pública de permuta sem a formalização por um instrumento particular de
venda e compra.
O instrumento particular de venda e compra ou de dação em pagamento deve
contemplar as condições comerciais e resolutivas acordadas na fase de negociação,
sendo elaborada de comum acordo entre o vendedor e o comprador.
Nesta etapa deve-se elaborar e aprovar, as minutas de procurações específicas
para a empresa efetuar a abertura de processos junto aos órgãos públicos para o
desenvolvimento da legalização do projeto, para serem assinadas juntamente com
todos os outros contratos na fase de fechamento do terreno.
O fechamento das minutas de contrato entre o comprador e o vendedor permita a
passagem para a etapa de fechamento do terreno com a assinatura destes
documentos, ou do descarte da negociação quando há divergências nas questões
resolutivas, ou na mudança das condições comerciais anteriormente acordadas.
4.5 Fechamento do Terreno
O fechamento do terreno contempla a assinatura do instrumento de venda e
compra de acordo com as minutas elaboradas na etapa de formalização da
aquisição por parte de vendedores e de compradores, além da assinatura de distrato
de locação e de instrumento particular de comodato nos casos com acordo com
inquilino.
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O

pagamento

das

aquisições

dependerá

das

condições

comerciais

estabelecidas nestes contratos, sendo necessária uma prévia programação com o
departamento financeiro através do cadastro dos proprietários, das parcelas e da
forma de pagamento a serem efetivadas no fechamento.
Busca-se assinar o fechamento de todas as propriedades simultaneamente,
sendo necessário: o planejamento de salas para a distribuição de cada um dos
proprietários e de um espaço para o trabalho do setor jurídico da empresa ou do
escritório terceirizado, além do agendamento com os profissionais de cartório que
fazem o auxílio na abertura e reconhecimento de firmas.
O fechamento começa com a verificação das minutas elaboradas na etapa de
formalização, então é feita a abertura de firmas com o profissional do cartório, em
seguida é colhida a assinatura de todos os proprietários e inquilinos, e por último a
assinatura dos representantes legais incorporadora. Com a assinatura de todos os
envolvidos, é liberado o pagamento de cada uma das propriedades de acordo com
as condições comerciais estabelecidas.
Os contratos devem ser assinados em pelo menos 2 vias (vendedor e
comprador), sendo que uma delas fica com o vendedor e a outra do comprador
deverá ser levada ao reconhecimento de firma de todas as parte envolvidas.
4.6 Consolidação da Aquisição
A etapa de consolidação da aquisição contempla a quitação das condições
comerciais acordadas e a passagem definitiva do imóvel através da escritura pública
de venda e compra (ou de permuta) e da obtenção da posse dos terrenos.
Quando o incorporador tem a necessidade de antecipar a assinatura das
escrituras, esta condição deve estar presente no instrumento de venda e compra e
costuma ser possível através da antecipação do pagamento das condições
comerciais ou pela possibilidade de assinatura de um contrato de confissão de
dívida que mantém as condições comerciais de pagamento acordadas.
Nos casos com inquilinos, os contratos de distrato e de comodato, cujos prazos
superem o prazo de escritura, o comprador obtém a propriedade do imóvel, mas só
tem a posse definitiva com a entrega das chaves de acordo com os prazos
estabelecidos por este documento.
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5 ESTUDO DE VIABILIDADE
A etapa de estudo de viabilidade tem como principal objetivo a obtenção dos
parâmetros de decisão para a aquisição ou não de um determinado terreno. É
composta por três fases: análise preliminar, visita do terreno e análise de viabilidade.
As fases de análise preliminar e de visita do terreno contemplam a seleção de
ofertas da fase de prospecção e a obtenção das informações necessárias para a
fase de análise de viabilidade, buscando excluir os terrenos fora do escopo
estabelecido pela empresa ou eliminar as ofertas com condições impeditivas de
caráter técnico.
As informações obtidas nas fases anteriores são a base para a fase de análise
de viabilidade. Os parâmetros de decisão podem ser divididos em três tipos,
técnicos, jurídicos, e econômico-financeiro.
A negociação do terreno com o proprietário está condicionada a estes
parâmetros, podendo interferir no valor e nas condições comerciais de aquisição,
bem como nas condições de contorno através de cláusulas resolutivas.
Por exemplo, um determinado terreno pode estar negociado em um determinado
valor e número de parcelas. Contudo, se for encontrada alguma condição de
contorno no estudo de viabilidade, como a necessidade de partilha na análise
jurídica ou uma contaminação de solo na análise técnica, isto pode mudar a
negociação comercial do preço do terreno e/ou de suas condições comerciais. Este
pagamento poderá estar vinculado com as condições resolutivas que só poderão ser
superadas de acordo com a eliminação destas pendências.
5.1 Análise Preliminar
Quando a oferta de um terreno chega ao avaliador de novos negócios, a primeira
análise deve ser a de descartar aquilo que está fora do escopo estabelecido pelo
planejamento estratégico da empresa. Alguns critérios podem ser estabelecidos,
como zoneamento, área mínima, preço, etc.
A partir da seleção de alguns terrenos para a análise preliminar, deve-se avaliar
seu zoneamento, através dos parâmetros estabelecidos, como coeficiente básico e
máximo, gabarito de altura, outorga onerosa ou operação urbana, disponibilidade de
estoque para a aquisição de potencial adicional e taxa de ocupação. Além disso, é
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possível fazer uma avaliação preliminar da forma física terreno através de uma foto
aérea que pode ser obtida através do programa Google Earth. Esta ferramenta
possibilita algumas análises como verificação de vias de acesso, presença de
árvores e áreas verdes no lote, presença de curso d água e construções existentes.
Outra medida importante é a identificação de alguns dados específicos do lote,
como a identificação do setor, da quadra e dos lotes. Esta informação pode ser
obtida através do número do contribuinte impresso na capa do IPTU, ou através do
programa “Geosecovi”. É recomendável pedir ao corretor a matrícula do imóvel, que
contém as informações relevantes como medidas, área e propriedade do lote.
Nesta etapa, também é importante consultar a diretoria de vendas, e analisar
algumas pesquisas de mercado, a fim de avaliar a oferta de lançamentos imobiliários
da região do terreno analisado, em relação à tipologias, preço, estoque e velocidade
de venda destes produtos.
5.2 Visita de Terrenos
A partir da escolha de alguns terrenos que atendam aos critérios estabelecidos
na análise preliminar, o próximo passo é fazer uma visita ao local a fim de
complementar a análise preliminar.
Antes mesmo de proceder com a visita, é importante já ter em mãos, um croqui
ou a quadra fiscal do terreno, além de uma foto aérea, de forma a ter um prévio
conhecimento dos limites do terreno, bem como dos lotes que compõe este terreno.
Ao visitar um terreno, o avaliador deve verificar os seguintes aspectos:

•

Características físicas do lote: frente, acesso, declividade, espécies arbóreas,
construções existentes, presença de inquilinos ou posseiros.

•

Características
estabelecimento

físicas
de

da

região:

comércio

e

vias

de

serviços,

acesso,

proximidade

equipamentos

de

públicos,

disponibilidade de transporte público.

•

Condições Restritivas: área sujeita a inundação, presença de nascentes e
cursos d água, proximidade de linhas de transmissão, proximidade de
servidões perpétuas, área sujeita a um passivo ambiental.
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Nesta fase são obtidos os dados complementares para a fase de análise de
viabilidade, mas caso seja encontrada alguma condição técnica impeditiva, a
negociação de aquisição do terreno poderá ser descartada.
5.3 Análise de Viabilidade
Depois da seleção das ofertas obtidas nas fases anteriores, vem a de análise de
viabilidade do terreno. Nesta etapa, é importante destacar que os parâmetros de
decisão são técnicos, jurídicos e econômico-financeiros e que a identificação de
qualquer condição impeditiva poderá resultar no descarte da negociação.
A partir da seleção do terreno, busca-se analisar as pesquisas de mercado
imobiliário, além de buscar uma avaliação do departamento e da empresa de vendas
a fim de iniciar a escolha das características básicas do produto imobiliário, como,
tipologia, padrão de construção, público alvo, preço, estimativa de custo por metro
quadrado de área privativa ou construída, etc.

Figura 52: Fluxograma de Estudo de Viabilidade para a Aquisição de Terrenos
Fonte: Autor
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Esta fase está dividida em três tipos de análise de viabilidade: técnica, jurídica e
econômico-financeira, sendo que em cada uma delas tem seus principais
parâmetros de decisão conforme será apresentado a seguir.

a) Análise de Viabilidade Técnica
A análise de viabilidade técnica é composta: pela avaliação das características
físicas do lote, pelo estudo da legislação de uso e ocupação do solo, pela
necessidade ou não de parcelamento do solo, pela análise de restrições de meio
ambiente e pelo estudo do produto.
A avaliação das características físicas do lote busca analisar o acesso, o uso e a
ocupação do lote, a infra-estrutura da região e as condições restritivas do lote para a
implantação do empreendimento.
O estudo de legislação de uso e ocupação do solo avalia o zoneamento, os
parâmetros urbanos específicos nos casos de operações urbanas, a ocorrência de
condições restritivas, como a proximidade de bens tombados, o direito de
preempção, a proximidade de vilas e ruas sem saída e as eventuais condições
restritivas estabelecidas pela legislação municipal.
O estudo de parcelamento do solo é aplicável para os casos específicos com
necessidade de desdobro, desmembramento, remembramento e loteamento de
terrenos. Esta opção interfere diretamente no aumento dos prazos de aprovação do
empreendimento, que poderá estar acompanhado da necessidade de doação de
parte do terreno para área institucional e área verde (para os casos de
desmebramento) e para o sistema viário (para o caso de loteamento e grandes
condomínios residenciais).
O estudo de meio ambiente busca analisar a disposição de condições restritivas
para a implantação do empreendimento como: a necessidade de corte e remanejo
arbóreo que implica no aumento da taxa de permeabilidade e estabelece uma
compensação arbórea no empreendimento interferindo no projeto e no custo; a
presença de canalizações e de curso d´água acompanhadas de faixas “não
edificantes” estabelecidas por legislação específica e que em alguns casos pode
inviabilizar a unificação de matrículas; a presença de áreas contaminadas, exigindo
dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental, o levantamento
histórico de uso e ocupação do solo, a investigação confirmatória e o plano de
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remediação que podem interferir no custo e no prazo de aprovação do
empreendimento.
O estudo do produto tem como base as informações comerciais obtidas na fases
anteriores, buscando aprimorar a discussão em relação à vocação do produto
imobiliário para este terreno com a participação de outras áreas da empresa como
incorporação e vendas, de forma a solicitar ao arquiteto um produto compatível com
a região e com a demanda que a empresa busca atingir.
As informações obtidas nas fases de características físicas do lote de infraestrutura do terreno, de legislação de uso e ocupação do solo, de parcelamento do
solo e de meio ambiente, fornecem as condições de contorno para a elaboração do
estudo de massa e de implantação do empreendimento que é uma das premissas
para a elaboração da análise de viabilidade econômico-financeira.
O estudo de massa costuma apresentar as informações básicas da concepção
do produto imobiliário, como: zoneamento; indicação ou não de operação urbana;
coeficiente de aproveitamento básico e máximo; taxa de ocupação; taxa de
permeabilidade; recuos laterais e de frente; gabarito de altura; e o estudo numérico
do empreendimento contendo a tipologia com o número de blocos, de unidades por
andar, área privativa da unidade e total, área computável, área total construída,
número de andares, número de andares, subsolos e número de vagas.
O estudo de implantação busca disponibilizar o posicionamento dos blocos no
terreno, os acessos, as áreas ajardinadas, as áreas de lazer, a indicação do norte e
área ocupada pelo térreo entre outros.
A eficiência de um estudo de massa poderá ser avaliada: pelo esgotamento do
coeficiente de aproveitamento máximo; pela relação entre a área privativa e a área
computável (buscando otimizar a área de venda do empreendimento); e pela relação
entre a área privativa e a área total construída. (buscando minimizar a área total
construída).
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Figura 53 - Fluxograma de Estudo de Viabilidade Técnica
Fonte: Autor

b) Análise de Viabilidade Jurídica
A análise de viabilidade jurídica busca verificar a segurança jurídica da aquisição,
bem como da eventual identificação de condições de contorno que possam afetar a
negociação do terreno ou mesmo da identificação de condições impeditivas que
podem implicar no descarte do terreno.
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Basicamente, esta análise está concentrada em 3 grupos: propriedade,
proprietário e condições de uso e ocupação do imóvel.
Inicialmente, o primeiro passo da análise de viabilidade jurídica é a análise da
documentação, através da matrícula, da transcrição, das escrituras, do IPTU, do
formal de partilha, dos contratos de locação, dos documentos pessoais de RG e
CPF, da certidão de nascimento e de casamento, etc.
Através da análise desta documentação busca-se identificar: a localização; as
medidas e a área de escritura do lote; as dívidas ativas da propriedade e dos
proprietários; a identificação dos proprietários registrados na matrícula, de outros
herdeiros e de antigos proprietários; a presença de inquilinos; o registro de área
contaminada em cartório (exigência de CETESB em casos de áreas contaminadas);
o uso e a ocupação do imóvel; a presença de servidão; e qualquer outra condição
jurídica relevante para a aquisição do terreno para uma incorporação imobiliária.
Ao analisar uma matrícula atualizada, a identificação dos proprietários é um dos
principais aspectos desta etapa. A situação ideal seria a de encontrar uma clara
identificação da propriedade, dos proprietários, mas é comum a falta de averbações
de falecimentos ou de partilhas nas matrículas, além dos diversos conflitos entre os
proprietários na divisão destes bens.
Por mais que o imóvel seja comercializado em consenso pelos herdeiros, há a
necessidade jurídica de que a matrícula esteja atualizada com todas as averbações
que identifique de forma clara seus vendedores. Isso significa que, mesmo que o
imóvel esteja no nome de um familiar falecido, os herdeiros devem providenciar o
processo de partilha (judicial ou extrajudicial), de forma que o documento fique em
nome destas pessoas conforme a divisão dos bens.
Outro problema comum em relação aos proprietários é a não averbação de
separação ou de casamento com comunhão total ou parcial de bens.

A

transferência da propriedade só é efetiva na medida em que todos os proprietários
assinem o documento de escritura. Muitas vezes poderá ser resolvido através do
registro de separação em casos de comum acordo ou pode gerar a necessidade de
acerto entre as partes para que não haja uma briga judicial por este bem.
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Muitas vezes os proprietários reservam para si o usufruto do imóvel, podendo
ocorrer cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, que
a princípio impedem a venda do imóvel enquanto os mesmos estiverem vivos.
O imóvel poderá estar sendo ocupado pelos proprietários, proprietários com
processo de usucapião, inquilinos e posseiros.
A aquisição de propriedade com processo de usucapião em andamento é muito
difícil de acontecer em função dos prazos para a conclusão deste processo, que
afetam diretamente a liquidez do empreendimento uma vez que não é possível.
A aquisição de um imóvel com inquilino requer uma análise das condições de
valor e prazos estabelecidos, além de um acordo formal para o distrato do contrato
de locação, em alguns casos com a necessidade de indenização por parte do
proprietário perante seu inquilino. Uma eventual aquisição sem o acordo para a
saída do inquilino pode implicar na dependência de um processo judicial para este
fim, podendo afetar os prazos do processo de incorporação.
Quanto à identificação do tipo de uso da propriedade, deve-se verificar a
possibilidade de ocorrência de atividades que possam ocasionar algum dano ao
meio ambiente, principalmente nos usos industriais e de serviços com manipulação
de produtos químicos, nos casos de armazenamento de produtos ou nos postos de
combustíveis.

Nestes

casos,

será

necessária

uma

análise

específica

de

contaminação do solo por uma empresa especializada, podendo implicar em
condições de contorno de custos e prazos para a remediação do terreno.
As dívidas ativas da propriedade e dos proprietários devem ser avaliadas, muitas
vezes alcançam valores que podem ficar próximo ou superior ao da propriedade,
tornando a aquisição arriscada para o incorporador.
No caso de aquisições de múltiplos lotes para a formação de um único terreno
para incorporação, é necessário um estudo de unificação das matrículas, a fim de
averiguar uma eventual necessidade de retificação de medidas e de área dos lotes.
Isto pode ocasionar a necessidade de confrontação com imóveis vizinhos, e
eventualmente com a prefeitura (quando esta diferença é em relação às vias
públicas), sendo necessária a anuência destes elementos para a retificação destes
lotes.
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Figura 54 -Fluxograma do Estudo de Viabilidade Jurídica
Fonte: Autor

As etapas de análise técnica e jurídica podem determinar as principais condições
de contorno para a compra do terreno, se tornando uma condição resolutiva na fase
de formalização da aquisição. Uma eventual condição impeditiva encontrada nestas
etapas pode resultar no descarte da negociação.
Os estudos de viabilidade técnica e jurídica são premissas da análise de
viabilidade econômico-financeira, que irão fornecer os resultados de decisão de
rentabilidade, de risco e de liquidez da simulação da incorporação. Esta ferramenta
será utilizada na negociação comercial para a aquisição do terreno.

c) Análise de Viabilidade Econômico-Financeira
A incorporação imobiliária de um empreendimento deve gerar resultados
financeiros compatíveis com outras oportunidades de investimentos, em relação à
rentabilidade, ao risco e a liquidez. Neste contexto, a fim de negociar o valor para
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aquisição de um terreno, são feitas várias simulações através do modelo de
viabilidade econômico financeiro.
O estudo de viabilidade econômico-financeiro é um modelo matemático que
simula um fluxo de caixa com os custos, as despesas e as receitas na incorporação
de um empreendimento imobiliário.
O objetivo deste estudo é a avaliação dos possíveis resultados que poderão ser
obtidos através desta simulação. É importante que as premissas adotadas, sejam
compatíveis com a produção e comercialização de um determinado produto similar
ao que se pretende comercializar no terreno em análise.
A partir das etapas de seleção e análise preliminar do terreno, busca-se uma
avaliação da vocação comercial do produto imobiliário mais apropriado, a fim de se
definir: uso (residencial ou não residencial), tamanho (produto compacto ou não),
número de dormitórios, estilo de arquitetura, área privativa, número de unidades por
andar, número de vagas por unidade, preço, velocidade de venda, tipo de tabela de
vendas entre outras informações pertinentes para este fim.
As premissas do produto como área computável, área privativa, área construída,
podem ser inicialmente estimadas pela base histórica de dados de empreendimentos
lançados pela incorporadora, mas posteriormente são ajustadas com a inclusão dos
dados do estudo de massa desenvolvido pelo arquiteto.
O custo de terreno é composto, pela condição comercial em negociação ou
acordada com o proprietário (valor, parcelamento, permuta) e pela outorga onerosa
a ser paga para a prefeitura. Nos casos de operações urbanas, há a possibilidade de
se adquirir, além do coeficiente adicional de aproveitamento, a compra de
parâmetros urbanísticos e de mudança de uso de acordo com lei específica.
O custo de obra pode ser estimado pela base histórica de custo por metro
quadrado (de área privativa ou de área construída) atualizados pelo INCC em
relação ao total de área privativa ou de área construída. Uma maior precisão do
valor do custo de obra em relação ao da base histórica é pela estimativa do
orçamento que pode ser solicitada ao departamento de engenharia.
O valor global de vendas é estimado a partir da relação entre a área privativa e o
preço de venda por metro quadrado (de área privativa), tendo importante
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participação do departamento de incorporação na validação de valor junto às
empresas de vendas, e aos departamentos de pesquisa de mercado e de vendas.
A partir da composição das premissas é possível fazer a simulação do fluxo de
caixa, gerando os indicadores de resultados de rentabilidade, de risco e de liquidez
como taxa interna de retorno, lucro, máxima exposição, margem, lucro/custo, etc.
O planejamento estratégico define os parâmetros de aceitação de um
determinado projeto, que são determinantes na decisão de aquisição através da
análise destes indicadores de resultados. Com isso, o avaliador pode estudar
cenários para a negociação do terreno, a otimização do produto ou optar pelo
descarte da negociação.
A negociação comercial se inicia a partir da prospecção de terrenos. A partir da
seleção de um determinado terreno, é feita uma negociação direta ou indiretamente
com o proprietário através de um corretor, de forma a compatibilizar as condições
comerciais de aquisição e acordar eventuais condições resolutivas do negócio.
No início deste processo, deve-se buscar o máximo de informações através de
reuniões e da obtenção da documentação imobiliária, para que seja feita uma
análise que possibilite um parecer técnico e jurídico favorável para esta aquisição.
Tendo um parecer favorável, com o conhecimento de todas as condições
resolutivas, será feito um aprofundamento da negociação das condições comerciais,
buscando estabelecer valor de fechamento, parcelas e prazos para pagamento e a
negociação da condições resolutivas do negócio.
A negociação também deve contemplar o acordo de distrato de inquilinos (que
pode interferir diretamente em custos adicionais e prazo para a desocupação), a
estratégia para a regularização da documentação imobiliária, a aferição de dados do
terreno com levantamento planialtimétrico, sondagem, análise de contaminação do
solo e outras informações relevantes para a conclusão do estudo de viabilidade do
terreno.
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Figura 55 - Fluxograma de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Fonte: Autor
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6 ESTUDO DE CASO
Neste capítulo, será apresentado um estudo de caso, para aplicação do processo
a fim de estabelecer a definição das diretrizes de análise de viabilidade para a
aquisição de terrenos.
Para isso, optou-se pela seleção de um terreno apresentado por uma empresa
especializada em áreas para incorporação, de forma a aplicar o estudo desenvolvido
nesta dissertação. O estudo de caso contemplará as fases de análise preliminar,
visita de terrenos, estudo de massa, análise jurídica, análise técnica e análise de
viabilidade econômico-financeira.
Com esta metodologia busca-se aplicar os parâmetros estabelecidos pela base
teórica e se obter as diretrizes de análise de viabilidade para aquisição de terrenos.
6.1 Apresentação do Terreno
A Empresa Plataforma, através de um dos seus sócios Leandro Lino colaborou
com este estudo através da apresentação do terreno para este estudo de caso.
Foram apresentadas as seguintes informações a respeito do terreno:
Tabela 14: Dados de Prospecção do Terreno
1) Prospecção

do

Terreno
Endereço:

Rua Luis Molina, 105, 125, 127 // Rua Pedro Pomponazzi

Bairro:

Chácara Klabin

Área:

3.025 m²

Preço/m²:

R$ 6.500/m²

Preço:

R$ 19.675.500

Corretor:

Leandro Lino

Fonte: Autor
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Figura 56 - Croqui do Terreno, Enviado pelo Corretor
Fonte: Plataforma

A vizinhança é cercada de prédios de alto padrão residencial em bom estado
de conservação, sendo que estes três lotes formam a última área para a
incorporação de um edifício residencial de uso R2v nesta quadra conforme pode ser
visto na foto aérea.

Figura 57 - Foto Aérea do Terreno
Fonte: Google Earth
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Figura 58 - Quadra Fiscal com Identificação dos Lotes
Fonte: PMSP

6.2 Análise Viabilidade Técnica
Conforme foi estudado no capítulo 5, a análise de viabilidade técnica pode ser
dividida em: características físicas do lote, legislação de uso e ocupação do solo,
parcelamento do solo, meio ambiente e estudo do produto.
6.2.1 Características físicas do lote
As características físicas do lote podem ser analisadas nos seguintes tópicos:
acesso, uso e ocupação do lote, infra estrutura da região e condições restritivas de
implantação.
a) Acesso

No dia 20 de Janeiro de 2011 foi feita a visita ao terreno, na qual foi possível
verificar que este possui uma frente de cerca de 50 m para a R. Luis Molina e de 54
m para a R. Pedro Pomponazzi, o que indica que a frente do terreno tem um bom
potencial de implantação, uma vez que há pouca variação na largura dos lotes. As
duas ruas tem a largura de 12m.
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A região conta com 2 importantes vias de acesso, a Rua Vergueiro e a Av.
Ricardo Jafet, com boa disponibilidade de transporte coletivo, através de linhas de
ônibus e de 2 estações de metrô: a Estação Chácara Klabin e a Estação Imigrantes.
Os lotes não são afetados por ruas com feiras livres, não havendo o incômodo
com este tipo de atividade.
Tabela 15: Características de acesso dos lotes
Acesso

Bairro

Frente

Largura da Rua Classificação

Feira Livre

Viária

no acesso?

R. Luis Molina

Chác. Klabin 50

12 m

Local

Não

R. Pedro Pomponazzi

Chác. Klabin 54

12 m

Local

Não

Fonte: Autor

b) Uso e ocupação do lote

Os imóveis formam uma área de terreno de 3.025 m² de acordo com as
matrículas, e atualmente são ocupados por construções residenciais do tipo R1
(casas uni familiares, lotes 40 e 41) e NR1 (uso não residencial compatível com
vizinhança residencial, ocupado por uma escola no lote 39), com 3.254 m² de área
construída de acordo com dados obtidos nas certidões de dados cadastrais.
Verificou-se em visita no local que dois lotes são ocupados por construções
residenciais e por seus proprietários e apenas o imóvel da Rua Luís Molina 105 é
ocupado por um inquilino que possui uma atividade não residencial, no ramo de
educação infantil.
Tabela 16: Uso e ocupação dos lotes
Rua

Matrícula Contribuinte

Área do

Uso Área

Lote (m²)

Ocupação

Construída (m²)

Luís Molina, 105

53.311

039.168.0039-6

1.005

R1

1.065

Inquilino

Luís Molina, 125

53.312

039.168.0040-1

1.026

R1

1.063

Proprietário

Luís Molina, 127

53.313

039.168.0041-8

993

R1

1.126

Proprietário

3.025
Fonte: Autor

c) Infra estrutura da vizinhança e da região

3.254
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Para este tópico, deve-se verificar a infra-estrutura básica da região, a presença
de equipamentos urbanos, de estabelecimentos de comércio e de serviços e a
disponibilidade de transporte coletivo.
O bairro da Chácara Klabin possui toda a infra-estrutura básica instalada, não
carece de nenhum dos itens apontados na tabela.
Tabela 17: Infra-estrutura Básica da Região
Infra-estrutura
Pavimentação

X

Rede de Esgoto

X

Arborização

X

Gás Canalizado

X

Iluminação Pública

X

Telefone

X

Rede de Águas Pluviais

X

TV a Cabo

X

Rede de Água

X

Internet

X

Fonte: Autor

Também

é

bem

servido

em

relação

aos

equipamentos

urbanos

e

estabelecimentos de comércio e de serviços.
Em relação aos equipamentos públicos, há nas proximidades diversas creches,
escolas públicas e particulares, e é um local próximo do Hospital São Camilo do
Ipiranga e do Hospital do Servidor Público na Vila Clementino.
A região é bem servida de estabelecimentos de comércio e de serviços, há
muitas padarias, farmácias, restaurantes, oficinas, além da proximidade com o
Shopping Plaza Sul e com as redes de hipermercados Carrefour e Extra.
Tabela 18: Equipamentos Públicos
Equipamentos Urbanos

Estabelecimento de Com. e de Serviços

Hospitais

x

Feira Livres

x

Creches

x

Padaria

x

Escolas

x

Hipermercado

x

UBS

x

Restaurantes

x

Parques Públicos

x

Farmácia

x

Praças

x

Jornaleiros

x

Fonte: Autor

Em relação ao transporte coletivo, possui boa disponibilidade de linhas de ônibus
que trafegam pela região, além da proximidade de duas estações de metrô, Chácara
Klabin e Imigrantes, além de pontos de táxi próximos da Rua Vergueiro.
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Tabela 19: Transporte Coletivo
Transporte Coletivo
Ônibus Municipais

R. Vergueiro e Av. Ricardo Jafet

Estações de Metrô

Proximidade das Estações Imigrantes e Chác. Klabin

Estações de Trens Metropolitanos Pontos de Táxi

R. Vergueiro

Fonte: Autor

d) Condições Restritivas de Implantação

Neste tópico são analisados: a ocorrência de restrições de implantação como
declividade, área sujeita a inundação, presença de servidão perpétua, proximidade
de linhas de transmissão, possibilidade de interferência de melhoramentos viários e
raio de tombamento pelo patrimônio histórico.
No caso do terreno em análise, não foi verificado nenhuma destas restrições.
Tabela 20: Condições Restritivas de Implantação
Condições Restritivas de Implantação
Declividade do Terreno:

Sem declividade

Área Sujeita a Inundação:

Não

Servidão Perpétuas:

Não

Linhas de Transmissão:

Não

Melhoramento Viários:

Não, de acordo com verificação em SIURB-PROJ

Prox. De Patr. Histórico:

Não, o bem tombado mais próximo fica no Ipiranga

Fonte: Autor

6.2.2 Legislação de Uso e Ocupação do Solo
A avaliação da legislação de uso e ocupação do solo fornece os principais
dados para o estudo do produto, como coeficiente de aproveitamento, taxa de
ocupação, gabarito de altura, restrições de implantação e custo de outorga onerosa.
Quanto ao zoneamento, o terreno está inserido numa zona mista ZM 3a pela
legislação atual e antiga Z2 na legislação anterior. De acordo com o Plano Regional
Estratégico da Subprefeitura da Vila Mariana da Lei 13.885/04, o coeficiente de
aproveitamento básico é de 1x, e o de aproveitamento máximo é de 2x. A taxa de
ocupação máxima é de 50%, e não há restrição de gabarito.
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Figura 59: Identificação da Quadra Fiscal e Zoneamento Anterior
Fonte: Geosecovi

De acordo com a lei 13.885/04, a ZM3 a não apresenta restrição de gabarito de
altura. Ainda sim, há 2 limites de gabarito de altura que precisam ser verificados, um
é estabelecido pela prefeitura no Boletim de Dados Técnicos da Prefeitura e outro
estabelecido pelo Comando Aéreo Regional (COMAR).
O Gabarito do boletim de dados técnicos é menor que o do COMAR, quando o
projeto atinge um valor igual ou inferior, a prefeitura pode aprovar este projeto.
Acima deste limite, o projeto precisa ter anuência do COMAR, pois há limites entre o
espaço aéreo de aviões e helicópteros.
Outorga Onerosa
A diferença entre o coeficiente básico e o coeficiente máximo determina a área
adicional e as condições para o cálculo da outorga onerosa.
O cálculo da outorga onerosa é feito pela seguinte fórmula:
OO = FP x FS x B x AA
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FP = fator de planejamento do Quadro 15A da Lei 13.885/04
FS = fator de interesse social do Quadro 16 A da Lei 13.885/04
AA = área computável adicional
VV = valor venal por metro quadrado de terreno obtido pela tabela genérica de
valores da prefeitura, que pode ser encontrada na capa do IPTU
B = VV/CAu
CAu= Coeficiente básico de aproveitamento utilizado
Pelo artigo 240, desta lei e pelo artigo 166 do Plano Diretor Estratégico (Lei
12.430/02), é possível aumentar o coeficiente básico para usos residenciais até o
máximo de 2 vezes de acordo com a fórmula: CAu=TO/TOu * CA bás.

•

CAu= Coeficiente de Aproveitamento Utilizado (valor entre 1 e 2)

•

TO=Taxa de Ocupação Máxima=0,5

•

TOu=Taxa de Ocupação Utilizada

•

CAb= Coeficiente de Aproveitamento Básico=1x

Neste caso, se a taxa de ocupação utilizada for de 25%: CAu=50%/25% * 1 = 2 x
Com a redução da taxa de ocupação para 25% não há a necessidade de outorga
onerosa, uma vez que o CAb=CAu=CAMáx
Situação 1: Taxa de Ocupação: 25% para uso residencial.
O terreno está inserido numa ZM3a e foi uma antiga Z2, para o uso residencial pode
ter o benefício da redução de taxa de ocupação, que poderá ter o benefício de não
ser necessário o pagamento de outorga onerosa:

•

Área do Terreno: 3.025 m²

•

CA Bás: 1x

•

CAu=0,5/0,25 x 1 = 2x

•

CA Máx= 2x

•

AA= 0 m²

•

FP= 0,7

•

FS= 1,0
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•

VV= R$1.205,40

•

OO = 0

Situação 2: Taxa de Ocupação: 50% para uso residencial.
Neste caso será necessário o pagamento de outorga onerosa de acordo com as
seguintes fórmulas:

•

Área do Terreno: 3.025 m²

•

CA Bás: 1x

•

CAu=0,5/0,5 x 1 = 1x

•

CA Máx= 2x

•

AA= 3.025 m²

•

FP= 0,7

•

FS= 1,0

•

VV= R$1.205,40

•

OO = 0,7*1*1.205,40/1 * 3.025=R$2.552.434,50

Uma das verificações necessárias de outorga onerosa é a de estoque de
potencial construtivo. De acordo com a última atualização da prefeitura até 31 de
maio de 2011, havia 95.199 m² de potencial construtivo adicional para o distrito da
Vila Mariana, sendo viável as duas soluções com e sem redução de taxa de
ocupação.
De acordo com o Plano Regional da Vila Mariana, não está inserida na lista de
terrenos com direito de preempção.
Conforme análise de condições restritivas de implantação, não há a ocorrência
de vizinhança de vilas ou de ruas sem saída, nem de raio de tombamento de
patrimônio histórico, não havendo maiores restrições de implantação.
6.2.3 Parcelamento do Solo
A composição dos lotes em análise forma um terreno de 3.025 m². Neste caso
há apenas a necessidade de fazer um remembramento dos lotes para a formação de
um único terreno, que pode ser feita em cartório sem a necessidade de aprovação
de parcelamento do solo na prefeitura.
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Tabela 21: Parcelamento do Solo
Parcelamento do Solo
Precisa Lotear?

Não

Precisa de Desmembramento:

Não

Precisa de Desdobro:

Não

Precisa de Remembramento:

Sim

Precisa de Aprovação de Conj. Residencial?

Não

Fonte: Autor

6.2.4 Meio Ambiente
O terreno é composto por três lotes, sendo que dois deles são ocupados por
construções uni familiares, caracterizado por uso residencial e um deles é ocupado
por atividade não residencial, de serviços. Nenhuma destas atividades, bem como
de todos os imóveis vizinhos não se enquadram em usos incômodos com risco de
contaminação ao meio ambiente.
Tabela 22: Meio Ambiente
Meio Ambiente
Presença de Árvores no Lote:

Sim

Nascentes/Curso d água

Não

Área Sujeita a Passivo Ambiental:

Não

Fonte: Autor
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Figura 60 : Identificação das árvores no lote
Fonte: Google Earth

Foi contatada a existência de espécies arbóreas na frente do terreno tanto pelas
ruas Pedro Pomponazzi como pela Rua Luís Molina, o que indica a possibilidade de
corte e remanejamento de árvores junto ao DEPAVE. Logo, será solicitado um
estudo de massa com o aumento da taxa de permeabilidade de 15% para 20% se
houver esta necessidade.
Fazendo a verificação desta área com o número do contribuinte em SIURB-PROJ
verificou-se que não há canalizações nem cursos d água no terreno.
6.2.5 Estudo do Produto
A partir da análise de pesquisas de mercado, da consulta com o departamento e
com a empresa de venda, poderá ser feita a escolha do tipo de produto imobiliário a
ser implantado no lote.
O produto imobiliário proposto é de uso residencial com unidades de 3 e 4
dormitórios, composto por unidades de 94 e 120 m², acabamento de alto padrão e
acesso pela Rua Pedro Pomponazzi. O empreendimento terá 170 vagas, que será
atendida em 2 subsolos.
De acordo com estas premissas, foi feito o seguinte estudo de massa:
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Tabela 23: Estudo de Massa
Área

Torres

No de

No de Unid

No de

Vagas

TT de

TT de

TT de

Dorm.

/Andar

Pav.

/Unid

Unids.

AP

Vagas

3 Dorm.

2,00

17,00

2

34

3.196

68

4 Dorm.

2,00

17,00

3

34

4.080

102

3D/4D

4,00

17,00

68

7.276

170

TT de Área Computável:

6.050

m² AC/Aterr.

2,00

TT de Área Privativa:

7.276

m² AP/AC

1,20

Área Total Construída:

12.127 m² AP/ATC

Privativa
94,00

1,00

120,00
Total

1,00

0,60

Fonte: Autor

Figura 61: Estudo de Implantação do Empreendimento
Fonte: Autor

Neste estudo, optou-se pelo acesso pela Rua Pedro Pomponazzi que é uma via
bem tradicional do bairro, a justificativa é comercial, haja vista que a Rua Luís Molina
também apresenta um padrão de construção similar ao 1º endereço.
Estimativa de custos e preço
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De acordo com empreendimentos similares, para esta tipologia e padrão de
acabamento, 2 subsolos, estima-se uma valor de custo de obra de R$2.500/m² de
área privativa e de acordo com pesquisas de mercado, seria viável a venda pelo
valor de R$8.000/m² de área privativa.
Este preço por metro quadrado foi baseado em pesquisa de mercado de
empreendimentos lançados nesta região, tanto nos apartamentos compactos com
área privativa menor que 70 m², quanto nos apartamentos médios e grandes.
O Altana da construtora Fillipo, com unidades de 249,45 m² que foi lançado em
abril de 2009, nesta mesma rua tem um preço médio de venda/m² privativo de
R$8.005/m² (base mai/11). O Duet Klabin da Cyrela e Lúcio, com unidades de 198
m², lançado em maio de 2011 tem o valor de R$8.200/m² na área privativa (base de
maio/11) e o Quintessensse Chácara Klabin da Tecnisa com unidades de 160 m²,
lançado em maio de 2011 tem o valor de R$8.000/m² de área privativa(base de
maio/11).
O Klabin One com unidades de 47,43 e 65,36 m²

tem um valor médio de

R$8.250 /m² (base de maio/11).O Next Klabin tem unidades de 46,02 m² e 67,52 m²
e tem um preço médio de 8.800/m² (base de maio/11).
Considerando que há 7.276 m² de área privativa, estima-se um preço de
construção (custos + BDI) de R$18,19 mm, e um valor global de vendas de R$58,21
mm. O preço médio das unidades de 92 m² será de R$736 mil e o de 120 m² será
R$960 mil m².
6.3 Análise de Viabilidade Jurídica
A análise de viabilidade jurídica é feita sobre: a propriedade, o proprietário, e o
uso e ocupação dos lotes.
Neste caso trata-se de uma aquisição de três lotes que formam uma área de
3.025 m² e que vai formar um terreno de VGV estimado de R$58 mm. Recomendase que a assinatura dos contratos de venda e compra desta aquisição seja feita
simultaneamente, de forma a garantir o mínimo de área necessário para a
implantação de um empreendimento imobiliário que atenda ao VGV Mínimo, e aos
parâmetros de resultados estabelecidos no planejamento estratégico da empresa.
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6.3.1 Análise da Propriedade
Os imóveis em análise estão inscritos nas matrículas 53.311, 53.312 e 53.312 do
1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
A matrícula 53.311 possui a localização com frente para a Rua Pedro
Pomponazzi, No 9, incluindo a descrição de medidas do lote e fecha a área do
terreno em 1.005,40 m².
Em 1986, foi feita uma averbação de área construída de 904,5 m² e de frente
para a Rua Luís Molina, 70. O imóvel está inscrito na prefeitura com número de
contribuinte 039.168.0039-6, endereço pela Rua Luís Molina, 105, com área
construída de 1.065 m².
A matrícula 53.312 possui a localização com frente para a Rua Pedro
Pomponazzi, No 2, incluindo a descrição de medidas do lote e fecha a área do
terreno em 1.026,25 m².
Não foi feita a averbação da construção existente na presente matrícula. O
imóvel está inscrito na prefeitura com número de contribuinte 039.168.0040-1,
endereço pela Rua Luís Molina, 125, com área construída de 1.063 m².
A matrícula 53.313 possui a localização com frente para a Rua Pedro
Pomponazzi, No 3, incluindo a descrição de medidas do lote e fecha a área do
terreno em 993,35 m².
Não foi feita a averbação da construção existente na presente matrícula. O
imóvel está inscrito na prefeitura com número de contribuinte 039.168.0041-8,
endereço pela Rua Luís Molina, 127, com área construída de 1.126 m².
Analisando as medidas dos lotes, não há problemas quanto à necessidade de
retificação, pois todos os imóveis têm suas medidas descritas na matrícula e não
conflitam nas laterais, não apresentando empecilhos para a unificação.
6.3.2 Análise dos Proprietários
A matrícula do imóvel da Rua Luís Molina, 105 foi aberta em 20 de maio de 1986,
fruto do desdobro da matrícula 53.310, tendo como proprietários Walter Daipre,
casado em comunhão de bens com Ana do Carmo Vieira Daipre, José Daipre e João
Storti, casado em regime de comunhão de bens com Maria Angela Beato Storti.
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De acordo com a averbação R-2/53.311, houve um registro de uma escritura em
14/4/86, de transmissão a título de permuta para José Daipre, de 2/3 desta
propriedade em nome de Walter Daipre e Ana do Carmo Vieira Daipre (1/3) e de
João Storti e Maria Angelo Beato Storti (1/3). Com isso José Daipre se tornou
proprietário integral deste lote.
A matrícula do imóvel da Rua Luís Molina, 125 foi aberta em 20 de maio de 1986,
fruto do desdobro da matrícula 53.310, tendo como proprietários Walter Daipre,
casado em comunhão de bens com Ana do Carmo Vieira Daipre, José Daipre e João
Storti, casado em regime de comunhão de bens com Maria Angela Beato Storti.
De acordo com a averbação R-2/53.312, houve um registro de uma escritura em
14/4/86, de transmissão a título de permuta para João Storti e Maria Angelo Beato
Storti, de 2/3 desta propriedade em nome de Walter Daipre e Ana do Carmo Vieira
Daipre (1/3) e de José Daipre (1/3).
Com isso João Storti e Maria Angelo Beato Storti se tornaram proprietários
integrais deste lote.
A matrícula do imóvel da Rua Luís Molina, 127 foi aberta em 20 de maio de 1986,
fruto do desdobro da matrícula 53.310, tendo como proprietários Walter Daipre,
casado em comunhão de bens com Ana do Carmo Vieira Daipre, José Daipre e João
Storti, casado em regime de comunhão de bens com Maria Angela Beato Storti.
De acordo com a averbação R-2/53.313, houve um registro de uma escritura em
14/4/86, de transmissão a título de permuta para Walter Daipre e Ana do Carmo
Vieira Daipre, de 2/3 desta propriedade em nome de João Storti e Maria Angelo
Beato Storti (1/3) e de José Daipre (1/3).
Com isso Walter Daipre e Ana do Carmo Vieira Daipre se tornaram proprietários
integrais deste lote.
De acordo com a averbação Av3, de 26 de maio de 2010, foi feito o registro do
falecimento de Walter Daipre em 6 de maio de 1995
De acordo com a averbação R. 04 de 26 de maio de 2010, foi registrada a divisão
do formal de partilha de 12 de julho de 2000, com 60% em nome da viúva Ana do
Carmo Vieira Daipre e 40% em nome da filha Linda Cristina Daipre Targa Fernandes
casada em regime parcial de bens com Celso Luís Targa Fernandes.
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Esta análise permite identificar os proprietários que estão registrados na
matrícula, sendo necessária a verificação com os proprietários se estas informações
se encontram atualizadas.
6.3.3 Uso e ocupação do lote
Os lotes 40 e 41 estão ocupados pelos proprietários em uso residencial. O
lote 39 está locado para um berçário, sendo necessária a análise do contrato de
locação e um acordo para o distrato desta locação, bem como de um eventual
pagamento de indenização por quebra do contrato.
6.4 Análise de Viabilidade Econômico Financeira.
O modelo de estudo de viabilidade requer o ajuste das premissas: do produto
(área privativa, área total construída, número de unidades, etc.), de receita (preço,
VGV, velocidade de venda, tabelas), de custos/despesas (custo de obra, curva de
desembolso de obra, despesa com incorporação, impostos, financiamento, etc.), dos
prazos (períodos de aprovação, lançamento, obra e venda pós obra), e da definição
dos indicadores mínimos para a aceitação do projeto.
6.4.1 Preço do Terreno
O preço do terreno com os proprietários é de R$6.500/m², sendo 50% em
dinheiro e 50% em permuta financeira. Este valor em permuta financeira fecha
dentro da viabilidade um percentual sobre o VGV que é colocado em contrato. No
momento do lançamento, o preço de venda estará de acordo com o valor de
mercado da região, criando a possibilidade de gerar um valor superior ao valor
negociado, uma vez que o permutante vai receber por um percentual do VGV.

6.4.2 Premissas de Produto
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Tabela 24: Premissas do Produto
Empreendimento:

Pedro Pomponazzi

Área

3.025

m²

Potencial Básico :

6.050

m²

2x para TO=25%

Potencial Máximo:

6.050

m²

2x

AP

TT de Pav

Unid/Andar TT de Unid

92

17

2

34

8.000

736.000

120

17

2

34

8.000

960.000

7208

17

4

68

8.000

57.664.000

TT de Área Comp.:

6.054

m²

AC/Ter.

2,00

TT de Área Privativa:

7.276

m²

AP/AC

1,20

Área Total Construída:

12.127

m²

AP/Aconst.

0,60

Produto: Residencial
Preço/m²

Preço

Fonte: Autor

6.4.3 Premissas de Custo
Tabela 25: Custos e Despesas do Empreendimento

Custos e Despesas do Empreendimento
Aquisição do Terreno

9.831.250

Outorga Onerosa

0

0

-

ITBI

196.625

2%

do custo do terreno

Custo de Obra

18.190.000

2.500

R$/m²

Marketing

2.386.528

4%

das receitas

Despesas de Incorporação

1.106.125

6%

do custo de Obra

Taxa de Incorporação

1.093.964

3%

do total de custos e despesas

Despesa de Contingência

344.599

1%

do total de custos e despesas

Despesa de Financiamento

1.449.432

4%

do total de custos e despesas

Taxas (IR e CSLL)

2.067.979

6%

do total de custos e despesas

Total de Custos

36.666.501

Fonte: Autor

R$
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Além do preço de venda, devem ser definidas as outras premissas de venda.
Primeiramente, deve-se analisar os prazos de cada etapa do empreendimento. Para
a definição de receitas, deve-se avaliar a previsão de vendas estimada x prazo de
cada etapa.
6.4.4 Premissas de Prazos
Tabela 26: Prazos para a Incorporação do Empreendimento
Prazos
Aprovação

8

Meses

Lançamento

12

Meses

Obra

24

Meses

Pós Obra

6

Meses

Fonte: Autor

6.4.5 Premissas de Receitas
Outro aspecto importante é a distribuição da tabela de vendas, deve-se estimar
quais tabelas e a proporção de vendas em cada uma delas.
Outro aspecto importante que será utilizado no cálculo das receitas líquidas do
empreendimento é a despesa de comercialização, que poderá ser definido como um
% do VGV do empreendimento.
Tabela 27: Previsão de Vendas
Previsão de Vendas

Tabelas

40%

Lançamento

30%

36

Meses

50%

Obra

40%

72

Meses

10%

Pós Obra

30%

120

Meses

Fonte: Autor

Os impostos a serem considerados na determinação da receita líquida são os de
PIS (0,65% das receitas) e COFINS (3% das receitas).
De acordo com preço,

previsão de vendas, tabelas, despesas de venda e

impostos de venda é possível montar o fluxo de receitas do empreendimento.
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Tabela 28: Receitas do Empreendimento

Receitas do Empreendimento
VGV

58.208.000

8.000

Receitas Financeiras

6.234.783

R$

Permuta

(9.831.250)

14,08% de AP

Comissão

(2.211.904)

3,8% das Receitas

PIS/COFINS

(2.352.162)

3,65% das Receitas

Receita Líquida

50.047.467

Fonte: Autor

6.4.6 Análise dos Resultados
Montando o fluxo de caixa com todos os custos/despesas e receitas mês a mês,
é possível determinar o fluxo final e fluxo acumulado do projeto.
De acordo com o fluxo final é possível determinar o resultado do projeto sobre a
forma de lucro ou de prejuízo, tanto no valor nominal como no valor presente líquido.
Outro cálculo que é feito é o da taxa interna de retorno. Com o fluxo acumulado é
possível determinar a máxima exposição do projeto, bem como o mês de ocorrência.
Cada empresa possui suas premissas de validação dos resultados da análise
econômico-financeira, para este estudo de caso está sendo adotados as seguintes
premissas:

•

TIR: >=20%

•

VPL c/ Taxa de Desconto de 12%>0

•

Resultado Nominal > Máxima Exposição

•

Margem Mínima> 20%

A princípio está sendo considerada a situação inicial ofertada pelo proprietário de
R$6500/m², correspondente a

R$19,7 mm, sendo 50% em dinheiro e 50% em

permuta.
Nestas condições, pela TIR, o projeto não é aceitável, mesmo sendo aceitável
em relação a margem, ao VPL e a comparação resultado nominal>máxima
exposição.
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Tabela 29: Resultados da análise para as condições comerciais de aquisição do
terreno ofertadas pelo corretor
TIR

18%

VPL

2.737.452

Resultado Nominal

13.380.966

Máxima Exposição

(11.437.615)

Margem

20,76%

Fonte: Autor

Considerando que no processo de negociação, seja fechado com o proprietário
uma condição de R$6.000/m², com 50% em dinheiro e 50% em permuta, teríamos
as seguintes premissas e resultados:
Tabela 30: Resumo de Receitas x Custos e Despesas c/ Negociação

Receitas do Empreendimento
VGV

58.208.000

8.000

Receitas Financeiras

6.234.783

R$

Permuta

(9.075.000)

14,08% de AP

Comissão

(2.211.904)

3,8% das Receitas

PIS/COFINS

(2.352.162)

3,65% das Receitas

Receita Líquida

50.803.717

Custos e Despesas do Empreendimento
Aquisição do Terreno

9.075.000

3.000

R$/m²

Outorga Onerosa

0

0

-

ITBI

181.500

2%

do custo do terreno

Custo de Obra

18.190.000

2.500

R$/m²

Marketing

2.386.528

4%

das receitas

Despesas de Incorporação

1.091.000

6%

do custo de Obra

Taxa de Incorporação

1.092.451

3%

do total de custos e despesas

Despesa de Contingência

344.122

1%

do total de custos e despesas

Despesa de Financiamento

1.449.432

4%

do total de custos e despesas

Taxas (IR e CSLL)

2.067.864

6%

do total de custos e despesas

Total de Custos

35.877.897

Fonte: Autor

Nestas condições:
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Tabela 31: Resultados da análise para as condições comerciais de aquisição do
terreno que poderão ser negociadas com o proprietário
TIR

21%

VPL

3.969.403

Resultado Nominal

14.925.820

Máxima Exposição

(10.635.871)

Margem

23,16%

Fonte: Autor

A taxa interna de retorno comparada a taxa mínima para a aprovação de projeto,
de 20%, torna este projeto é aceitável.
Quanto ao valor presente líquido, é calculado em função de uma taxa de
desconto, que neste caso é de 12% a.a. que é igual a 0,95% a.m. Admitindo-se que
o valor seja maior que zero, e portanto mais vantajoso que a taxa de desconto, o
empreendimento pode ser aceitável ou não.
A margem deste projeto foi de 23,16%, considerando que a margem mínima é de
20%, o projeto é aceitável.
6.4.7 Análise de Sensibilidade
O preço meta é o de R$8.000/m², e a variação para um valor inferior é para se
verificar o limite para a redução de valor em busca de uma maior liquidez de vendas.
Numa eventual valorização da região, é possível se ter uma idéia de resultados com
o aumento do preço acima do que está estabelecido para o projeto.
Em relação ao custo, trata-se de um valor estimado, e sua variação tanto para
valores superiores como inferiores, é importante para determinar o desvio padrão de
custo que a incorporação poderia suportar, a fim de estabelecer as metas de custo
na fase de desenvolvimento de produto.
Podemos estudar a variação de custos e de preço para cima e para baixo e
verificar o quanto que pode alterar a viabilidade do projeto:
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Tabela 32: Análise de Sensibilidade com variação de custo e de preço.
Preço
7.800

7.900

8.000

8.100

8.200

8.300

8.400

8.500

Custo
TIR
VPL
2.400 Res. Nom.
Máx. Exp.
Margem
TIR
VPL
2.450 Res. Nom.
Máx. Exp.
Margem
TIR
VPL
2.500 Res. Nom.
Máx. Exp.
Margem
TIR
VPL
2.550 Res. Nom.
Máx. Exp.
Margem
TIR
VPL
2.600 Res. Nom.
Máx. Exp.
Margem

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

3.725.554

4.147.459

4.569.363

4.991.268

5.413.173

5.835.077

6.256.982

6.678.886

14.417.378

15.109.145

15.800.912

16.492.679

17.184.446

17.876.213

18.567.980

19.259.747

-10.603.022

-10.609.478

-10.615.935

-10.622.392

-10.628.849

-10.635.306

-10.641.763

-10.648.220

22,95%

23,74%

24,52%

25,28%

26,02%

26,74%

27,44%

28,13%

20%

21%

22%

22%

23%

24%

25%

26%

3.425.574

3.847.479

4.269.383

4.691.288

5.113.192

5.535.097

5.957.002

6.378.906

13.979.831

14.671.599

15.363.366

16.055.133

16.746.900

17.438.667

18.130.434

18.822.201

-10.612.989

-10.619.446

-10.625.903

-10.632.360

-10.638.817

-10.645.274

-10.651.730

-10.658.187

22,25%

23,06%

23,84%

24,61%

25,35%

26,08%

26,79%

27,49%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

24%

25%

3.125.594

3.547.499

3.969.403

4.391.308

4.813.212

5.235.117

5.657.022

6.078.926

13.542.285

14.234.053

14.925.820

15.617.587

16.309.354

17.001.121

17.692.888

18.384.655

-10.622.957

-10.629.414

-10.635.871

-10.642.328

-10.648.784

-10.655.241

-10.661.698

-10.668.155

21,55%

22,37%

23,16%

23,94%

24,69%

25,43%

26,15%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

2.825.614

3.247.518

3.669.423

4.091.328

4.513.232

4.935.137

5.357.042

5.778.946

26,85%

13.104.739

13.796.506

14.488.274

15.180.041

15.871.808

16.563.575

17.255.342

17.947.109

-10.632.925

-10.639.381

-10.645.838

-10.652.295

-10.658.752

-10.665.209

-10.671.666

-10.678.123

20,86%

21,68%

22,48%

23,27%

24,03%

24,77%

25,50%

26,21%

18%

19%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

2.525.634

2.947.538

3.369.443

3.791.348

4.213.252

4.635.157

5.057.062

5.478.966

12.667.193

13.358.960

14.050.728

14.742.495

15.434.262

16.126.029

16.817.796

17.509.563

-10.642.892

-10.649.349

-10.655.806

-10.662.263

-10.668.720

-10.675.177

-10.681.633

-10.688.090

20,16%

20,99%

21,80%

22,59%

23,37%

24,12%

24,85%

25,57%

Fonte: Autor

Há sempre o receio de uma eventual sobrevalorização sobre os produtos
imobiliários, e trata-se de uma decisão em relação ao risco que o incorporador
deseja assumir. Os riscos que poderiam acontecer perante um eventual rompimento
desta tendência de valorização seria o decréscimo nas vendas nesta região, a
inadimplência de compradores com as incorporadoras e bancos, e eventualmente
uma desvalorização imobiliária. Contudo, trata-se do cenário mais pessimista, e caso
isto aconteça, afetará a incorporação independente do valor de venda do
empreendimento.
O risco é um dos componentes de decisão em uma aquisição. Um dos
questionamentos que sempre será discutido numa aquisição é em relação ao valor
de venda de um determinado produto. Não existe garantia nenhuma para validar um
determinado valor, ou o sucesso da incorporação, contudo busca-se avaliar o
histórico de valor, de velocidade de vendas e de estoque na região, além das
condições macro-econômicas que eventualmente poderiam afetar esta incorporação.
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7 APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO MERCADO
IMOBILIÁRIO
Para a validação deste presente trabalho, foi feita uma apresentação do
conteúdo desta dissertação a dois profissionais do mercado, que atuam na área de
novos negócios, fazendo aquisições de terreno para incorporação imobiliária.
O engenheiro Denis Santinelli Augusto é o responsável pelas aquisições na
incorporadora Esser, e tem em seu currículo mais de 20 anos de trabalho na área de
novos negócios pela incorporadora Tecnisa.
O engenheiro Fabrício Costa é o gerente de Novos Negócios da Yuny
Incorporadora, e tem em seu currículo 5 anos nesta área pela Lúcio Engenharia.
Uma importante questão abordada por ambos é a falta de uma sistemática na
análise de viabilidade para a aquisição de terrenos. Tem-se verificado no mercado,
que há muitos casos de diversas incorporadoras que tem se deparado com
surpresas indesejáveis, fruto da falta de uma abordagem mais crítica no processo de
aquisição de terrenos, ocasionando maiores prazos de lançamento, e em alguns
casos o descarte de propriedade já adquirida.
A forte concorrência no mercado tem gerado muita pressão nas aquisições.
Com metas agressivas, as incorporadoras têm brigado cada vez mais para fazer um
banco de terrenos atrativo para o investidor, mas muitas vezes deixam de lado
importantes critérios de análise, deixando de identificar alguns riscos que poderiam
ser ajustados na negociação do terreno, ou resultar no descarte da negociação.
Diante deste cenário, os entrevistados relataram que o mercado está com
uma grande rotatividade de profissionais (que muitas vezes são descompromissados
com as metas corporativas da empresa), porém com a carência de pessoas mais
experientes e capacitadas para o desenvolvimento de um trabalho de longo prazo.
Questionei a respeito de um eventual risco de “bolha imobiliária”, ambos
acreditam que o mercado está sujeito a este tipo de acontecimento. Porém, acham
que as chances são pequenas, os maiores preços estão concentrados em regiões
com escassez de terrenos, e pouca disponibilidade de oferta. Num eventual
rompimento desta “bolha”, o Fabrício relatou que não acredita que os preços possam
diminuir, pois também seria necessário baixar o valor dos materiais. O que poderia
acontecer, seria a estagnação do preço e das vendas. Ainda sim, esta possibilidade
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seria debatida no planejamento estratégico e afetaria toda a cadeia produtiva,
independente do valor de venda.
Outra abordagem relatada por estes profissionais é a complexidade dos
temas que envolvem uma incorporação imobiliária, e esta dissertação conseguiu
englobar a maior parte dos temas que fazem parte da aquisição. Foi sugerida uma
abordagem a respeito da análise de estoque e da velocidade de vendas para a
definição do preço do empreendimento.
Na visão destes profissionais, este trabalho poderá contribuir como uma fonte
de informações para a melhoria dos processos, e para subsidiar a capacitação de
profissionais menos experientes.
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8 CONCLUSÃO
Nas grandes cidades, cada vez mais os terrenos para incorporação tem se
tornado um elemento caro e escasso. Houve ao longo dos últimos 30 anos, uma
ocupação desordenada das regiões periféricas, o aumento de vazios urbanos na
região central, bem como a desocupação de parte dos imóveis industriais e
conseqüente reocupação com novos empreendimentos imobiliários.
A ocupação dos vazios urbanos nas regiões centrais poderá ser incentivada
através de políticas do poder público para a reabilitação e reforma de construções
existentes.
Em vazios de áreas industriais, as incorporações residenciais e não residenciais,
podem trazer uma nova dinâmica de ocupação, resultando na remediação de áreas
contaminadas e no incremento de áreas verdes para cidade.
Em função da escassez de bons terrenos para a incorporação, tem se adquirido
terrenos, com maior risco em função de fatores restritivos diversos (como áreas
contaminadas), porém com maior rentabilidade em função do tamanho do VGV.
Ainda sim, para que esta rentabilidade aconteça, é fundamental conhecer as
condições de contorno que devem estar incorporadas no estudo de viabilidade.
A decisão de aquisição de um determinado terreno sempre estará condicionada
ao risco, rentabilidade e liquidez que uma eventual incorporação imobiliária possa
oferecer ao incorporador.
As diretrizes estabelecidas neste estudo podem ser uma importante ferramenta
de decisão no processo de aquisição de terrenos para incorporação de
empreendimentos residenciais a fim de melhorar a definição dos parâmetros de
análise, e diminuir as variações dos resultados.
Quanto ao risco, deve-se ratificar que condições impeditivas sem solução nas
análises técnica e jurídica da propriedade já dispensam a análise de viabilidade
econômico-financeira.
Para entender melhor o risco do estudo de viabilidade, é importante conhecer as
condições restritivas para a implantação do empreendimento imobiliário no terreno,
que podem resultar em variações nos prazos, custos e nos resultados financeiros
previstos para a aquisição.
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O desconhecimento das condições de contorno que podem afetar um
empreendimento pode ser um fator decisivo para o fracasso de uma aquisição e de
um lançamento imobiliário. O risco de prejuízos com a diminuição dos resultados ou
pela impossibilidade da incorporação poderá comprometer não só o equilíbrio
financeiro da empresa, mas também sua imagem e a possibilidade de
desenvolvimento de outros projetos imobiliários.
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ANEXO - DIRETRIZES DE ANÁLISE DE VIABILIDADE
Depois de apresentar a base bibliográfica (capítulo 3), o processo de aquisição
de terrenos e de estudo de viabilidade (capítulos 4 e 5) e o estudo de caso (capítulo
6), neste anexo serão apresentadas as diretrizes para análises de viabilidade
técnica, jurídica e econômico-financeira.
O processo de estudo de viabilidade permite o descarte da negociação através
da identificação de uma eventual diretriz impeditiva para a realização do negócio.
Contudo, existem condições restritivas que podem ser superadas, com o ônus de se
alterar as premissas de análise, seja na alteração do projeto, no aumento de custos
e despesas, de prazos, etc.
Neste capítulo, foi feito um destaque das principais diretrizes de análise de
viabilidade, com a delimitação das condições de contorno e das condições
impeditivas para o descarte da negociação.

Análise de Viabilidade Técnica
As principais diretrizes de análise técnica podem ser divididas nos seguintes
grupos: características físicas do lote, legislação de uso e ocupação do solo, meio
ambiente, parcelamento do solo e estudo do produto.

Características Físicas do Lote
As diretrizes de características físicas do lote podem ser dividas em: acesso,
uso e ocupação do lote, condições restritivas de implantação e infra-estrutura da
região .

a) Acesso
A análise das diretrizes de acesso contempla os seguintes aspectos: frente do
lote, largura da rua, pavimentação das vias, presença de feira livre, ponto de ônibus.
A frente do lote deve ser compatível com o acesso de pessoas, de veículos,
com a entrada de serviços públicos de energia, água e gás. Quando o acesso ao
terreno é dividido por um curso d´água aberto ou canalizado, há restrições por parte
de DEPAVE na destinação de área não edificante e permeável, podendo inviabilizar
todo o acesso ao terreno.
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A largura de rua deve ser maior que 12m para que não ocorra restrição de
altura, se estiver entre 10 e 12 m deve-se respeitar o gabarito de altura de 25m, e se
for inferior a 10m não serve para o uso R2v.
A presença de feira livre condiciona ao futuro proprietário uma limitação de
acesso e saída num período em pelo menos um dia da semana. Se houver a
possibilidade de entrada por outra via de acesso, evitar a rua com feira livre.
A presença de ponto de ônibus em frente ao lote pode ocasionar interferência
no projeto ou necessidade de mudança junto ao órgão competente.
A via de acesso pode estar sujeita a um alargamento de faixa, deve-se fazer
esta verificação em SIURB-PROJ, para saber como isto afeta o projeto e se é viável
no aspecto técnico e econômico-financeiro. Caso haja a previsão de implantação de
uma nova via, e o terreno esteja enquadrado como objeto de desapropriação, há a
possibilidade de existir uma lei ou um decreto para este fim, ou mesmo um decreto
de utilidade pública, sendo impeditivo para o prosseguimento da análise.
Tabela 33: Acesso - Condições de Contorno x Fator Limitante/Condições Impeditivas
Acesso

Ponto de ônibus

Condições de Contorno
Implantação de acesso para
veículos, pessoas, entrada da rede
pública de instalações prediais
10 m < L < 12m – gabarito de 25 m
1 dia da semana com restrição de
acesso
Projeto de Implantação ou
Solicitação de Mudança em SP
Trans

Melhoramento
Viário

Alargamento de Via

Frente
Largura da Rua
Feira livre

Fator Limitante/Condições Impeditivas
Acesso ao terreno com curso d´água ou
canalização
L < 10m
-

Lei ou Decreto para a Desapropriação do
Lote, Decreto de Utilidade Pública

Fonte: Autor

b) Uso e Ocupação do Lote
A utilização do terreno com usos sujeitos a existência de passivo ambiental,
principalmente nos usos industriais, e em alguns casos com uso de serviços, quando
há o armazenamento ou manipulação de produtos químicos e combustíveis.
Em regiões com imóveis tombados, pode significar a restrição à demolição e a
construção. Deve-se verificar se há este tipo de restrição, não só nos casos em que
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exista uma construção suspeita de tombamento, mas também quando há a
proximidade em relação a um eventual bem tombado.
A análise das edificações existentes é fundamental para o planejamento e
dimensionamento dos custos e dos prazos para o processo de demolição.
Tabela 34: Uso e Ocupação do Lote - Condições de Contorno x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Uso e Ocupação do Lote Condições de Contorno
Uso do Imóvel
Áreas contaminadas
Patrimônio Histórico
Manutenção do Patrimônio Histórico
Restrições no Raio de Tombamento
Edificações Existentes
Custos e Prazos de Demolição
Geração de Resíduos Sólidos

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
Tombamento Restritivos para
uso R2v/R2h
-

Fonte: Autor

c) Implantação no Terreno
A forma do terreno pode ser regular ou irregular, e através dos recuos
estabelecidos pela legislação podem ocorrer dificuldades na implantação do projeto.
Não se recomenda a construção nos seguintes casos:
Em terrenos localizados em regiões de topografia acidentada com risco de
erosão ou desmoronamento, em área de preservação permanente, áreas alagadiças
ou sujeitas à inundação.
Algumas restrições podem ter condições de contorno:
Quando há uma topografia com desnível considerável, mas com solução de corte
e aterro, deve-se avaliar o custo de movimentação de terra.
Para os casos de regiões com risco de alagamentos, é possível construir com
uma elevação considerável em relação ao nível da rua, além da possibilidade de
construção de sobresolos. Se este tipo de ocorrência for freqüente, pode-se
considerar uma condição impeditiva para a implantação do empreendimento.
Nos casos de terrenos lindeiros a servidões perpétuas e linhas de transmissão,
há uma faixa não edificante que deve ser respeitada.

149

Tabela 35: Implantação no terreno - Condições de Contorno x Fator
Limitante/Condições Impeditivas
Condições Restritivas
Forma do Terreno
Topografia

Condições de Contorno
Implantação
Corte e Aterro
Custo de Remoção de Terra

Área Sujeita a Alagamentos

Sobre solos ou acesso com Desnível

Linhas de Transmissão
Servidão Perpétua

Implantação c/ Faixa Não Edificante
Implantação c/ Faixa Não Edificante

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
Topografia Acidentada
Região Sujeita a Erosão
Áreas de Encosta
Ocorrência Freqüente
Proximidade de Cursos d
Água
-

Fonte: Autor

d) Infra-estrutura da Região
A análise da infra-estrutura e da vizinhança serve para avaliar alguns
condicionantes comerciais para a venda do empreendimento, bem como para se
verificar a compatibilidade do empreendimento proposto com a demanda que se
busca atingir.
Em relação à infra-estrutura básica e equipamentos urbanos, dificilmente será
viável numa área onde carece destes recursos. Seria possível numa situação de
loteamento, que não se enquadra no objeto de estudo aqui analisado, ou na
implantação de um empreendimento de interesse social com parceria com o Poder
Público.
A proximidade com estabelecimentos de comércio e de serviços é na maioria dos
casos um fator positivo, que pode ser um atrativo de venda para o público
consumidor.
A vizinhança poderá ter alguns usos ou estabelecimentos que podem ser
prejudiciais a comercialização do empreendimento, como proximidade de habitações
precárias, de região desprovida de segurança pública, vizinho de cemitério, vizinho
de casa noturna, proximidade de indústria e lote lindeiro a linha férrea.
Em relação ao transporte público, é difícil implantar um empreendimento numa
região carente deste recurso. A proximidade com estações de trem e metrô são
grandes atrativos, em muitos casos busca-se morar próximo do trabalho ou próximo
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de um meio de transporte mais competitivo que o carro, tanto em relação a custo
como em relação ao tempo.
Tabela 36: Infra-estrutura - Condições de Contorno x

Fator Limitante/Condições

Impeditivas

Infra-estrutura da Região

Condições de Contorno
Custo e prazo de implantação

Infra-estrutura Básica

Fator
Limitante/Condições
Impeditivas
Carência Total

Custo e prazo de implantação
Prox. de Equipamentos Urbanos

Carência Total
Custo e prazo de implantação

Prox. de Estabel. de Com. e de Serviços

Carência Total
Custo e prazo de implantação

Transporte Coletivo

Carência Total

Fonte: Autor

Legislação Urbanística
As principais diretrizes de legislação urbanística são: zoneamento, outorga
onerosa/operações urbanas, quadra com vilas ou ruas sem saída e direito de
preempção.

a) Zoneamento
Este estudo busca a implantação de empreendimentos residenciais do tipo R2v.
Para este uso são recomendadas as seguintes zonas de uso: ZM3a, ZM3b, ZCPa,
ZCPb, ZM2 e ZM1 e em terrenos inserido em Operações Urbanas. Em alguns casos
poderá ocorrer a restrição de gabarito, que deverá ser verificado no quadro 4 de seu
plano regional. A construção de R2h é recomendada nas ZER e ZM1.
Outras zonas não são propícias para uso residencial como ZEPAG, ZEPAM, ZPI,
ZEPEC, ZOE.
Quanto ao gabarito de altura, além das restrições já previstas no zoneamento, há
a necessidade analisar o gabarito do projeto para verificar se é superior ao do
boletim de dados técnicos da prefeitura, sendo então necessária a anuência do
projeto em COMAR.
Para os casos de terrenos inseridos em ZEIS, há restrição de altura na ZEIS 4 e
deve-se obedecer a proporção de HIS/HMP estabelecida no Decreto 44.467.
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Tabela

37:

Legislação

Urbanística

-

Condições

de

Contorno

x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Legislação Urbanística
Zoneamento

Outorga Onerosa/
Operação Urbana
Estoque de Potencial
Construtivo
Quadras com Vila ou
Rua Sem Saída
Direito de Preempção

Condições de Contorno
Zona de Uso
Gabarito: BDT/COMAR
CA Bás/CA Máx
Recuos de Frente e Lateral
Taxa de Permeabilidade
Taxa de Ocupação
ZEIS: Proporção de HIS/HMP
Custo da Outorga
Esgotamento de Potencial
Limitação de CA Máx=CA Bás
Recuo de 20m c/ restrição de
Gabarito
Oferta do Imóvel para a
Prefeitura

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
Impossibilidade de R2v e R2h
-

Esgotamento de CEPACs
VGV Mínimo p/ CA Bás=CA Máx
Unif. de lotes de ruas c/ 12m
com ruas sem saída c/ menos de 12m
Interesse da Prefeitura na Aquisição
do imóvel

Fonte: Autor

b) Outorga Onerosa, Operação Urbana, Estoque de Potencial Construtivo
Quando há a necessidade de compra de área adicional computável para se
atingir o coeficiente máximo de aproveitamento é possível através da outorga
onerosa ou operação urbana. Em alguns casos específicos, em operações urbanas
consorciadas é possível comprar área adicional, alguns parâmetros urbanísticos,
mudança de uso e taxa de ocupação adicional.
Outro aspecto importante é a verificação de estoque de potencial construtivo
adicional, tanto em relação à outorga onerosa (dividida em uso residencial e não
residencial) como em relação às operações urbanas.
Para os casos de operações urbanas, também deve ser verificada a
disponibilidade de CEPACs para os casos das Operações Faria Lima e Águas
Espraiadas, ou a forma de cálculo por avaliação no caso da Operação Água Branca.

c) Lotes lindeiros a ruas sem saída ou vilas.
Para os casos de ruas sem saída e vilas devem ser considerados:
De acordo com o Art. 181 da Lei 13.885/04, nas quadras onde contenha vilas ou
ruas sem saída com largura inferior a 10m, deve-se respeitar, uma faixa envoltória
de 20m com gabarito máximo de altura de 15m.
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De acordo com o Art. 183, inciso 1, da Lei 13.885/04, os lotes de vilas não
poderão ser remembrados a lotes que não pertençam a vila, exceto nos casos em
que houver a autorização da totalidade dos proprietários ao remembramento.
De acordo com o Art. 180, item III, para os casos de aquisição em rua sem saída,
o uso R2v só será permitido em vias com largura superior a 10m, respeitando o
gabarito de altura de H=5/3*(L+R) com H= gabarito, L=largura da via de acesso e
R=recuo mínimo de frente.

d) Direito de Preempção
Em cada plano regional, há alguns terrenos com direito de preempção. Nestes
casos, há uma necessidade de que o proprietário ofereça seu imóvel para a venda
para o Poder Público, pois este tem o direito de preferência na aquisição destes
lotes.

Parcelamento do Solo
Quando um terreno tem uma área superior a 10.000 m² para o caso de zonas
mistas e 20.000 m² para outras zonas, ou em empreendimentos com mais de 400
unidades, há a necessidade de análise de PARSOLO. Nos casos com mais de 200
unidades, ou terrenos com mais de 50.000 m², é obrigatória a análise de Graprohab.
De acordo com a análise destes órgãos, pode haver a necessidade de
parcelamento do solo, seja por loteamento nos casos de grandes lotes sem infraestrutura, ou por desmembramento nos casos de terrenos enquadrados como
glebas.

Nestes casos, deve-se destinar 15% de área verde e 5% de área

institucional, além de 20% para o sistema viário no caso de loteamentos.
Em terrenos com área menor que 10.000 m², o desdobro para o caso de
divisão de lotes ou de remembramento no caso de junção de lotes. Neste tipo de
parcelamento não há a necessidade de destinação de áreas institucionais, de áreas
verdes e de sistema viário.
O parcelamento do solo deverá ter aprovação nos órgãos de CETESB e
DECONT para os casos com suspeita de contaminação, e deverá respeitar os
parâmetros urbanísticos do zoneamento correspondente.
Não será aceito o parcelamento de solo, para os casos em que os terrenos
resultantes não tenham frente para uma via oficial, em aterros com material nocivo a
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saúde, em terrenos alagadiços, em terrenos com declividade superior a 30%, em
condições geológicas desfavoráveis e em área de preservação.
Em qualquer um dos casos de parcelamento, deve-se respeitar a faixa de
domínio de rodovias, o lote mínimo e todos os parâmetros urbanísticos
estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo.
Tabela

38:

Parcelamento

do

solo

-

Condições

de

Contorno

x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Parcelamento do Solo:

Condições de Contorno

Desdobro

Parâmetros urbanísticos
Faixas de Domínios de
Rodovias
Doação de Área (menos
desdobro)
Aprovação em
Parsolo/CETESB

Desmembramento
Loteamento
Remembramento
Cond. Vertical Residencial

Fator Limitante/Condições Impeditivas
Em aterros com material nocivo a saúde
pública
Terrenos Alagadiços
Terrenos com Declividade Superior a 30%
Condição Geológica Desfavorável
Áreas de Preservação

Fonte: Autor

Meio Ambiente
Em relação ao meio ambiente, três importantes aspectos devem ser analisados:
a presença e a manutenção de espécies arbóreas e área permeável do terreno, a
presença de nascentes e cursos d água e a verificação de risco de passivo
ambiental.
Quanto aos exemplares arbóreos, deve-se catalogar e identificar as espécies
existentes, identificando aquelas que devem ser preservadas. Este estudo será um
condicionante para a implantação do projeto, que poderá manter a taxa de
permeabilidade mínima da legislação desde que não seja feito o remanejamento e o
corte de árvores, ou aumentar para 20% quando essas medidas forem necessárias.
A presença de nascente e cursos d água impõe restrições estabelecidas no
código florestal e no código de obras, como faixa de área de preservação
permanente, buscando a manutenção da não ocupação das faixas de alagamento e
área permeável destes cursos d água.
A limitação da viabilidade técnica descarta qualquer possibilidade de aquisição,
uma vez que não se teria condições de aproveitamento do terreno a curto ou à
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médio prazo. Dois exemplos de inviabilidade técnica são a de aterros com materiais
nocivos a saúde pública e áreas sujeitas à contaminação de radiação.
Muitas vezes existem soluções técnicas para a remediação, mas há dois fatores
determinantes na viabilidade econômica e financeira do empreendimento que são o
tempo e custo de remediação.
Quando um terreno possui um passivo ambiental, há a possibilidade de que seu
solo e seu lençol freático estejam contaminados. Além do custo de ação direta sobre
os elementos contaminantes, muitas vezes é necessária a retirada de solo e de água
contaminada, e sua deposição num aterro especial tem um alto custo, que pode
inclusive inviabilizar o projeto.
Contudo, a legislação brasileira não isenta a responsabilidade do causador da
contaminação. Para os casos de desativação do imóvel industrial, o proprietário
deve obter um parecer favorável junto ao órgão de CETESB para que possa efetivar
o fim de suas atividades no terreno. Este fato torna possível a comercialização do
imóvel, desde que haja a viabilidade técnica da remediação, quando há um
comprometimento do proprietário com a remediação do passivo ambiental, mesmo
porque ele pode estar sujeito a multas e outras penalidades, bem como
impossibilitado de fazer a desativação da indústria em seus órgãos competentes.
Se houver interesse na aquisição de um imóvel com passivo ambiental, deve-se
adequar o planejamento do empreendimento aos processos de remediação, e ás
soluções de engenharia necessárias para o desenvolvimento da obra.
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Tabela 39: Meio Ambiente - Condições de Contorno x

Fator Limitante/Condições

Impeditivas
Meio Ambiente
Presença de Espécies
Arbóreas
Proximidade de
Cursos d água

Áreas Contaminadas

Condições de Contorno
Aumento da Taxa de
Permeabilidade
Aprovação em DEPAVE
Área de Preservação
Permanente
Canalização de Córregos
Gradil nos Limites das Faixas
Não Edificante
Viabilidade Econômica da
Remediação
Custo de Bota Fora Especial
Parecer da CETESB

Fator Limitante/Condições Impeditivas
Corte de espécies em extinção

Nascentes
Risco de alagamentos

Contaminantes c/ Longo Período de
Remediação
Aterros c/ Materiais Nocivos a Saúde Pública

Fonte: Autor

Estudo do Produto
Quanto ao estudo do produto, deve-se analisar: escolha comercial do produto
através da tipologia, do número de unidades, do coeficiente de aproveitamento, da
taxa de ocupação, da taxa de permeabilidade, da relação de área privativa/área
computável, da relação área privativa/área construída, do número de vagas e de
subsolos.
A escolha da tipologia é fundamental em busca de oferecer um produto, de
acordo com sua demanda para uma determinada região. Quando esta questão é
ignorada, há o risco de limitar a liquidez do empreendimento em sua velocidade de
venda, podendo–se inclusive abortar esta incorporação se não atender ao mínimo
de vendas necessário para o período de lançamento, o que pode significar um
desgaste da marca da empresa, com a situação de cancelamento da incorporação.
O número de unidades pode ser um fator limitante no tempo de aprovação do
empreendimento, se tiver que passar por PARSOLO ou GRAPROHAB, nos casos
em que excede ao mínimo necessário para a análise destes órgãos.
A taxa de ocupação deve obedecer à máxima taxa de ocupação estabelecida
pelo plano regional da lei 13.885/04. Além disso, poderá ser determinante nos casos
de antigos Z2, Z11, Z13, Z17, Z18 , quando há o interesse em minimizar a outorga
onerosa em usos residenciais, de acordo com os artigos 240 da Lei 13.885/04 e 166
da Lei 13.430/02 (PDE).
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Em relação à taxa de permeabilidade deve respeitar ao mínimo estabelecido pelo
Plano Regional (em geral 15%), ou a 20% quando há a necessidade de corte ou
remanejamento arbóreo.
Busca-se um coeficiente de aproveitamento igual ao máximo estabelecido pela
legislação.

Além disso, é importante para a determinação da contrapartida

financeira a ser paga para a prefeitura, através de outorga onerosa ou títulos de
CEPACs.
A relação de área privativa/área computável busca ver a relação entre a área de
venda e área computável de projeto, sendo interessante que esta relação seja
superior a 1, e que possa indicar parâmetros de aceitação de acordo com cada
tipologia, em função do aproveitamento de áreas privativas não computáveis, em
geral obtidas nos terraços.
A relação entre área privativa e área construída é um índice que compara a área
de vendas com a área total de construção. Um maior valor deste índice significa uma
"otimização" entre a área privativa que é utilizada em vendas em relação à área total
de construção que representa custo.
O número de vagas é determinante na análise do número de subsolos e se o
imóvel será ou não enquadrado como Pólo Gerador de Tráfego. Para os casos de
empreendimentos residenciais, o limite para este enquadramento é de 500 vagas, e
isto implica numa aprovação dentro de SMT e possibilidade maior tempo no
lançamento do empreendimento.
Custos
A estimativa dos custos poderá ser feita através da atualização de base histórica
de empreendimentos executados, ou através de um orçamento estimado.
Os principais fatores que interferem no custo são: nível da camada resistente do
solo, nível do lençol freático, volume de escavação, necessidade de desmonte de
rocha.
O nível da camada resistente do solo pode determinar a escolha do tipo de
fundação, e interfere diretamente no volume de escavação necessário para a
implantação dos subsolos.
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Nos casos de áreas litorâneas, poderá ocorrer um maior custo de fundações em
função da profundidade desta camada resistente. Nestes casos, recomenda-se a
execução de uma sondagem a fim de verificar esta situação e possibilitar uma
melhor estimativa do custo de fundações.
Quando o subsolo ultrapassar uma camada rochosa, pode ser necessário um
desmonte de rocha, que pode implicar num maior custo de fundações para o
empreendimento.
Quando o nível d água estiver próximo do nível do solo, pode afetar diretamente
dos custos de contenção e de rebaixamento para a construção dos pavimentos de
subsolo. Nos casos em que se optar pela elevação do pavimento do térreo em
relação ao nível da rua, com a construção de sobressolos, o projeto deve atender a
resolução específica e análise de CEUSO.
O preço do empreendimento é determinado em função do mercado através da
análise dos empreendimentos lançados, das ofertas e estoque de unidades e em
alguns casos por características específicas de um determinado produto que podem
agregar um maior valor ao empreendimento.
De acordo com a escolha da tipologia, deve-se avaliar junto ao departamento de
incorporação e de vendas, pesquisas de mercado a fim de verificar produto, valor,
oferta e velocidade de vendas na região de análise.
Tabela 40: Estudo do Produto - Condições de Contorno x Fator Limitante/Condições
Impeditivas
Estudo do Produto Condições de Contorno
Estudo de Massa
Definição da Tipologia
E Implantação

Custo Estimado

Preço estimado
Fonte: Autor

Fator Limitante/Condições Impeditivas
Esgotamento de Potencial Construtivo
Coeficiente de aproveitamento
Adicional
Gabarito
Taxa de Ocupação
Número de Unidades
Número de Vagas
Base Histórica
Volume de escavação
Camada Resistente do Solo
Desmonte de Rocha
Nível do Lençol Freático
Pesquisa de Mercado
-
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Análise de Viabilidade Jurídica da Propriedade
A análise de viabilidade jurídica é um importante aspecto para a identificação dos
seguintes aspectos: logradouro, descrição de medidas de divisa, área, proprietários,
histórico de venda e compra da propriedade, restrições específicas para a venda do
imóvel, dívidas ativas, etc.
Os documentos mais importantes desta etapa são: matrículas, transcrições,
escrituras, cartela de IPTU, formal de partilha, certidões de nascimento e de
casamento, RG, CPF.
Na análise da propriedade, o primeiro aspecto a ser analisado é a identificação
do logradouro, que pode ser obtida através da análise da matrícula e da capa do
IPTU.
Algumas vezes, em casos de documentos de propriedade mais antigos, pode
ocorrer o conflito com o nome do logradouro. Nestes casos, com o número de
contribuinte do IPTU, é possível tirar a quadra fiscal que muitas vezes contém o
nome anterior e atual destas vias.
Na identificação da propriedade deve-se avaliar a descrição das medidas do
terreno e da área do lote. Muitas vezes, a ausência destas informações ou eventuais
erros em relação às medidas reais poderá ocasionar a retificação das matrículas,
aumentando o tempo para a regularização da documentação do terreno em cartório.
Outro aspecto importante é a identificação da área construída, tanto na matrícula
como no IPTU. Esta constatação é importante para a verificação da regularidade da
construção. A ausência desta informação nas matrículas poderá implicar na
necessidade de averbação destas informações, bem como de eventuais custos de
regularização.
Em alguns terrenos podem ocorrer restrições de uso e ocupação do solo pelo
loteamento de origem.Estas restrições poderão ser identificadas na escritura
primitiva do loteamento.
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Tabela 41: Análise da Propriedade - Condições de Contorno x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Análise da Propriedade
Descrição do
Logradouro
Descrição das
Dimensões do Lote
Descrição da Área do
lote
Estudo de Unificação
Ocupação do Lote
Direito de Preferência
do Inquilino
Usufruto
Impenhorabilidade
Incomunicabilidade
Inalienabilidade
Desapropriação

Condições de Contorno
Retificação da descrição do logradouro
Retificação da descrição das dimensões
do lote.

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
-

Retificação da descrição área do lote
Retificação de medidas
Inquilinos

Servidões/Cursos d água
Usucapião
Posseiros
Interesse em Exercer o Direito de
Não interesse no Direito de Preferência Preferência
Distrato e Instituição de Comodato
Cancelamento da Cláusula de Usufruto Transferência desta Cláusula para
Impossibilidade de atender a
outros Imóveis
condição de contorno

Apuração de Remanescente

Restrições do Loteador

Limitação de Tamanho do Lote e Usos

Dívidas da Propriedade

Quitação c/ Proprietários

Desapropriação Total do Lote
Decreto de Utilidade Pública
Impeditivo para Usos R2v
Dívida Superior ao Valor do
Imóvel

Fonte: Autor

No caso de lotes com desapropriação parcial de parte do terreno, poderá
implicar na necessidade de um processo de apuração de remanescente, com a
abertura de uma nova matrícula com informações atualizadas do lote existente.
A matrícula possui o histórico desde a sua origem (de uma transcrição ou
matrícula anterior) até a presente data. Por isso é importante avaliar um documento
mais recente, de preferência com o prazo máximo de 30 dias após a emissão da
certidão. Nesta análise, será possível verificar todos os proprietários que possuíram
o imóvel durante este período. Esta análise também permite verificar a ausência de
averbação de eventuais falecimentos e conseqüente partilhas entre seus herdeiros.
Neste caso, será necessário analisar os documentos de identificação de seus
proprietários e de seus

herdeiros, inclusive se for necessário, condicionar a

averbação da partilha dos bens para a aquisição.
Na identificação de imóveis sem partilha, deve-se verificar a existência de venda
de bem de incapaz, que podem ser menores ou pessoas interditadas, na qual há

160

uma necessidade de partilha judicial com intervenção do ministério público, que
pode ser inviável, pois pode segurar os prazos para o desenvolvimento da
incorporação.
Também deverão ser analisadas as cláusulas de usufruto, inalienabilidade,
impenhorabilidade e Incomunicabilidade, que podem restringir a comercialização do
imóvel.
Tabela 42:

Análise dos Proprietários - Condições de Contorno x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Análise dos Proprietários Condições de Contorno
Identificação dos
Proprietários
Partilhas Extrajudiciais
Partilhas Judiciais
Dívidas Ativas dos Proprietários
Procurações Públicas para Venda

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
Incapaz: Menor, Pessoa Interditada,
Doença Grave
Impossibilidade da Assinatura de Todos
os Proprietários
Dividas Ativa com valor Superior ao
Imóvel

Fonte: Autor

A ocorrência de inquilinos no imóvel implica na necessidade de análise dos
contratos de locação, a fim de avaliar as condições comerciais negociadas, e os
prazos para a finalização do contrato.
Muitas vezes por questão de tempo, é necessária a negociação para a saída
deste inquilino do imóvel, que será formalizada através de um instrumento de
distrato de locação e instituição de comodato, que estabelece o prazo máximo para
a desocupação do imóvel.
Quando o proprietário não detém o título de propriedade, ele pode estar
utilizando o imóvel em usucapião. Neste caso, a aquisição não é recomendada por
se tratar de um longo e indeterminado prazo para a conclusão deste processo. Só
seria interessante a compra nesta situação se este processo de usucapião já estiver
concluído com averbação no título de propriedade.
Outra situação possível é a presença de posseiros, o que pode significar um
conflito na ocupação da propriedade. Neste caso, só é viável se houver um acordo
formal semelhante ao distrato do inquilino, assinado entre proprietário e posseiro.
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Análise de Viabilidade Econômico-Financeira
O ajuste das premissas de análise de viabilidade econômico-financeira é
fundamental para que a simulação esteja bem próxima de uma situação real de
aquisição e incorporação de um empreendimento imobiliário.
As principais premissas para a análise de viabilidade econômico-financeira são:
informações do produto (área computável, área privativa, preço de venda), custos e
despesas do projeto, velocidade de venda, tabelas de venda, financiamento de obra,
prazo de obra, condições comerciais de aquisição de terreno e taxa de incorporação.
A decisão de uma aquisição de terreno deve ser viável juridicamente e
tecnicamente, de forma a identificar eventuais condições impeditivas e restritivas do
projeto. A análise dos resultados da simulação do modelo de análise de viabilidade
econômico-financeira permite validar algumas diretrizes de resultados em relação ao
risco, liquidez e rentabilidade.
As principais diretrizes de análise de viabilidade econômico-financeira são Valor
Geral de Vendas, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Margem, Taxa
Interna de Retorno, Lucro/Exposição.
O primeiro fator de decisão da viabilidade econômico-financeira é se o projeto
atende ao VGV mínimo, que é um dos parâmetros estabelecidos no plano
estratégico da empresa.
O VPL é aceitável se for positivo com uma taxa de desconto compatível a
vantagem de fazer o empreendimento em relação ao outro tipo de investimento.
A margem deve ser superior a uma margem mínima estabelecida pelo
planejamento estratégico da empresa.
A taxa interna de retorno deve ser superior a uma taxa interna de retorno mínima
estabelecida pelo planejamento estratégico da empresa.
A relação de lucro/exposição deve ser superior a 1 e deve ter um valor mínimo
para a aceitação do projeto.
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Tabela 43: Análise de Viabilidade Econômico-Financeira - Condições de Contorno x
Fator Limitante/Condições Impeditivas
Análise dos Resultados
VGV Mínimo
VPL
MARGEM
TIR

Condições de Contorno
VGV >= VGV Mínimo
VPL > 0
Maior Igual à Margem Mínima
Maior Igual à TIR Mínima

Lucro x Exposição

Lucro/Exposição > Lucro/Exposição Mín.

Fator Limitante/Condições
Impeditivas
VGV< VGV Mínimo
VPL<0
Menor que a Margem Mínima
Menor que a TIR Mínima
Lucro/Exposição <
Lucro/Exposição Mínimo

Fonte: Autor

A análise de viabilidade econômico-financeira é um modelo matemático, e um
eventual desvio no valor das premissas poderá gerar uma variação dos resultados
da incorporação.
Os principais parâmetros que afetam significativamente uma simulação de
viabilidade econômico-financeira são custo do terreno, custo de obra, preço de
venda, prazos de lançamento e de obra.
De acordo com o interesse do incorporador, é possível traçar diversos cenários
de análise de sensibilidade, como variação do valor de aquisição do terreno,
variação do custo de obra, variação do preço de venda. Este estudo permite a
identificação dos desvios do projeto.
A análise de sensibilidade pode ser uma alternativa para verificar diferentes
valores para a negociação comercial de aquisição de terreno.
O custo de obra é um valor estimado, e pode variar em função das condições de
implantação no terreno, seja pelo seu sistema de fundações, seja pela variação do
preço de materiais ou da mão de obra.
Quanto ao preço, é estimado em função do valor de mercado, mas sua variação
permite identificar o limite de valor que este poderia ter a fim de buscar uma maior
liquidez, ou o aumento dos resultados numa eventual valorização.
Tabela

44:

Análise

de

Sensibilidade

-

Condições

de

Contorno

x

Fator

Limitante/Condições Impeditivas
Análise de Sensibilidade
Variação do Custo
Variação do Preço
Negociação do Terreno
Fonte: Autor

Condições de Contorno
Indicadores >= Mínimo
Indicadores >= Mínimo
Indicadores >= Mínimo

Fator Limitante/Condições Impeditivas
Indicadores < Mínimo
Indicadores < Mínimo
Indicadores < Mínimo

