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Construção civil. Empreendimentos que unem hotel, shopping, torres corporativas e residenciais no mesmo terreno são tendência
porque evitam o gasto de tempo com trânsito, especialmente em grandes cidades, afirma o presidente da incorporadora, Nicholas Reade

Condomínios ‘multiuso’ são aposta da
Brookfield para lançar R$ 3 bi este ano
HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

Marina Gazzoni

A incorporadora Brookfield
apostou em empreendimentos que unem hotel, shopping,
torres corporativas e residenciais no mesmo terreno para
atingir o mínimo estabelecido
para a meta de lançamentos
do ano – de R$ 3 bilhões. Neste
mês, a empresa lançará três
projetos classificados como
multiuso, que somam um valor geral de venda (VGV) de R$
1,15 bilhão e representam cerca de 35% dos lançamentos da
Brookfield no ano.
Os projetos serão desenvolvidosemSantoAndré(SP),Taguatinga (DF) e no Rio de Janeiro.
Os dois primeiros começaram a
ser vendidos no início do mês; o
do Rio será lançado amanhã. Para o presidente da Brookfield Incorporações, Nicholas Reade, os
projetos mistos atendem a uma
demanda de cidades grandes ao
oferecer moradia, trabalho e
compras no mesmo espaço, evitando deslocamentos.
Segundoele,aempresateminteresseemdesenvolvermaisprojetosdotipo,mas esbarrana dificuldadedeencontrar áreasgrandeso suficiente para encaixartodos os empreendimentos.
Noentanto,os complexospermitem que projetos que não se
viabilizariam isoladamente em
certos locais saiam do papel comopartedeumconjunto.“Construir um hotel ou uma torre comercialemumaárea distantepode não dar certo. Mas, quando é
umcomplexo,oempreendimento faz sentido. Vira um destino
em si”, disse o consultor do mercado imobiliário Caio Calfat.
Retomada. O primeiro comple-

xo multiuso que se tem conhecimento no mercado é o Conjunto
Nacional, construído na avenida
Paulista nos anos 50. No espaço
há salas comerciais, apartamentos e serviços, como restaurante, loja e academia.
“Esses projetos sumiram do
mercado paulista nos anos seguintes por restrições da lei de
zoneamento”,disseo vice-presidente de urbanismo do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), Ri-

Hospedagem. Nicholas Reade, presidente da Brookfield, vê espaço para novos hotéis em complexos com torres residenciais, comerciais e shopping center
cardo Yazbek. A lei passou a determinar que algumas áreas tivessem uso estritamente residencial ou corporativo, o que inviabilizava os empreendimentos mistos em muitos bairros.
“Aos poucos, percebeu-se que
isso distanciava as residências
dos serviços e que promovia um
deslocamentodecarropela cidade, piorando o trânsito”, explica
Yazbek. A mudança no plano diretor, em 2002, fez o mercado
renascer em São Paulo.
A JHSF estreou neste mercado em 2006, com o complexo
queincluioshoppingCidadeJardim, em São Paulo, um projeto
de R$ 1,6 bilhão em vendas. Hoje
o segmento multiuso, que oferece margens mais altas, responde

por cerca de 50% dos negócios
deincorporação.“É umatendência na Europa que se encaixa em
grandes cidades brasileiras, onde o trânsito é problemático”,
disse o diretor de incorporações
da JHSF, Luciano Amaral.
A Odebrecht criou sua divisão
de incorporação imobiliária em
2004 de olho no segmento. Hoje
a Odebrecht Realizações Imobiliárias tem 16 projetos multiuso
emoitocidades.“Aempresanasceupara focargrandesempreendimentos.Omultiusofoiumaescolha natural”, disse o diretor da
regional Centro-Sul da empresa,
Paulo Melo. Em São Paulo, a
companhia lançou em setembro
seu maior projeto, o Parque da
Cidade, que ocupará um terreno

de 83 mil metros quadrados e somará vendas de R$ 4 bilhões.
Comosprojetoslançadosneste mês, a Brookfield resgata a linha Brookfield Century Plaza
(BCP), que estreou em 1999 –
ainda com o nome Brascan –
com o BCP Itaim, em São Paulo,
um complexo mais conhecido
como Kinoplex, em referência
ao cinema sediado no local.
Os projetos multiuso também representam uma nova
aposta da Brookfield em hotelaria. “O mercado estava travado
nos últimos anos. Agora, a demanda cresceu e os investidores
se interessaram”, disse Reade.
Para ele, os hotéis fazem sentido
dentro de complexos residenciais, corporativos e de compra.

3 RAZÕES PARA...

Lançar projetos
de uso misto

1.

Trânsito. As pessoas
que moram em um empreendimento que reúne também escritórios
corporativos e shopping center
não precisam se deslocar pela
cidade para ir ao trabalho ou
para fazer compras. Os projetos
são considerados ideais para
grandes centros urbanos, como
São Paulo e Rio de Janeiro, onde o trânsito é problemático.

2.

Fluxo. Ao reunir diversos empreendimentos em um único
local, um acaba “alimentando” o outro. Assim, uma
torre de escritórios gera a demanda para hotel, residências e
também para o shopping.

3.

Fora do centro. Empreendimentos multiuso precisam de terrenos grandes, mais
comuns em áreas mais distantes. Esses projetos podem puxar a revitalização de bairros.

Tecnologia
DIVULGAÇÃO

APLICATIVO DE MAPAS DO
GOOGLE VOLTA AO IPHONE
Retorno do Google Maps era esperado desde que a Apple pediu
desculpas aos clientes pelas sucessivas falhas no seu serviço de localização

O

s donos de iPhone
e iPad que haviam
perdido o Google
Maps na atualização do sistema operacional
iOS podem respirar aliviados.
OaplicativodemapasdoGoogle foi lançado na App Store,
loja de aplicativos da Apple,
nofim da noite deanteontem.
“Nosso pesadelo chegou ao
fim” e “agora eu não vou ter
mais medo de me perder” foram comentários comuns entre os usuários do Twitter ontem. O tópico #GoogleMaps
terminou o dia como um dos
mais comentados do microblog nos Estados Unidos, e o
aplicativo ficou em primeiro
lugar entre os gratuitos mais
baixados na App Store.
Tamanha comemoração
não espanta. A Apple incluiu o
seu aplicativo de mapas na

versão iOS 6 de sua plataforma
móvel e deixou de fora o Google
Maps, que vinha embutido nos
aparelhos da companhia desde
2007. O problema foi que, além
de excluir o velho conhecido do
usuário, a Apple não ofereceu
um substituto à altura.
O Apple Maps foi lançado com
muitas falhas. Os pontos turísticos distorcidos foram os primeiros a serem notados. A ponte do
Brooklyn, em Nova York, pareciaumamontanharussa,porcausa da falta de nitidez, e a Estátua
da Liberdade era apenas uma
sombra.
Estabelecimentos identificados erroneamente também foram observados. Uma fazenda
chamada Airfield, em Dublin, foi
identificada como aeroporto. O
governo irlandês teve de pedir a
imediata correção, temendo o
pouso de alguma aeronave no
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terreno. A polícia australiana
também fez um pedido à Apple –
corrigir a posição da cidade de
Mildura, que aparecia a 70 quilômetrosdolocalverdadeiro.Oerro levou motoristas para dentro
de um parque nacional de terrenoperigosoetemperaturaelevada onde não havia água potável.
Um homem chegou a ficar 24 horas perdido.
O fracasso foi admitido pela
Apple,umaempresaque ironicamente faz questão de se posicionar como a que lança produtos
apenas depois de ter certeza de
que ele está impecável. Tim
Cook, presidente da companhia,
reconheceu a falha em uma carta
aberta no site da empresa. “Nós
pedimos desculpas pela frustração que causamos em nossos
consumidores”, disse. “Enquanto nós trabalhamos para melhorar os mapas, você pode experi-
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Em busca de direção. Google Maps liderou downloads de aplicativos na loja da Apple
mentar alternativas presentes
na App Store, como o Bing (da
Microsoft), MapQuest e Waze,
ouusaro Googleeo Nokia Maps.
Basta acessar o website de cada
um deles e criar ícones para seus
serviços web na tela inicial.”
A carta de desculpas teria sido
o estopim para a saída de Scott
Forstall do comando da área de

software da Apple, em outubro.
Jornais americanos afirmaram
que ele teria se recusado a assinar o comunicado por tê-lo considerado um exagero.
Ponto baixo. Sites de tecnolo-

giaeusuários deiPhone consideraram o Apple Maps o ponto
maisfracodoiOS6. OnovoGoo-

gle Maps tem navegação por
voz,rotasde transportepúblico, Street View e indicação de
trânsito. O aplicativo requer
oiOS5.1ousuperior,écompatível com o iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch e iPad. Está disponível em 29 idiomas./ NAYARA
FRAGA e VINICIUS FELIX

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B16.

