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Outubro/Dezembro- 2014

A AELO esteve em todos os
principais eventos do setor
imobiliário dos últimos meses –
ENIC, Encontro Graprohab, PQE
Loteamentos, Convenção Secovi,
COMPLAN – e também manteve
agenda com órgãos

governamentais. Em economia de
mercado, não cabe isolamento: é
preciso dialogar, discutir problemas,
buscar soluções. O ponto alto deste
ano foi a divulgação das Propostas
do Setor Imobiliário ao Novo
Governo Federal, encaminhadas

pelo Secovi-SP aos políticos que
pleiteiam o poder em Brasília. A
AELO participou do documento,
tema básico desta edição do
“AELO Informa”.

Páginas 3 a 11

A FORÇA 
DO DIÁLOGO

O capítulo referente a
Desenvolvimento Urbano e
Loteamento no documento aos
candidatos foi preparado pelos
dirigentes da AELO Caio Portugal,
Flavio Amary e Ciro Scopel, também
vice-presidentes do Secovi-SP.  Os

principais tópicos que afligem o setor
são: 1) Falta de linhas de crédito para
financiamento para a produção de
lotes; 2) Subjetividade no licenciamento
ambiental; 3) Precariedade nas
informações imobiliárias; 4)
Insegurança jurídica dos

empreendedores; 5) Proteção ao
funcionalismo público, que teme
reações ao aprovar loteamentos. Para
cada tópico, foram apontadas
possíveis soluções.

Páginas 2, 6 e 7
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Propostas por um Brasil melhor
EDITORIAL

Não existe segredo: a indústria imobiliária
apontou aos políticos o caminho da solução
para os problemas que o afetam e que vêm
prejudicando toda a economia brasileira. A
solução, portanto, existe. Só falta utilizá-la de
modo adequado. A análise dos problemas e as
sugestões para combatê-los foram
encaminhadas aos candidatos à Presidência
da República logo após terem sido
homologadas na abertura da Convenção
Secovi, em 27 de agosto. Trata-se de um
caderno de 36 páginas, com o título de
“Propostas do Setor Imobiliário ao Novo
Governo Federal”. São propostas por um Brasil
melhor. Naquele dia, o presidente do Secovi-
SP, Claudio Bernardes, como coordenador
desse trabalho, fez um pronunciamento em
que criticou o fato de a indústria imobiliária,
responsável por enorme parcela no PIB e por
geração de empregos no País, ter recebido do
atual governo uma atenção inversa à sua
verdadeira expressão. 
As eleições de outubro passaram a

simbolizar a esperança, daí o fato de os
empreendedores do setor, respeitando a
democracia, terem optado pelo
encaminhamento das propostas aos políticos
concentrados na luta pelo comando do poder
em Brasília. A posição do Secovi-SP recebeu
apoio da CBIC, cujo presidente, José Carlos
Martins, esteve ao lado de Claudio
Bernardes. O documento, como um todo,
ganhou a adesão de várias outras entidades,

entre as quais a AELO, que havia participado
do capítulo referente a Desenvolvimento
Urbano e Loteamento, por meio de estudos
de seus dirigentes Caio Portugal, Flavio
Amary e Ciro Scopel, também vice-
presidentes do Secovi-SP. As questões
levantadas nesse capítulo são: 1) Falta de
linhas de crédito para financiamento para a
produção de lotes; 2) Subjetividade no
licenciamento ambiental; 3) Precariedade nas
informações imobiliárias; 4) Insegurança
jurídica dos empreendedores; 5) Proteção ao
funcionalismo público, que teme reações ao
aprovar loteamentos. Para cada tópico, foram
apontadas soluções.
Pela importância do atual momento para o

Brasil, o jornal “AELO Informa” mostra a
apresentação de Claudio Bernardes, reproduz
o capitulo Desenvolvimento Urbano e
Loteamento nas duas páginas centrais desta
edição e sugere a leitura do documento
integral encaminhado aos candidatos, à
disposição dos interessados neste link do site
do Secovi-SP
http://www.secovi.com.br/files/
Downloads/proposta-secovi-2014pdf.pdf 
No momento em que o Brasil se prepara para

definir seu futuro nas eleições, é importante
refletir sobre a importância das escolhas. Cada
cidadão deve levar em conta a necessidade de
usar seu voto com todo o critério, com
sentimento de verdadeiro patriotismo. A
omissão é o pior dos erros.
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Presidente do Secovi-SP,  
Claudio Bernardes, mostra
propostas enviadas aos
candidatos à Presidência

O caderno de 36 páginas Propostas do Setor
Imobiliário ao novo Governo Federal começa
com o texto de apresentação do presidente do
Secovi-SP, Claudio Bernardes, lido na abertura
da Convenção Secovi 2014, em 27 de agosto,
em São Paulo, antes de o documento seguir aos
candidatos à Presidência da República:

O setor imobiliário é decisivo para o País. As
razões são fartamente conhecidas: produção de
imóveis para habitação, trabalho, cultura, lazer
etc., geração de emprego, renda e impostos;
movimentação de vários segmentos produtivos,
de comércio e serviços. Ou seja, uma cadeia de
positivos impactos que influencia de maneira
determinante o crescimento nacional. No Estado
de São Paulo, esse setor é representado pelo
Secovi-SP, entidade que abriga desde as
empresas de desenvolvimento urbano – que é a
origem do mercado, até os síndicos de
condomínios.

A exemplo do que almeja a sociedade
brasileira, empresários e profissionais imobiliários
propugnam pela adoção de uma série de
medidas para fazer frente a dificuldades como
insegurança jurídica, burocracia, corrupção (que
merece tolerância zero), simplificação de leis
(para que possam ser entendidas e obedecidas),
preservação da ordem, pavimentação da estrada
que leva ao progresso sustentado.

Temos uma legislação trabalhista complexa e
retrógrada, que prejudica o próprio emprego,
como se vê nas dificuldades com a terceirização
de serviços. Uma legislação que congestiona
nossa Justiça com milhões de processos e que
não respeita a vontade contratada entre
empregadores e trabalhadores, celebrada em
acordos e convenções.

E, inexplicavelmente, a própria Justiça do
Trabalho combate o uso de métodos alternativos
de resolução de conflitos, como conciliação
prévia e arbitragem, o que reforçaria a garantia
de direitos negociados.

As consequências econômicas e sociais desse
cenário são desastrosas. É mais insegurança
jurídica a inibir os investimentos indispensáveis
ao País. Não sem motivo a sociedade e,
especialmente, nosso setor clamam por um
Poder Judiciário que dê garantias para os
contratos de longo prazo e outras ações que,
inclusive, reduzem o Custo-Brasil.

Como sindicato, também defendemos a
regulamentação do princípio constitucional da

unicidade sindical. É fazer isso ou partir,
definitivamente, para a reforma sindical,
desobrigando da contribuição compulsória todos
os cidadãos (sejam patrões ou empregados),
deixando-os livres para escolher a entidade que
possa representá-los adequadamente.

Temos, ainda, aquele discurso cansado, que
pede pelas reformas política e tributária, por um
choque de modernização em nosso modelo
educacional e de gestão na administração
pública, contemplando a meritocracia.

Também cansadas são as teses sobre
planejamento e visão de longo prazo (um
programa de Estado, não de governos); respeito
aos contratos e ao direito de propriedade
(sinônimo de Estado de Direito); manutenção da
estabilidade econômica, com eficaz controle da
inflação; criação de condições de
competitividade; reais garantias aos
investidores, locais ou internacionais (é preciso
voltar a confiar no Brasil).

Enfim, o repertório é extenso e variado. E as
soluções sempre prometidas, especialmente
nos períodos de eleições majoritárias, não se 

apresentam. Permanecemos no mais do
mesmo. Mas é hora de reagir a esse estado de
coisas, com proatividade e opinião firme!

Este ano, na 11ª edição de sua Convenção, o
Secovi-SP decidiu elaborar um documento
endereçado aos candidatos à Presidência da
República, focalizando de forma clara quais são
os principais problemas enfrentados pelos
segmentos que o Sindicato representa.

Com a contribuição de cada uma de nossas
vice-presidências, selecionamos as questões
mais preocupantes. Entretanto, não ficamos
apenas no problema. Apontamos soluções.
Assim, apresentamos à pessoa que vier a ser
presidente da Nação um elenco de propostas
para que a indústria imobiliária se fortaleça e
trabalhe perenemente pelo bem dos brasileiros.

Não há dúvida de que tempos difíceis se
avizinham. Ou já chegaram!

O próximo governo, seja ele qual for, terá de
enfrentar o aumento da inflação, do déficit
público, da dívida social. Terá de fazer isso
ciente de que não somos mais a bola da vez do
investimento estrangeiro, que aqui foi
depositado em grande volume quando da crise
do subprime.

O Brasil surfou nas ondas do capital externo.
Hoje, o cenário é completamente diferente. O
Brasil apostou na dinamização de sua economia
doméstica, por meio do crédito. Atualmente, o
temor da inadimplência voltou a assombrar.

O próximo governo terá de rever sua política
de investimentos públicos. A China direciona
mais de 40% do PIB para essa finalidade. O
Brasil não chega a 20%. Terá, também, de rever
sua política de comércio exterior. Olhar para o
Pacífico pode ser um bom começo.

Os desafios são muitos. Mas, de maneira
alguma, podemos retroceder nas conquistas
econômicas e, principalmente, democráticas,
hoje claramente ameaçadas.

Entretanto, seja qual for a dificuldade, a
indústria imobiliária tem condições de oferecer
lastro ao desenvolvimento, fornecendo
sustentação para que a travessia seja feita.
Cabe, pois, conferir aos empreendedores
imobiliários, aliás, a todos os empresários do
País, o merecido respeito. Essa pequena
parcela da população, não raro definida como
elite, no sentido pejorativo, responde pela
criação de empregos e riquezas para o País.

Havendo condições básicas de trabalho e
produção, poderá ser retirada, dos ombros da
União, a responsabilidade de tudo fazer e de
tudo prover para os brasileiros, o que acaba por
conduzir a um modelo de assistencialismo que
tira do cidadão a vontade de progredir por si
próprio.

A indústria imobiliária continua pronta para
desempenhar seu papel. Alguns ajustes,
acompanhados da implantação de uma efetiva
política nacional de habitação, vão descortinar
um horizonte de oportunidades ao
desenvolvimento nacional.

As propostas do Secovi-SP em defesa do
setor imobiliário e da sociedade estão
colocadas.

As portas desta entidade permanecem
abertas para o diálogo e a concertação. Os
objetivos deste Sindicato permanecem comuns
a qualquer brasileiro: viver com dignidade, num
país onde exista equidade social e
desenvolvimento econômico, e do qual
possamos nos orgulhar.

Setor imobiliário indica propostas
REPORTAGEM



Em sua explanação na Convenção Secovi,
Claudio Bernardes ressaltou que os setores de
loteamento, sustentabilidade, incorporação,
produção de moradias de interesse social,
comercialização de imóveis, locação residencial e
comercial, empreendimentos turístico-imobiliários e
administração imobiliária defrontam-se diariamente
com a burocracia excessiva, a insegurança jurídica
e um emaranhado complexo de leis, fatores estes
que emperram a produtividade das empresas e
impactam no nível de seus investimentos. 

Bernardes fundamentou: “Não podemos deixar
de dar imediata atenção a questões como o
indispensável respeito aos contratos e ao direito de
propriedade; à manutenção da estabilidade
econômica e social; à criação de condições de
competitividade; e às reais garantias aos
investidores, locais ou internacionais, pois é preciso
voltar a confiar no Brasil.” E prosseguiu: “Neste
ano, decidimos elaborar um documento
endereçado aos candidatos à Presidência da
República. Nele, focalizamos de forma clara quais
são os principais problemas enfrentados pelos
segmentos que o Secovi representa e cuja solução
reside no âmbito federal. Com a contribuição de
cada uma de nossas vice-presidências,
selecionamos as questões mais preocupantes e
apontamos as soluções.”

Os demais participantes do painel de abertura da
Convenção deram expressiva contribuição para o
debate, indicando os problemas ocorridos em seus
respectivos setores e apontando soluções. A ideia
de que o Brasil enfrenta uma crise política,
econômica e moral não tem contestação no
ambiente empresarial. “Depois da saúde e do
trabalho, o homem quer a casa própria para
garantir sua dignidade”, disse Luiza Helena
Trajano, presidente da Rede Magazine Luiza. 

Alessandro Leal, diretor de Negócios do Google
Brasil, explicou que inovação é usar a tecnologia

de maneira inteligente, e atendimento é entender
de maneira inteligente o consumidor. “A tecnologia
ajuda a transformar o mundo em um lugar melhor.
Trinta por centro dos alimentos do mundo são
polinizados por abelhas, que estão morrendo. Para
suprir esse papel, foi criado um robô”, exemplificou.

O cientista político Heni Ozi Cukier disse que as
eleições de outubro são as mais incertas desde a
redemocratização do Brasil. “As eleições são parte
da democracia e nem é a mais importante, porque
pode ser manipulada.”

Três fatores solidificam a democracia,
conforme Cukier, e quebram a força de quem
está no poder: o Executivo Federal, o Legislativo
(Senado e Câmara) e o Judiciário. De acordo
com sua análise, o regime democrático brasileiro
está em perigo, porque o PT está com poder
consolidado há 12 anos, a oposição é minoria e
no Supremo Tribunal de Justiça dos 12 ministros
nomeados, apenas três não foram escolhidos
pelo Partido dos Trabalhadores. “Essa é uma
situação indireta de fim da divisão de poder. E ter
uma única visão dentro do poder é perigoso para
democracia.”

Cukier falou ainda da liberdade de imprensa (o
Brasil é o país ocidental onde mais jornalistas
foram mortos em 2013), do Estado de Direito (as
leis devem ser cumpridas de maneira justa e
imparcial, sob o perigo de se instalar a anarquia,

com exercício do poder pelo mais forte), do
Capitalismo de Estado, e do programa Bolsa
Família. “A regularização do terreno invadido ‘Copa
do Povo’, em Itaquera, é um grande risco à
democracia.

Secretaria dos Transportes 
O presidente da AELO, Caio Portugal, e o vice-

presidente Flavio Amary, ambos também vice-
presidentes do Secovi, acompanhados de Elias
Zitune, diretor de Relações Internacionais da
AELO, estiveram reunidos com membros da
Secretaria de Logística e Transportes do Estado
de São Paulo. Os contatos foram com diretores
da ARTESP e do DER, visando a criação de
grupo de trabalho para orientar a
empreendedores sobre prazos e procedimentos
de obtenção de autorização de acesso de
empreendimentos junto às rodovias estaduais,
sob concessão ou não. Essa reunião foi
desdobramento do encontro de 8 de agosto de
Flavio Amary com o secretario Clodoaldo
Pelissioni, na sede do Secovi-SP.

Reunião com Ibama em SP 
Produtiva reunião de representantes da AELO

do Secovi-SP com o Ibama (Instituto de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)
contribuiu para que nosso setor apresentasse
questões. O presidente da AELO, Caio Portugal, e
o diretor Administrativo e Financeiro, Ronaldo
Lucas Brani, estiveram com o superintendente do
Ibama em São Paulo,  Murilo Reple Penteado
Rocha, tendo como temas os prazos e
procedimentos de licenciamento ambiental pelos
quais deve ocorrer anuência para autorização de
supressão de vegetação de mata atlântica. Esse
assunto tem sido focalizado pelo Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), integrado pela
AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP.
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REPORTAGEM

A mensagem de Claudio Bernardes



Mais de 200 pessoas
acompanharam o evento,
que ajudou a eliminar
dúvidas de empreendedores

O presidente do Grabrohab, Lacir Baldusco,
e os presidentes do Secovi-SP, Claudio
Bernardes, e da AELO, Caio Portugal,
mostraram-se entusiasmados com o sucesso
do Encontro Graprohab com Profissionais e
Empresários do Setor Imobiliário (na foto, os
três ao lado do professor Vicente Celeste
Amadei e do vice-presidente da AELO, Flavio
Amary), realizado em 25 e 31 de julho. Mais
de 200 pessoas lotaram o auditório Ipê, o
maior do moderno Centro de Convenções
Milenium, na sede do Secovi, e concluíram
que os temas abordados no evento
contribuíram para eliminar dúvidas quanto ao
processo de licenciamento de
empreendimentos, agora mais moderno. Foi o
terceiro ano consecutivo em que o Graprohab
participou diretamente com o Secovi e a AELO
para demonstrar sua transparência no
trabalho do dia a dia. Alguns dias antes, houve
reunião do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU).

Claudio Bernardes prestigiou o encontro no
dia 31, ao lado de Caio Portugal e Flavio
Amary. Caio, também coordenador do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU), integrado
pelo Secovi-SP, SindusCon-SP e AELO,
participou diretamente do evento com
representantes do Graprohab, Cetesb,
Sabesp, Emplasa, DAEE e Secretaria da
Habitação do Estado. A coordenação foi do
professor Vicente Celeste Amadei, diretor da
vice-presidência de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente do Secovi-SP. O encontro
teve como objetivo explicar o funcionamento
do sistema eletrônico do Graprohab (Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais
do Estado de São Paulo), esclarecer
alterações de normas efetuadas no atual
Manual e fornecer orientações para se evitar
Exigências Técnicas e Indeferimento. Na
etapa final, na manhã do dia 31, houve uma
sessão para que os participantes
respondessem às perguntas do público.

O Graprohab, criado pelo governo do Estado
de São Paulo em 1991, tem sido fundamental
para reduzir a burocracia e o tempo de trâmite

de projetos, algo que a própria AELO
reconhece e destaca. Por sua vez, o
presidente do órgão, Lacir Ferreira Baldusco,
explica que a internet facilita a entrada de
projetos e permite o rápido acompanhamento
por parte dos interessados: “Estamos
empenhados na continuidade do trabalho
efetivado no Graprohab, implantando ações

sempre com foco no melhor atendimento ao
usuário.”

Baldusco ressalta que o novo Manual de
Orientação do Graprohab, disponível para
consulta no site da AELO (www.aelo.com.br),
também pode ser acessado por meio do site
da Secretaria da Habitação do Estado de São
Paulo na internet: www.habitacao.sp.gov.br.
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REPORTAGEM

Sucesso do Encontro Graprohab



O lote é a certidão de nascimento de um
imóvel, seja ele residencial, comercial, industrial
ou turístico-hoteleiro. Apesar de sua importância,
esse segmento imobiliário enfrenta dificuldades
que, uma vez superadas, permitirão grande
incremento, notadamente no que diz respeito à
oferta de loteamentos residenciais. Este
documento, preparado por três vice-presidentes
do Secovi-SP, também dirigentes da AELO – o
presidente Caio Portugal, o vice Flavio Amary e o
presidente do Conselho Ciro Scopel – para
integrar o conjunto das Propostas do Setor
Imobiliário ao Novo Governo Federal entregues
aos candidatos à Presidência da República,
destaca alguns obstáculos que podem ser
vencidos mediante vontade política:

Questão 1

Linhas de crédito

De maneira inexplicável, essa área não conta
com acesso a financiamentos para a produção
de lotes. Não há, de forma estruturada e
definitiva, linhas de crédito pelo Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e
muito menos acesso aos recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Solução

Garantir aos empreendimentos de
desenvolvimento urbano as mesmas condições
existentes para a produção e comercialização de
imóveis novos ou usados. Com isso,
proporcionar a mais famílias o direito de adquirir
seu lote e nele construir sua habitação.

Questão 2

Legislação Ambiental

A subjetividade no licenciamento ambiental se
iniciou em 1988, com a Constituição Federal, que
deixou dúvidas quanto a competência nos
licenciamentos ambientais (se federal, estadual
ou municipal).

De forma recorrente, e nas três esferas de
governo, o segmento se depara com edição de

normas, resoluções e outros, especialmente
ambientais, não raro mais restritivas que as
próprias leis federais.

O Conama, que é o conselho do governo federal
para assuntos ambientais, é pródigo em editar
resoluções que, geralmente, “passam por cima” de
regras e leis consolidadas.

Temos leis e normas complementares que não
são autoaplicáveis. A falta de clareza na redação
faz com que tudo fique à mercê de interpretações.

Adicione-se, ainda, o surgimento de leis
baseadas em casos específicos ou excepcionais,
que acabam por gerar uma série de problemas,
dentre os quais o aumento da burocracia.

Há, assim: 1) atrasos nas avaliações de licenças
ambientais e falta de clareza da competência das
esferas municipal, estadual e federal; 2)
ambiguidades e legislações desalinhadas entre
esferas de governo, por vezes, com exigências
contraditórias; 3) desrespeito direito adquirido.

Solução

O governo federal, com apoio do Congresso,

deve determinar que sejam inaceitáveis
a superveniência de legislações e a
anulação daquelas já consagradas e
aplicadas. Uma medida é provocar o
andamento da atualização da Lei 6.766
(lei federal de parcelamento do solo),
que está há mais de 13 anos em
discussão pelos parlamentares. A
retomada dessa revisão, consideradas
as propostas técnicas apresentadas
pelo Secovi-SP, fornecerá em boa
parte a clareza necessária para que as
legislações ambientais e outras sejam
atendidas de maneira efetiva e objetiva.

Outra iniciativa importante e urgente
é a aprovação de um Código Ambiental
Urbano. Cidades têm características
próprias. Não se aplicam a elas muitas
das prerrogativas constantes do novo
Código Florestal. Tal providência
garantirá regras claras a serem
observadas pelo setor de loteamentos
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e mesmo pela área de incorporação
imobiliária.

Destaque-se, ainda, a necessidade
de aperfeiçoamento do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama),
a fim de assegurar a validade de
licenças para execução de
loteamentos e sua aplicação no tempo.

Questão 3

Precariedade 

nas informações imobiliárias

A exemplo do que acontece no
segmento de incorporação, este é
mais um problema enfrentado pela
área de desenvolvimento urbano e
loteamentos. A dispersão de dados e
os procedimentos burocráticos para
evitar riscos ao comprador e ao
empreendedor prejudicam a dinâmica
produtiva. Embora há tempos em
discussão, este é um tema que até

agora não foi resolvido.
Solução

Por decreto ou aprovação de uma lei
específica, assegurar a concentração das
informações imobiliárias na Matrícula do Imóvel,
associada com o registro eletrônico unificado.
Isto proporcionará maior garantia e qualidade
nas negociações imobiliárias, ampliando a
segurança às partes envolvidas.

Questão 4

Insegurança jurídica

O setor de loteamentos também enfrenta o
problema da insegurança (aliás, comum à boa
parte das atividades imobiliárias). Assim é no
que se refere ao funcionamento das
associações de proprietários de lotes (há
projeto de lei sobre a matéria, o de número
2.725/11 que, uma vez votado, poderá
pacificar a questão), bem como no que se
refere a empreendimentos consorciados
(agregando incorporação e loteamento) e ao
faseamento (a produção do loteamento em
etapas). Ainda, é preciso 

readequar as relações entre empreendedor,
concessionárias de serviços públicos e
consumidores.

Solução

Tudo pode ser resolvido por meio de
legislações específicas, e de âmbito federal,

criando, assim, um parâmetro comum a ser
observado por estados e municípios.

Questão 5

Proteção ao funcionalismo público

O setor de loteamentos, assim como o de
incorporação imobiliária, detecta que a maioria
dos funcionários públicos teme aprovar
licenciamentos e outros documentos necessários
à execução de empreendimentos. Notadamente
no que diz respeito à matéria ambiental, e até por
conta dos problemas acima apontados, esse
temor é ainda maior. Sentem-se desprotegidos e
não querem correr o risco de sofrer
questionamento ou ações por parte do Ministério
Público, por exemplo.

Solução

É preciso que o Governo da União estabeleça
uma legislação específica de proteção ao
servidor público, seja ele federal, estadual ou
municipal, de maneira que todo aquele que
exercer corretamente sua função estará coberto
por um seguro ou medida similar. Importante
também associar a essa iniciativa, e dentro do
espírito da meritocracia, incentivos à
produtividade: quanto mais eficiente o
funcionário, melhor a sua remuneração. Tal
providência beneficiará não apenas os
segmentos da indústria imobiliária, mas o
conjunto da sociedade.
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O painel Loteamento, Fontes de
financiamento para
produção/comercialização, sob a
supervisão de Caio Portugal, presidente da
AELO, coordenador do Comitê de
Desenvolvimento Urbano de São Paulo
(CDU) e vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi-SP, atraiu grande público em 29
de agosto, na Convenção Secovi. Eram
empresários e executivos interessados em
saber mais detalhes das leis que regulam
os fundings do financiamento habitacional
proíbem a utilização do FGTS para a
aquisição do lote urbanizado pelo
consumidor, ou seu uso para o
financiamento à produção. 

Na ocasião, Caio divulgou oficialmente os
resultados de uma pesquisa realizada com
apoio do Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP, que tabulou as
respostas às
perguntas dirigidas
a empresas
associadas da
AELO. Trata-se do
levantamento do
tamanho do
mercado de
desenvolvimento
urbano referente a
financiamentos
para produção e
aquisição de lotes
urbanizados.

Foram feitas 17
perguntas aos
empreendedores.
Destes, 30
responderam.
Quanto ao prazo
médio dos financiamentos em meses nos
loteamentos recentemente lançados, a
média é de 96 meses. Há casos de 120
meses, 144, 150 e até 180 meses. O
número mais baixo é 36.

No gráfico aqui publicado, estão as
respostas à pergunta “Qual a quantidade
de lotes que pretende lançar nos próximos
dois anos”. A maioria se situa entre 360 e
3.800 lotes. No entanto, há casos que
ultrapassa a expectativa de 4 mil. Uma das

empresas consultadas fala em 18.197
lotes. A média é de 1.000 lotes. A
quantidade total entre as empresas
pesquisadas chega a 80.025 lotes.

Caio Portugal contou que a AELO e o
Secovi-SP continuarão fazendo pesquisas
deste tipo.

Além de tudo, o objetivo do painel na
Convenção Secovi foi colocar o assunto do
financiamento para lotes na agenda da
Caixa Econômica Federal, por meio da

discussão de alternativas com o
representante da instituição financeira.
Caio Portugal voltou a cobrar a abertura de
financiamento, prosseguindo a
reivindicação feita em várias viagens a
Brasília. Ao participar do painel, o vice-
presidente de Habitação da Caixa
Econômica Federal, José Urbano Duarte,
disse que a previsão para o fechamento de
2014 é de um crescimento do crédito
imobiliário brasileiro entre 10% a 20%. Mas
ele não tocou no tema financiamento para
lotes.

Já o painel Panorama do Mercado
Imobiliário do Interior, sob a coordenação
do vice-presidente do Interior do Secovi-SP
e vice-presidente da AELO, Flavio Amary
(na foto, ao lado de Caio Portugal),
apresentou a atual situação tanto em
relação a casas e apartamentos quanto à
área de lotes e condomínios. Flavio
analisou os negócios imobiliários em sua
região, explicando que a época é favorável
a municípios menos populosos situados
em torno de cidades maiores. Ele abordou
também o setor de loteamentos e chamou
os representantes do Secovi-SP nas
regiões do Estado para que completassem
o balanço sobre o Interior paulista, a região
do ABC e a Baixada Santista.
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Nesta edição do Radar do Setor de
Loteamentos, com informações do
Departamento de Economia e Estatística do
Secovi-SP, tendo como fonte o Graprohab
apresentamos uma novidade: os resultados
do período de janeiro a agosto de 2014, mas
também uma comparação com os quatro anos
anteriores: de 2010 a 2013.

Por meio da pesquisa, verifica-se que nos
oito primeiro meses de 2014, foram
protocolados no Graprohab 409 projetos de
loteamentos referentes a municípios do
Estado de São Paulo, tendo ocorrido no
período a aprovação de 338 projetos. Houve
uma queda de 2 por cento nos protocolados
de 2014 e de 5% dos aprovados (ver
gráficos). De qualquer modo, os números
permanecem num patamar elevado em
comparação com os 277 projetos
protocolados de janeiro a agosto de 2010 e
com os 174 aprovados no mesmo período. 

Os números do Grupo de Análise e
Aprovação de Projetos Habitacionais do

Estado de São Paulo (Graprohab) são
acompanhados num trabalho constante do
Secovi-SP.

Pelo Relatório de Certificados de Aprovação
por Município do Graprohab, o líder no ranking
dos 10 com mais projetos de loteamentos
protocolados de janeiro a agosto de 2014 é
São José do Rio Preto, a 436 km de São
Paulo, com 10 unidades, 6.519 lotes,
confirmando o desempenho de 2013, seguido
de Birigui, Mirassol, Itu, Araraquara, Araçatuba
e Piracicaba. Quanto aos municípios com mais
lotes aprovados, no entanto, a liderança fica
com Mirassol, na região de Rio Preto, com
3.799 unidades de 5 projetos protocolados. No
segundo lugar aparece Barretos, com 3.045,
seguido de Birigui, com 2.290. Depois surgem,
pela ordem: Indaiatuba, Guariba,
Pindamonhangaba, São José dos Campos,
Tatuí, São José do Rio Preto e Boituva. O
número de projetos indeferidos nos primeiros
meses de 2014 aumentou em 24% em relação
ao mesmo período de 2013.

Loteamentos de 2010 a 2014
RADAR



Nas fotos desta página, Mariângela
Iamondi Machado, Flavio Amary e Caio
Portugal, no Encontro Secovi PQE
Motivação e sucesso nos negócios –
Panorama do Mercado de Loteamentos no
Estado de São Paulo e no Brasil,
realizado em 7 de agosto, na sede do
Secovi-SP. “O importante é conhecer os
itens que emperram o mercado de
loteamentos e suas possíveis soluções”,
explicou Mariângela,
diretora de Loteamentos
Fechados da Vice-
Presidência Imobiliária e
de Condomínios do Secovi-
SP. Diante de um público de
mais de 100 empresários e
executivos de dezenas de
empresas, ela explicou que o
objetivo desse encontro foi
produzir um amplo debate
sobre o setor de
parcelamento do solo, suas
características, seus
problemas e a busca das
soluções, a partir de dois painéis
coordenados por experientes especialistas:
o presidente da AELO, Caio Portugal,
também vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi e coordenador do Comitê de
Desenvolvimento Urbano de São Paulo, que
falou sobre “Os grandes desafios do setor”,
e Flavio Amary, vice-presidente da AELO e
vice-presidente do Interior do Secovi-SP,
que analisou o “Panorama do Mercado de

Desenvolvimento Urbano
no Brasil e no Estado de
São Paulo”. 

Caio Portugal,
embora tenha insistido
na conclusão de que a
insegurança jurídica, o
excesso de normas
absurdas e a falta de
linhas de financiamento
para a produção de
lotes emperram grande
parte das atividades
empresariais, admitiu

que algo tem avançado de modo positivo.
Ele citou como exemplos o aperfeiçoamento
do sistema de análise e aprovação de
projetos no Graprohab e as oficinas com
representantes das entidades do setor
imobiliário e da Cetesb pela simplificação de
normas. 

Flavio Amary, empresário imobiliário na
região de Sorocaba, com as
atividades de vice-presidente
do Interior do Secovi e vice-
presidente da AELO, que o
levam a analisar
empreendimentos em todas as
regiões do Estado de São
Paulo, em vários Estados
brasileiros e em alguns países,
explicou que persiste a
interiorização: o fortalecimento
de cidades pequenas e médias
diante da saturação enfrentada
pelas metrópoles. 
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Anúncios que vendem
Você pode valorizar seu produto diante de um público que vive em torno do

parcelamento do solo: anuncie no jornal impresso “AELO Informa” e
conquiste resultados. O melhor classificado pelo menor preço por centímetro

quadrado. O tamanho certo para cada objetivo. Que tal entrar na próxima
edição? Entre em contato: 11 4616-1394 ou anderson@agenciam.com.br

O presidente da ADIT Brasil, Associação
para o Desenvolvimento Imobiliário e
Turístico do Brasil, Felipe Cavalcante, ficou
entusiasmado com a receptividade ao
COMPLAN 2014, promovido por sua
entidade na sede do Secovi-SP, em São
Paulo, de 11 a 13 de setembro. Mais de 400
pessoas acompanharam o painel de
abertura, lotando o Salão Jequitibá, cujo
tema foi “Novos Projetos de Comunidades
Planejadas – o que está acontecendo pelo
Brasil?” Os demais painéis daquele dia e do
dia 12 também foram concorridos. 

O presidente da AELO, Caio Portugal,
participou do painel “O mercado de
loteamentos no Brasil – o que esperar nos
próximos anos”, juntamente com Thomaz
Assumpção, consultor da Urban Systems;
Flavio Sclovsky, da Arcadia Urbanismo, do
Rio Grande do Sul, e de Douglas Vaz, da

Cristal Empreendimentos Imobiliários, do
Espírito Santo, tendo como moderadora
Paola Figueiredo, diretora da SustentaX,
empresa de programas de sustentabilidade
(foto).

Caio, que considerou o COMPLAN um
sucesso, iniciou sua fala fazendo uma

análise da legislação
brasileira e da tentativa das
entidades do setor
imobiliário, entre as quais a
AELO, para tentar atenuar o
grave problema da
insegurança jurídica. Ele
explicou que, além de haver
restrições no âmbito federal,
surgem barreiras nos
governos federais, nas
prefeituras e no Ministério
Público, dificultando o
trabalho de empreendedores

para lançar novos loteamentos. “A cada
ano, alguns municípios exigem mais
contrapartidas para liberar projetos, e a
empresa tem de arcar com gastos de
serviços e de infraestrutura”, explicou Caio. 

Caio Portugal fala no COMPLAN
REPORTAGEM

No concurso da edição anterior do “AELO
Informa”, houve 11 participantes que
acertaram: a foto era de Porto Alegre,
destacando-se o Rio Guaíba. Realizado um
sorteio entre os acertadores, o vencedor foi
o leitor Thiago Laurenzi de Oliveira, de São

Paulo, que vai receber um livro pelo Correio.
Desta vez, a foto é de uma antiga e cidade
latino-americana situada na Cordilheira dos
Andes. Qual é? Responda à pergunta por
meio do e-mail aelo@aelo.com.br e
concorra ao prêmio, um livro. 

Concurso: qual é a cidade?



O professor Vicente Celeste Amadei
encerra, em 24 de novembro, o terceiro dos
três cursos sobre parcelamento do solo que
coordenou neste ano para a Universidade
Secovi, com apoio da AELO. Trata-se de
“Gerenciamento de empreendimentos de
parcelamento do solo urbano”, iniciado em 13
de agosto. No primeiro semestre, ele já havia
levado adiante, de 7 de abril a 30 de julho,
“Desenvolvimento e Aprovação de Projetos
de Parcelamento do Solo Urbano”; de 6 de
maio a 11 de junho, “Contratos Específicos e
Registro de Loteamentos”. Faz pouco mais

de 20 anos que o professor
Vicente, com 53 anos de experiência no setor
imobiliária, coordena cursos desse tipo. Ele
também é autor do livro “Como Lotear uma
Gleba”, ao lado de seu filho Vicente de Abreu
Amadei. A obra, atualmente em terceira

edição,
pode ser adquirida por R$ 90,00
por meio do site do Secovi, no link da
Biblioteca:
http://www.secovi.com.br/biblioteca/page/3.
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