
Projeto do

Condomínio

Fazenda Boa

Vista, da JHSF,

no interior paulista

meta de incorporadoras e cons-
trutoras de imóveis residenciais
de alta renda no Brasil é chegar

ao patamar dos países desenvolvidos,
onde as famílias trocam de casa três ou
quatro vezes ao longo da vida. De olho
nesse futuro, as empresas exultam,
pois o mercado é comprador e com
tendência à expansão. Para atendê-lo,
no entanto, é preciso encontrar ter-
renos em locais privilegiados e criar
projetos cada vez mais inovadores,
com foco na qualidade de vida.

Como o segmento está bem equili-
brado, é necessário saber se diferenciar
para alcançar sucesso. Segundo João
Crestana, presidente do sindicato da
habitação Secovi-SP, na classe alta há
muitos nichos de atuação: a faixa dos
descasados, a dos aposentados, a dos
GLS, a dos casais sem filhos, a dos re-

cém-casados e a dos estrangeiros. "É só
saber o que cada um deseja e oferecer
produtos específicos."

O nicho dos estrangeiros ê o que
mais cresce atualmente. Muitos eu-
ropeus estão adquirindo imóveis de
luxo no Brasil para ter a sua segunda
residência: um local onde se passa
entre três e quatro meses do ano e
que deve ficar no litoral e ter equipa-
mentos para a prática de esportes - o
golfe, por exemplo. "Os nórdicos têm
até um acordo tributário: se a pessoa
mora meses fora do país, deixa de
pagar tributos pelos serviços que não
usufruiu naquele período", conta
ele, lembrando ainda que a segunda
residência tem um grande público
também entre os brasileiros.

O otimismo de Crestana ê compar-
tilhado por Eduardo Silveira Câmara,

vice-presidente da construtora e incor-
poradora JHSF, que tem hoje 26% de
participação no mercado residencial de
alto padrão. "Uma pesquisa do Boston
Consulting Group revelou que o Brasil
tem 190 mil famílias com disponibilida-
de financeira superior a US$ l milhão."

Câmara afirma que a economia
aquecida gera mais demanda numa
classe que compra com recursos
próprios e paga a curto prazo. "Na
alta renda, o grande desafio é saber
se antecipar à demanda, oferecendo
novos conceitos." A JHSF pesquisa os
empreendimentos de Europa, Caribe
e Estados Unidos. Depois de analisar
as tendências mundiais, a empresa faz
a adaptação à realidade do mercado
brasileiro. "Temos aqui, por exemplo,
demanda por espaços maiores." Em
seu recente lançamento, o Fazenda



Boa Vista, em Porto Feliz, no interior
paulista, os compradores podem es-
colher terrenos de até 50 mil metros
quadrados, rodeados por campos de
golfe, um centro hípico, campos de
pólo, quadras de tênis, restaurante, um
centro comercial e um spa, ao lado do
primeiro Hotel Fasano no campo.

Embora as grandes incorporado-
ras estejam preparadas para crescer
10% em número de lançamentos em
2008, elas encontram dificuldades na
aquisição de terrenos. "E difícil, mas
não impossível para quem mergulha
firme na busca por áreas nobres", afir-
ma Ubirajara Spessotto, diretor-geral
da Cyrela São Paulo. Segundo ele, o
berço da empresa foi no segmento da
alta renda e ainda está focada nele, não
apenas em São Paulo, mas em todo o
Brasil, onde atua em 43 cidades.

Em sua opinião, esse mercado exi-
ge cada vez mais profissionalização.
Como a indústria está mais competiti-
va, o consumidor pode escolher mais.
O mercado é comprador, mas há um
grau de seletividade muito grande.
"Em 2007, três empreendimentos de
diferentes empresas foram lançados

e não venderam nada em três fins de
semana, o que mostra como é preciso
se profissionalizar cada vez mais."

Para Paul Altit, diretor da Odebrecht
Empreendimentos Imobiliários, o
crescimento do setor tem como fiador
a estabilidade da economia. "Dá para
fazer investimentos de longo prazo e
apostar no mercado imobiliário." Para
ele, mesmo com o aumento da taxa
de juros e de suas oscilações, o viés
ê de estabilidade. "Acreditamos que
podemos ter na faixa de alta renda
comportamento semelhante ao das
famílias do mundo desenvolvido, com
várias trocas de ativos."

O executivo informa que a Ode-
brecht vai investir em 2008 entre
R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em novos
empreendimentos, valor dez vezes
maior que o de 2007. E isso será pos-
sível graças ao amadurecimento de
alguns projetos nos últimos meses,
tendo sempre como foco a seletivi-
dade. A empresa não está interessada
no varejo. "Existem nichos para serem
explorados e nós temos capacidade
de oferecer produtos diferenciados.
Sabemos o que é importante para o

consumidor de São Paulo e do Rio de
Janeiro. Eles são bem diferentes."

Mas há quem veja com apreensão
a busca por novos terrenos em áreas
nobres paulistanas. É o caso de João
Cláudio Robustí, presidente do Sindi-
cato da Indústria da Construção Civil
do Estado de São Paulo (SindusCon-SP).
Ele afirma que o setor de alta renda
poderá ficar saturado em três anos na
capital paulista. "O segmento de alta
renda é limitado. Já exploraram tudo.
Eu sei que muita gente pode discordar,
mas os lançamentos que existem são de
projetos aprovados anteriormente."

Segundo Robusti, o caminho para
atender o público paulista passa pelos
condomínios de alta renda na praia.
Ele acha que a busca pela segunda mo-
radia é um grande nicho de atuação,
com demanda garantida tanto para
investidores como para compradores,
principalmente os estrangeiros. Essa
carência pelos produtos destinados ao
lazer é chamada de "déficit emocional"
pelo vice-presidente da InPar, Marco
Antônio Parizotto. É para atender a
essa demanda que a incorporadora
destina muitos de seus projetos.

Altit, da Odebrecht:
investimentos de
até R$ 2,5 bilhões
em 2008, dez vezes
mais que em 2007
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