4

%HermesFileInfo:Ci-4:20101107:

a e i o u

Imóveis 1

O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 7 DE NOVEMBRO DE 2010

CLASSIFICADOS

Reportagem da capa

Planta livre para fazer do seu jeito
A flexibilização do projeto, que era tendência no início da década, vira realidade de mercado cada vez mais abrangente em São Paulo
Lilian Primi

Na próxima quarta-feira, a empresa MaxHaus entrega as chaves do empreendimento que
inaugurou a linha de condomínios com “arquitetura aberta”,
no Morumbi: cada unidade tem
70 metros quadrados totalmente livres, apenas o banheiro vem
pronto. A partir da entrega das
chaves, cada proprietário desenha o apartamento do seu jeito,
com ou sem o apoio da construtora, utilizando divisórias em
gesso acartonado. Há possibilidade de comprar mais de uma
unidade e juntá-las.
A linha, lançada em 2008, já
tem outros nove condomínios
emconstruçãonacidadeefoiviabilizada pela adoção de um sistemaconstrutivoalemão.“Chamase sistema de forma trepante,
em que a estrutura tem um pilar
interno, onde está a prumada de
água e esgoto”, explica o diretor
de operações, Andreas Aoerbach. As paredes externas sustentam a edificação, o que permite a
criação de grandes vãos livres.
Essa possibilidade, de alteraçãodaplantaemummesmocondomínio,eraapenasumatendência no início da década, mas tornou-se realidade de mercado
nos últimos anos, em função da
demanda, e facilitada pela boa
oferta de crédito. “A flexibilização é realidade em praticamente
todoomercado,masoneraoprocessoematé20% emdeterminados casos, pois impede a economia de escala”, diz o membro do
comitê de Tecnologia e Qualidade do Sindicato da Indústria da
Construção de São Paulo (SindusCon-SP), Fernando Correa.
O sistema utilizado pela MaxHausnãochegaaimpediraconstrução em escala, já que as alterações serão feitas depois da entregadaschaves.“Nossopreçoéode
mercado”, garante Aoerbach.
Opinião

FRANCISCO SEGNINI
ARQUITETO

“A planta livre não é um
assunto novo. Começou com
o Le Corbusier nos anos 30,
quando fala da estrutura
independente
da vedação.
Isso cria a
planta flexível,
que irá
caracterizar a
arquitetura
moderna
no Brasil”

DANIEL TEIXEIRA/AE

Segundo o diretor, um apartamento já desenhado com a configuração de dois quartos e todos
os acabamentos propostos pela
construtora – de alto padrão e
comsistemasdeautomação–fica
em R$ 15 mil o metro quadrado.
Correa diz que existem muitasformas deflexibilizaras plantas. Há, por exemplo, opções como um empreendimento da
Cyrela, que oferece unidades
com dois, três e quatro dormitóriosnamesma torre,outroscompostos por mais de uma torre
comtipologiasdiferentesouaindaalteraçõessimples,comoaeliminação de paredes ou transformação de um ambiente.
Valor. “Essa possibilidade, de

duas ou três alterações, está em
nossos empreendimentos de valores mais baixos, em torno de
R$ 250 mil. Oferecemos também possibilidades maiores nos
empreendimentos de alto padrão”, conta o diretor da Lucio
Engenharia, Firmino Lucio.
O DNA Pinheiros, por exemplo, custa entre R$ 500 mil a R$
700 mil e oferece cinco opções
de plantas, que também podem
ser modificadas. “Os tamanhos
variam de 57 a 84 metros quadrados e podem ter um ou dois dormitórios. É possível também
transformar duas unidades em
uma”, explica. O sistema construtivo é o convencional. A solução foi posicionar as prumadas e
pilares nas divisas das unidades.
Em outro empreendimento, o
Camp Life, a construtora ofereceu 324 unidades e 72 opções de
plantas no lançamento. “Quandoterminamos de vender,tínhamos101plantasdiferentes”,conta Lucio.
“Os valores são altos porque
se trata de um empreendimento
de alto padrão. O aumento de
custo em função da flexibilização da planta é de só 5% ”, diz. A
construtora mantém uma equipe apenas para gerenciar as alterações no canteiro de obras.
NaIncorporadoraStan,anovidadenoquedizrespeitoàflexibilizaçãoéaaberturadessapossibilidade também em empreendimentos para a classe média.
“Sempre oferecemos essa proposta, porém em condomínios
dealtopadrão. Agora,issose tornou viável também para a classe
média”,dizadiretoradeincorporação da empresa, Leila Jacy.
Ospróximostrêslançamentos
da Stan oferecem mais de uma
opçãodeplanta,comopreçomédio de mercado. No empreendimentodaBarraFunda,porexemplo, ficará em R$ 5 mil o m².

Porta aberta. Apartamento do MaxHaus Morumbi, da forma como será entregue na quarta-feira; à direita, espaço do banheiro
MARIANA ORSI/DIVULGAÇÃO

Variedade. Do alto, a partir da esquerda, versões gourmet, esportiva, para executivos e artistas no DNA Pinheiros
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 nov. 2010, Imóveis, p. 4.

Liberdade vem com a arquitetura moderna
DIVULGAÇÃ0/CAIXA

Sistema foi viabilizado
pela modalidade de
venda na planta, que
surgiu no Brasil entre os
anos 1940 e 1950
A flexibilização de planta só foi
possível quando o mercado começouavenderseusempreendimentos ainda na fase de projeto.
Um dos pioneiros nessa modalidade de negócio foi o empreiteiro autodidata Artacho Jurado,
que atuou em Santos e São Paulo
entre os anos 1940 e 1950. Seus
condomínios eram sempre muito grandes, com opções de apartamentos com um, dois ou três
dormitórios, que também podiam ser fundidos ou ter o a sua
divisão interna alterada.
Característica da arquitetura
moderna segundo o arquiteto e
professor Francisco Segnini, essa configuração – diversidade de
tipologia eplanta livre – também
aparece em empreendimentos
emblemáticos da cidade como o
Copan, que tem desde pequenas
quitinetes até grandes apartamentos, com três quartos.
“Issoresultaemumadiversidade no perfil dos moradores que
poderá provocar alterações na
formadeconvivênciaentreeles”,

Copan. Edifício abriga vários tipos de apartamentos
lembra o membro do comitê de
tecnologiaequalidadedoSindusCon-SP, Fernando Correa.
Isso pode ser verdade no caso
do Copan, “um empreendimen-

to de dimensões inimagináveis
hoje em dia”, segundo Correa,
ou em casos como o empreendimentodaCyrela,queoferece numa mesma torre, apartamentos

comum, doisetrês dormitórios.
“A maioria dos casos, no entanto, a diferença de metragem não
é tanta a ponto de permitir mais
de um nível de renda, por exemplo”, diz.
Crítica. Segnini diz que tratase,nestecaso,de umaflexibilização apenas mercadológica.
“Existem estudos que analisam
essatendência efazem durascríticas, caracterizando-a como
uma ação meramente mercadológica”, afirma. Estes estudos e
críticas são do grupo Nomads,
formado por alunos e professores da Faculdade de Arquitetura
da USP de São Carlos.
OsNomadspartemdopressuposto de que o grupo doméstico
conhecido como família nuclear
( pai, mãe e filhos), que dominaramasprincipaismetrópolesocidentalizadas durante a maior
parte do século 20, está mudandoradicalmente, enquantoaforma de morar continua a mesma
há séculos.
No Brasil, a participação dessa
família nuclear no total dos grupos caiu de mais de 80% na década de 1940 para apenas 55,8% em
1996, segundo dados do InstitutoBrasileirode Geografia eEstatística(IBGE). E os outros 44,2%
não correspondem a um perfil
único, mas a uma crescente di-

versidade de formatos: pessoas
vivendo sós em diferentes momentos da vida, famílias monoparentais, casais sem filhos, coabitantes sem vínculo conjugal
ou de parentesco, casais não oficialmente casados etc.
Os textos, análises, discussões e projetos (acessados no site www.nomads.usp.br) traçam
um perfil da forma de morar dos
paulistanos, identificam alterações no comportamento da população e ainda oferecem novas
soluções.
“A flexibilização é uma forma

de tentar atender a essa nova família e é muito comum em Nova
Yorq, As torres sempre têm vários tipos de unidades, que os
compradores escolhem a partir
do preço da prestação”, conta
Correa.
NoBrasil,nãobastaqueaprestação caiba no bolso. É preciso
desembolsar uma entrada. “Está
começando aqui, por conta da
melhora do crédito, mas não
acredito que possamos abrir
mãoda entrada. Ela funciona como uma garantia para os empreendedores”, diz./L.P.
28-10-2010 - AYRTON VIGNOLA/AE

Pioneiro
Este prédio, na esquina da Rua Frei Caneca com a Avenida Paulista, de
Rino Levi (1901-1965), marca a primeira experiência com projetos de
planta livre no Brasil, característica da arquitetura moderna

