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A frase antológica, atribuída ao carnavalesco Joãozinho Trinta, mostra uma realidade 
praticamente incontestável: Pobre gosta de luxo. Aliás, quem não gosta? Especialmente 
quando o luxo em questão diz respeito a um direito básico do cidadão brasileiro, a moradia. 
Pensando nisto, a incorporadora Setin Empreendimentos quer levar a filosofia de alto padrão 
para os projetos de baixa renda. 
  
Há 28 anos no mercado, a empresa consolidou-se como investidora e construtora de 
empreendimentos hoteleiros e especialista em grandes projetos de condomínios residenciais, 
mesmo em momentos que esses projetos estavam desacreditados. Agora, Antonio Setin, 
fundador e presidente da incorporadora quer engrossar o grupo de empresários que acredita 
que o futuro do setor, pelo menos a médio prazo, está em projetos para classe baixa.  
 
"Antes não era possível discutir com financiadores esse tipo de projeto", diz. Mas hoje, com 
garantias fiscais como alienação fiduciária, Lei do incontroverso e Lei do patrimônio de 
afetação, os bancos ganharam segurança para investir nesta parcela da população. O foco da 
empresa serão apartamentos com preço de mercado abaixo de R$ 100 mil, entre 50 e 60 m. 
"Já temos três projetos neste formato em aprovação no Rio e em São Paulo", adianta Setin. O 
primeiro deles, previsto para sair ainda este ano, no Rio, contará com 900 unidades de 50 a 60 
m, avaliados em cerca de R$ 2 mil o m.  
 
Os projetos são voltados para a jovem família, "que vai casar e comprar o primeiro 
apartamento", diz Setin. Mas com muita diferença em relação ao que é oferecido hoje no 
mercado. "Fazer três dormitórios em 50 m é um exagero", afirma, para não dizer desrespeito 
com o cliente.  
 
De acordo com o empresário, as construtoras voltadas para edifícios de baixa renda terão que 
rever seus conceito. Edifícios em formato de caixa, sem área de lazer e com distribuição ruim 
devem ficar no passado. "Com as grandes incorporadoras entrando neste mercado, a 
competição vai fazer com que as empresas busquem mais atrativos", diz, como espaços de 
lazer com jardim e playground e até mesmo uma arquitetura trabalhada.  
 
Ontem, por exemplo, a Gafisa informou à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) a criação 
da empresa Bairro Novo Empreendimentos, em parceria com a Odebrecht, para atuar com 
projetos de baixa renda.  
 
Segundo Setin, o momento ainda não é o mais propício para o segmento. "Só quando a 
parcela do financiamento ficar igual à do aluguel é que teremos aumento na procura." E isso 
só deve ocorrer nos próximos dois ou três anos. Bem a tempo.  
 
A burocracia do País faz com que as construtoras esperem pelo menos dois anos para 
conseguir tirar seus projetos do papel. O que não significa que isso será garantia de venda. 
Setin alerta que a lei do mercado imobiliário é cíclica. "Há dois anos, o maior problema do 
setor era o excesso de projetos triple way (altíssimo padrão)", afirma. "Hoje não encontra-se 
mais para alugar".  
 
Por isso, a empresa continuará a diversificar suas ações. "Vamos fechar o ano com projetos de 
R$ 870 milhões em lançamento", afirma, em São Paulo e Rio. No ano passado, a construtora 
lançou apenas dois empreendimentos, no valor geral de vendas de R$ 260 milhões.  
 
Todos os projetos da incorporadora são feitos em parcerias com outras empresas. "As 
parcerias ajudam a diluir o risco de grandes empreendimentos, melhorar a qualidade e evitar 
as disputas por terrenos." Ele não descarta, inclusive, a possibilidade de fazer uma joint-
venture no futuro.  
 
"No setor imobiliário, as dez maiores empresas controlam 23% do mercado, o restante inclui 
de pequenas construtoras, a incorporadoras individuais como pessoas que receberam herança 



ou mesmo profissionais liberais. "E as empresas que abriram o capital vão abocanhar um 
pedaço dessa pizza", ressalta. "O mercado é para poucos. Quem lança menos de R$ 200 
milhões em VGV por ano não deve sobreviver.  
 
Profissionalização  
 
O empresário começa a preparar sua empresa para profissionalização. "Até poucos anos eu 
fazia de tudo. Dava para ter maior margem de lucro, mas sobre um volume menor." Hoje as 
coisas mudaram. "Deleguei muito, sou mais heterodoxo". A Setin estuda uma possível 
abertura de capital. "Penso em silêncio, mas essa é só uma das hipóteses."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 mar. 2007. Administração & Serviços, p. C8.  
 


