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Retração de novos empreendimentos no 1º trimestre chegou a 42,5% em relação a 2005. O 
mercado imobiliário paulistano teve um pequeno crescimento no número de imóveis 
comercializados no primeiro trimestre deste ano, de 4,6%, em comparação a igual período de 
2005. No entanto, os lançamentos não acompanharam a demanda. Dificuldades com a nova 
Lei de Zoneamento fizeram com que muitas empresas desacelerassem o andamento de 
projetos.  
 
De janeiro a março deste ano, os novos empreendimentos residenciais tiveram retração de 
42,5%. No período foram lançadas 2,7 mil unidades, volume inferior às 4,7 mil unidades de 
2005. A diminuição de mais de duas mil unidades levou a uma redução de 52,7% no valor 
geral de venda (VGV) dos imóveis. Isso representa uma queda de R$ 1,57 bilhão do primeiro 
trimestre de 2005 para pouco mais de R$ 741 milhões neste ano.  
 
Lei do Zoneamento  
 
Segundo Celso Petrucci, diretor executivo do Secovi-SP, a expressiva retração se deve, 
principalmente, às dificuldades das empresas de se adaptarem à Lei de Zoneamento. Criada 
em fevereiro de 2005, a lei determina, por exemplo, que, na mesma metragem de terreno, as 
construções podem ter, em média, metade da área antes permitida. Isso dificultou a aquisição 
de novos terrenos. A expectativa é que lei seja revista ainda este ano.  
 
Petrucci diz que a percepção da entidade é que "há menos metros quadrados em aprovação do 
que em qualquer época de qualquer ano antes da mudança da lei." Agora, as empresas estão 
começando a vender imóveis em estoque - unidades com mais de 180 dias de lançamento - 
que representaram 55% das compras de março.  
 
Ele ressalta que, no trimestre, o crescimento de venda foi pequeno, 4,8% em número de 
apartamentos e 16,4% em valores comercializados. Foram vendidas 5,2 mil unidades, contra 
4,9 mil em 2005.  
 
Apesar do aumento da demanda e da escassez de oferta, Petrucci descarta a possibilidade de 
alta de preços. Otimista, ele acredita que a promessa de aumento da oferta de crédito 
imobiliário com recursos oriundos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) - 
estimado em R$ 7 bilhões este ano -, além dos R$ 2 bilhões de crédito da Caixa Econômica 
Federal, deve aquecer o segmento de imóveis de dois dormitórios, voltados para a classe 
média.  
 
Bairros  
 
Levantamento do Planeta Imóvel mostra que no mês de abril os bairros mais procurados pelos 
usuários do site foram Vila Mariana, Pinheiros, Moema, Jardim Paulista e Campo Belo, 
somando 155,8 mil buscas. Nesta lista, destacam-se Moema e Pinheiros, com os valores de 
metro quadrado mais altos, R$ 4.398,00 e R$ 3.744,00, respectivamente. Esses dados foram 
apurados a partir das visitas de 1,6 milhão de usuários.  
 
Segundo Alejandro Dicovsky, diretor de marketing do portal Planeta Imóvel, no quadrimestre 
houve um aumento de 50% no número de visitas ao site e 25% em page views (páginas 
vistas). "Os visitantes únicos aumentaram cerca de 20% no período."  
 
De acordo com Dicovsky, o aumento da utilização da ferramenta internet na procura de 
imóveis acompanha a ampliação do acesso à rede. "A internet rápida - banda larga - tem 
ficado mais barata e aumentado o número de usuários que utilizam o serviço", diz.  
 
A web também reduz o tempo entre a procura e a compra de imóveis. "O tempo médio de 
fechamento de uma venda era de 75 a 90 dias. Hoje, com a internet, caiu para 18 dias em 



média", afirma. "As construtoras que já desenvolvem estratégias de divulgação on-line 
chegam a ter entre 70% e 80% do processo de venda iniciado na internet."  
 
O ranking de bairros, que passaram a ser divulgados mensalmente, mostra ainda que as 
regiões menos procurados ficam na periferia, como Jardim Helena, Lajeado, Perus, São Rafael 
e Vila Jacuí. "A internet ainda permanece um veículo das classes A/B, mas as construtoras já 
descobriram o canal para divulgar empreendimentos para a classe C, de até R$ 60 mil."  
 
Segundo a base de dados do site, o metro quadrado mais barato fica no Bom Retiro (R$ 
1.098,00), no centro da cidade, prejudicado por sua proximidade com a região da Cracolândia. 
Outros bairros onde é mais barato morar são Sé, Cachoeirinha, Penha e Brás.  
 
Ele destaca que o mês de abril foi de retração na procura em São Paulo, devido à queda na 
procura por conta dos seguidos feriados prolongados que ocorreram durante o mês de abril. O 
bairro onde a busca caiu mais em relação a março foi o Jabaquara (-22,96%).  
 
Pinheiros, o segundo mais procurado, sofreu queda na procura da ordem de 12,24%. O único 
bairro em que houve variação positiva foi a Barra Funda (3,60%).  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


