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Na corrida generalizada do mercado imobiliário rumo à baixa renda, a incorporadora Klabin 
Segall vem formando parcerias estratégicas para alavancar vendas no segmento. Atenta às 
oportunidades em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), terrenos que a prefeitura 
determina que sejam voltados para o público de menor poder aquisitivo, a empresa assinou 
contrato ontem com a Caixa Econômica Federal para uma parceria exclusiva de financiamento 
ao cliente.  
 
"Unimos nossa experiência no mercado imobiliário de classe média-baixa e o objetivo social da 
Caixa com linhas muito competitivas", destaca José Eurico Magno de Carvalho, diretor de 
relação com investidores da Klabin Segall.  
 
O banco vai oferecer planos de até 100% de financiamento, com prazo máximo de pagamento 
de 20 anos e juros anuais que variam entre 6% e 10%, somados à Taxa Referencial (TR). Para 
este ano, já estão previstos três lançamentos em São Paulo.  
 
Na última semana, a Klabin Segall anunciou parceria com a MZM Empreendimentos 
Imobiliários para incorporação residencial num terreno de 22 mil m em São Paulo. O imóvel, 
que faz parte das ZEIS, será o primeiro com a linha especial de financiamento da Caixa.  
 
Totalizando 708 apartamentos no bairro Jardim São Luís, região Sul da capital paulista, tem 
volume geral de vendas (VGV) estimado em R$ 62,7 milhões.  
 
Como determina essa lei de zoneamento, o empreendimento terá 40% das unidades voltadas 
para Habitação de Interesse Social - isto é, destinadas a famílias com renda mensal de até seis 
salários mínimos. "Os demais 60% se enquadram nas regras da Habitação do Mercado Popular 
(HPM), que determinas imóveis de 70 m, divididos em até três dormitórios, com um banheiro 
e uma vaga de garagem", conta Carvalho.  
 
O objetivo desse zoneamento estratégico é reduzir o déficit habitacional, incluindo recuperação 
de imóveis degradados e coibindo novas ocupações por assentamentos habitacionais 
inadequados. "Até hoje, apenas duas incorporações foram feitas nessas zonas especiais de São 
Paulo e temos analisado de forma muito consistente essas oportunidades."  
 
Os outros dois lançamentos previstos na parceria entre Klabin Segall e Caixa não constituem 
ZEIS, mas seguem o formato. "A média é de R$ 1,7 mil por metro quadrado com unidades de 
50 m", define Carvalho.  
 
Em Santo André, serão 546 unidades em um empreendimento de VGV de R$ 60,3 milhões e 
em São Mateus, zona leste da capital, serão 948 apartamentos com vendas estimadas em R$ 
91 milhões.  
 
A parceria inclui outros produtos, direcionados à média-baixa renda. A previsão são 1.123 
unidades entre São Cristóvão, no Rio, e Barra Funda, zona oeste paulistana. Com média de R$ 
100 mil por apartamento, somam R$ 221,9 milhões em VGV.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 

 


