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As campanhas de construtoras e incorporadoras, veiculadas principalmente em jornais, são de 
doer na alma. Acho que as peças devem cumprir seu papel, que é o de vender ou ao menos 
chamar a atenção. Só que,ao menos eu, não conheço um só cristão que tenha comprado um 
imóvel atraído pelos anúncios de final de semana. 
 
Vejamos: primeiro, pelo tamanho dos apartamentos que são mostrados em perspectivas. Em 
um único ambiente, sala de estar, com alguns sofás e cadeiras. A sala de jantar contém mesa, 
claro, com pelo menos seis cadeiras. Sem falar na varanda, onde se veem outros móveis, 
como poltronas e mais mesa. 
 
Os dormitórios, a cozinha e a área de serviço nem aparecem. Por que será? Talvez porque não 
caibam dentro dos menos de 100 metros quadrados. 
 
Apertamento, digo apartamento, de 80 metros quadrados, de três quartos, imagino que seja 
pequeno demais alguém vai dormir em pé ou, dependendo, enquanto parte da família fica 
dentro, outra fica de fora. 
 
Condomínios têm de tudo, dizem os anúncios. Um belo e amplo jardim, playground, piscina. 
Tem alguns que dizem ter até uma grande área verde preservada, mas o apartamento... É 
deste tamanhinho... Como a qualidade de vida é a bola da vez, todos exploram ao máximo tal 
quesito. 
 
E o que faz a imagem, quase em tamanho natural (sim, é exagero!), da Gisele Bündchen em 
uma dessas peças? Que eu saiba a moça morou por dez anos em Nova York e, dizem as más 
línguas, agora, após a maternidade, comprou uma casa, nada modesta, quase um palacete, 
também nos Estados Unidos. Será que alguém acredita no aval da celebridade? Será que 
alguém acredita que, se comprar um apartamento desses, será vizinho dela? 
 
Os lançamentos dos empreendimentos anunciam "vantagens imbatíveis", que "você nunca viu 
nada igual". Entre todos os benefícios, na compra de uma das unidades, por exemplo, você 
ganha ainda "vale Saraiva de até R$ 5.000,00", ou se decidir "conhecer o maravilhoso 
decorado" irá "ganhar um kit L'Occitane*". Sabe o que representa este asterisco aí, colado na 
palavra L'Occitane? Remete a uma linha logo abaixo, em letrinhas pequeninas, que diz: "(*) 
Válido para 1 kit L'Occitane por visitante/família a ser retirado apenas nos dias..., limitado as 
50 primeiras pessoas que visitarem o plantão e passarem pelo atendimento do corretor. 
Promoção pessoal e intransferível, necessária a apresentação deste anúncio". Caso você não 
esteja atento ao adendo, vai passar vergonha ! Por favor, não insista!  
 
Quem pensa ou procura apartamento para comprar em São Paulo, em primeiro lugar, escolhe 
o prédio por afinidade com o bairro, proximidade do trabalho e, principalmente, pelas 
facilidades, afinal, quem mora na capital paulista sabe o quanto é importante ter acesso, 
digamos, mais ou menos fácil, a pelo menos um dos itens da vida cotidiana. 
 
São raras as moradias que satisfazem as necessidades dos paulistanos. Afinal, não dá para 
querer tudo. Sempre temos de abrir mão de alguma coisa em detrimento de outras. 
 
Ainda bem que os anúncios alertam em letrinhas bem miudinhas - que as fotos são 
"meramente ilustrativas", o que significa que a piscina pode não ser daquele tamanho que 
você vê; os jardins não terão tantos coqueiros e arbustos; e nos ambientes internos não 
cabem todos aqueles móveis. Não se iludam e visitem o apartamento decorado antes. Só 
assim você não precisará de tanta ginástica para encaixar os seus utensílios. Siga o roteiro do 
arquiteto ou decorador e tudo vai se ajustar. 
 
Apesar de tudo, nada paga a felicidade de comprar a casa própria. A gente até finge que não 
percebe que as coisas não são lá essas coisas, que tudo é uma questão de perspectiva 
ilustrativa. É mais ou menos como comer bonito ralado entalado crente que está ingerindo 



atum - é tudo a mesma coisa. Vocês viram que o ProTeste órgão de defesa do consumidor 
mostrou semana passada que tem marca que vende bonito como atum? Especialistas dizem 
que o sabor é muito parecido, mas o preço... Quanta diferença! Mas isso é outro assunto. 
Voltemos à nossa moradia de toda semana. 
 
Pois bem. Tem empreendimentos de "53 metros quadrados privativos, de 1 e 2 dormitórios 
(suíte), com varanda, cozinha americana e lazer completo". Com 53 metros quadrados? É uma 
kitinete!? Mas está "a 5 minutos do Metrô Vila Madalena, a 5 minutos da Av. Prof. Alfonso 
Bovero, a 7 minutos do Shopping Bourbon, a 8 minutos da Av. Sumaré, a 10 minutos da PUC 
de São Paulo, a 10 minutos do Hospital das Clínicas, a 11 minutos da Av. Paulista". Isso quer 
dizer que você tem pra onde correr, caso enlouqueça dentro do minúsculo apartamento. Ah, 
sim, tem "piscina integrada à magnífica área verde". Pela foto ilustrativa, é maravilhosa 
mesmo. Não se vê nenhum prédio, nenhum fio, nenhuma torre de transmissão, nada, nada, 
além do verde e o céu azul ao fundo. Detalhe: o prédio fica no bairro da Pompeia. 
 
No final de semana, cujos anúncios foram publicados, as enchentes rolavam à solta. São Paulo 
quase embaixo d'água, lama, lixo, mortes por causa das enchentes, assunto que tem sido 
manchete quase que diária dos jornais de todo País. Tudo bem que é assunto pontual e temos 
de morar em algum lugar na cidade, mas, neste momento, não há vantagens e benefícios que 
superem a apreensão e medo dos paulistanos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 fev. 2010, p. 23.  


