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Num lançamento imobiliário da Movimento Um não há estande de vendas, muito menos 
apartamento decorado para visitação. Um dos sócios fez carreira no mercado publicitário, mas 
a empresa não faz panfleto, propaganda na TV ou no jornal a respeito de seus 
empreendimentos e os projetos não incluem ampla área de lazer. Essas características não 
constituem uma empresa simplória ao contrário, firmam a companhia como uma butique de 
imóveis focada no público que gosta de morar com charme, privacidade e customização.  
 
"Hoje as incorporadoras estão voltadas para mega empreendimentos que incluem verdadeiros 
clubes. Tem muita gente que adora isso, mas nós nos dirigimos às pessoas que detestam", 
define José Eduardo Cazarin, sócio e diretor da Movimento Um. "Trabalhamos com o público 
que gosta da escala humana como se morava antigamente, que adoram os predinhos antigos 
de Pinheiros, sem elevador, portaria ou garagem, mas com muito charme", exemplifica.  
 
Em terrenos menores que os visados por concorrentes, ergue prédios pequenos, com valor 
geral de vendas (VGV) médio de R$ 10 milhões. "São terrenos entre 700 e 1,1 mil m, em que 
não caberiam um empreendimento padrão", diz. Empresas como CCDI e Klabin Segall têm 
realizado frequentes lançamentos em terrenos que somam pelo menos 6 mil m.  
 
O chamariz para uma clientela mais "descolada" são os imóveis customizados. Os 
empreendimentos são formatados sem vigas ou pilares dentro do apartamento (laje plana), 
para que o comprador tenha máxima liberdade na definição da planta - optando por uma 
cozinha central, por espaços totalmente integrados, por um dormitório de metragem incomum.  
 
"Tiramos as prumadas de água e esgotos (encanamento) do meio do apartamento e colocamos 
o dobro de prumadas do lado de fora, dando o nível máximo de flexibilidade", explica o 
executivo. Segundo ele, a idéia de plantas customizadas vem do entendimento de que cada 
pessoa tem um jeito e uma necessidade no morar. "Por isso fazemos um atendimento de 
butique para imóveis de alfaiate."  
 
Para quem trabalha em casa e tem dois mil livros para acomodar, o projeto já inclui um 
espaço confortável para o escritório e área adequada para a biblioteca, por exemplo. De 
acordo com Cazarin, os arquitetos têm cinco a seis reuniões com cada cliente para definir a 
construção dos apartamentos. "Não custa mais caro porque não gastamos com publicidade e 
marketing, nossa divulgação é no boca a boca, e não disputamos os mesmo terrenos que são 
visados pelas demais empresas", afirma.  
 
O preço do metro quadrado em bairros como Vila Madalena e Perdizes varia entre R$ 3,5 mil a 
R$ 5 mil, com apartamentos com valor médio de R$ 350 mil. A estimativa é que neste ano, 
com a entrega do primeiro empreendimento e o lançamentos de outros três, a Movimento Um 
atinja vendas de R$ 30 milhões.  
 
Associação de empresas  
 
A incorporadora não tem um banco de terrenos montado, mas agrega a experiência dos sócios 
além de Cazarin, que comanda a imobiliária Axpe, Otavio Zarvos, da Idea!Zarvos, Rafael Canto 
Porto da CPA Engenharia e Tonico Canto Porto, da CP3 Incorporação para atuar com pouca 
concorrência nesse nicho de mercado. Paralelamente à Movimento Um, cada um continua 
tocando seu negócio original, mas há interação entre as empresas. Para o primeiro 
empreendimento, a construção ficou a cargo da CPA, enquanto a venda é da Axpe.  
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