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EMPREENDIMENTOS LANÇADOS.

58.000
IMÓVEIS INTERMEDIADOS.

200.000

PESSOAS MORAM OU TRABALHAM EM UM
IMÓVEL COMERCIALIZADO PELA LOPES ROYAL.

O PRÊMIO MAIORES DA CAPITAL é um reconhecimento
por nosso trabalho sério com transparência.

3424 7777
lopesroyal.com.br

ADEMI promove almoço com o Governador
para discutir melhorias para a construção
imobiliária no DF

4

tivo o Parque Burle Marx, situado
entre aquele bairro e a Asa Norte.
O anúncio atende a decisão judicial que a ADEMI-DF obteve em
junho passado.
Além desse anúncio referente ao Noroeste e ao Parque Burle
Marx, Rollemberg propôs aos empresários que se unam ao governo local para debaterem a reformulação de toda a legislação do
Distrito Federal, com o objetivo
de destravar o desenvolvimento
das atividades produtivas. O governador defende que a primeira
legislação a ser alvo de discussões
é a Lei Orgânica. A desburocratização, disse, será o caminho para

resolver essa ampla questão.
Outro apontamento dos associados da ADEMI-DF ao governador foi relativo ao fato de a
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do DF (Codhab) ofertar terrenos com 60% de desconto
em regiões onde as empresas do
mercado imobiliário já atuam no
segmento de moradias populares,
inviabilizando empreendimentos
e gerando imensos prejuízos a
elas.
Os presentes ficaram otimistas
com os apontamentos defendidos pelo governador durante o
encontro.
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R

epresentantes da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito
Federal receberam o governador
do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e alguns secretários para
almoço de trabalho. Na ocasião os
empresários puderam apresentar uma série de ponderações e
sugestões de ações governamentais para facilitar investimentos
produtivos da área de construção
imobiliária no DF.
O governador afirmou que seu
governo irá concluir as obras de
infraestrutura e urbanização da
fase 2 do Setor Noroeste. Além
disso, irá implementar em defini-
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A presente edição da Revista Ademi traz boas novidades.
O almoço promovido com o governador Rodrigo Rollemberg e os associados da Ademi permitiu o estabelecimento do trato de diversos assuntos de grande interesse
para o mercado imobiliário e também para o governo do
Distrito Federal.
O Prêmio Master Imobiliário, a maior distinção para o
setor, homenageou três empresas atuantes em Brasília o
que atesta a qualidade dos empreendimentos locais.
A Ademi renovou o convênio com o Banco de Brasília
o qual oferece facilidades para obtenção de créditos para
financiamentos imobiliários.
O decreto que garante agilidade na emissão do Habite-se foi muito bem recebido pela comunidade imobiliária e
os adquirentes de imóveis.
Uma empresa constrói imóveis que poderiam constituir uma cidade também é motivo de reconhecimento
pela grandiosidade de sua atuação no decorrer de décadas.
A comemoração dos 60 anos do Clube de Engenharia
merece destaque por homenagear os integrantes do mercado.
As novas tecnologias no mercado imobiliário, inclusive
a construção de imóveis por impressoras 3D é uma novidade impressionante.
A diminuição do pagamento do IPTU por imóveis que
adotem medidas sustentáveis é um estimulo a esse sistema.
Entre as melhores cidades para se viver no Brasil Brasília é mencionada.
O evento Maiores da Capital que destacou duas empresas imobiliárias é um atestado da importância do setor.
Finalmente, o reconhecimento do corretor para o sucesso das transações imobiliárias não poderia ser esquecido.

Ademi promove encontro com governador.............................04
Prêmio Master Imobiliário....................................................................08
Convênio renovado com o BRB.......................................................10
Mais agilidade na emissão do Habite-se....................................12
Procura por imóveis continua............................................................13
Cofeci realiza encontro de corretores............................................14
Uma empresa constrói uma cidade...........................................16
60 anos do Clube de Engenharia...................................................17
Aprovada Lei de Permeabilidade.....................................................19
Novas tecnologias no setor imobiliário..........................................20
A importância do corretor....................................................................21
Imóveis verdes pagarão menos IPTU............................................22
Ousadia e flexibilidade em Florianópolis.....................................23
As melhores cidades para se viver..................................................24
Prêmiação - Os Maiores da Capital...................................................25
Ozanan o jardineiro de Brasília........................................................26
Lançamentos aquecem as vendas....................................................27
Segurança jurídica no mercado imobiliário..............................28
Grupo de trabalho da COMAT/CBIC..................................................29
Como identificar uma oportunidade............................................30
Construção de imóveis em 3D..........................................................31
Aumento nas vendas de imóveis de luxo................................32
Conheça siglas da área imobiliária..................................................33
Reforma trabalhista na construção civil..........................................34

Alguns dos Associados da Ademi

Boa leitura!

Revista Ademi
Uma publicação:
Wali Editorial Ltda
Redação:
SQN 314 BL. E, 307
Fones: (61)3202-5919/99378-3455

6

E-mails:
walieditorial@gmail.com
Facebook.com/walieditorial
Na internet: ademidf.com.br/revista
33 ANOS

Fundador e editor:
Walter Linhares
(MT 40.740)

NOTICIOSA E INFORMATIVA DO MERCADO IMOBILIÁRIO - PUBLICAÇÃO

FUNDADOR: WALTER LINHARES

R.11 da Matrícula 105415, no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.

G R A N D E S H I S T Ó R I A S I N S P I R A M .
O S O F I S T I C A D O C E N Á R I O
D A C A S A C O R T A M B É M .

O Gran Reserva Biografia, o mais exclusivo projeto
já lançado pela Brasal Incorporações, ganhou
uma releitura única para a CASACOR Brasília na
interpretação da arquiteta Walléria Teixeira.

22 DE SETEMBRO
A 8 DE NOVEMBRO

33 ANOS

De terça a sexta, das 15h às 22h.
Sábados, domingos e feriados, das 12 às 22h.
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O espaço de 126m² integra salas de estar e
jantar, varanda, lavabo e escritório e traz móveis
com assinatura brasileira, materiais naturais,
arte e objetos de design, numa linguagem leve e
contemporânea.
Visite o Espaço Gran Living Brasal Incorporações e
surpreenda-se.
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O

Prêmio Master Imobiliário, criado em 1994 pela
Fiabci-Brasil_(Capítulo
Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias)
e o Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São
Paulo), foi inspirado nos conceitos e critérios do Prix d’Excellence, entregue pela FIABCI Mundial
durante seu Congresso anual.
Considerado como uma das mais
importantes premiações internacionais do setor imobiliário, o Prix
d’Excellence foi idealizado e instituído pelo empresário brasileiro
Luiz Carlos Pereira de Almeida, da
Sobloco Construtora S/A, quando presidiu a FIABCI Mundial, em

1992.
Assim, reconhecido como o
maior prêmio do setor, o Prêmio
Master Imobiliário é a homenagem que a indústria imobiliária
presta a seus mestres e ao alto
nível de arquitetura, engenharia,
construção,_desenvolvimento
urbano, incorporação, administração, vendas e marketing, entre outros segmentos. Além de
valorizar os grandes talentos, o
Prêmio tem a função de divulgar
nacional e internacionalmente,
os conceitos inovadores e as experiências bem-sucedidas que
possam servir de modelo para o
desenvolvimento global das atividades do setor, as quais tem
acompanhado e, até mesmo, superado o avanço tecnológico re-

gistrado lá fora. A engenharia e
arquitetura brasileira, sobretudo
dos empreendimentos habitacionais e comerciais, não deixam
nada a desejar quando comparados aos dos países desenvolvidos.
A cada edição, seus realizadores - a Fiabci-Brasil e o Secovi-SP
- tem como objetivo reconhecer
e estimular a excelência profissional no setor imobiliário brasileiro, premiando e divulgando
anualmente o desempenho das
empresas e dos profissionais que
mais se distinguem, de acordo
com as escolhas efetuadas por
uma comissão julgadora composta por especialistas, promovendo, assim, o aprimoramento e
a modernização do setor.

8

33 ANOS

A Ipê Amarelo Empreendimentos Imobiliário, um consórcio
formado pela Construtora Villela
& Carvalho, JC Gontijo e Ecap Engenharia, trouxe para o Prêmio
Master o Íon, empreendimento
composto de espaços comerciais
corporativos, em Brasília. O terreno propiciou uma implantação
extremamente criativa, a qual resultou em um conjunto único na
região. O projeto da Dávila Arquitetura, em total harmonia com o
paisagismo de Benedit Abbud,
cria cenas diversas a cada novo
ângulo de observação, fazendo
do Íon uma referência estética e
um marco no belo ambiente construído de Brasília.
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Ademi-DF renova convênio com o
Banco de Brasília
Por Eduardo Aroeira, Vice-Presidente da ADEMI-DF

C

operação com o Banco de Brasília
(BRB). Em seu sétimo ano, o convênio busca oferecer condições
de financiamentos especiais aos
empresários da Construção Civil
do DF.
O termo contempla modalidades de financiamento específicas

Crédito com garantia facilita a
compra de imóvel

onforme indica um levantamento do IBGE,
mais de 140 milhões de brasileiros possuem
casa própria, sendo que a cada 10 imóveis, 7
podem ser utilizados como garantia em operações
financeiras.
Isso significa que proprietários de casas ou apartamentos podem fazer um
financiamento com garantia
de imóvel, modalidade amplamente utilizada em países
da América do Norte e Europa. No Brasil, embora vários
bancos concedam essa linha
de crédito, boa parte da população ainda sente receio de
hipotecar seu imóvel para facilitar um financiamento.
O que poucos sabem é que,
além de taxas de juros reduzidas, essa opção de crédito oferece prazos mais extensos para quitação da dívida,
podendo ser utilizada até mesmo para comprar outro imóvel.
O banco vai tomar minha casa?
Os Estados Unidos experimentou no ano 2000
um excesso descontrolado de concessões de crédito
com garantias de imóveis. Isso culminou na famosa
“bolha imobiliária”, um fenômeno caracterizado pela
10

para as empresas da construção
civil associadas às entidades, flexibilização de taxas (em linhas como
Capital de Giro, Plano Empresário e Antecipação de Recebíveis)
e apoio na liberação de linhas de
crédito com recursos de repasse
do BNDES/Finame e FCO.

desvalorização brusca de casas, apartamentos e pela
rápida execução de dívidas de hipoteca. Todo esse
cenário — já superado pelos Estados Unidos — ainda assombra a mente de muitos brasileiros quando o
assunto é refinanciamento imobiliário.
No entanto, é consenso entre economistas que a
tomada de imóveis pelo banco
em hipotecas é extremamente
rara. Isto porque a concessão
de crédito só é feita mediante
comprovação de renda suficiente para cobrir as parcelas sem
comprometer os gastos pessoais. Além disso, o financiamento
com garantia de imóvel próprio
possui prazos flexíveis, o que garante uma dívida de baixíssimo
risco.
Não posso alugar meu imóvel hipotecado?
A casa, terreno ou apartamento que será afiançado como garantia de pagamento pode ser ou não o
local de residência do proponente. Ademais, como
proprietário desse imóvel, a pessoa tem total autonomia para alugá-lo, reformá-lo e até vendê-lo. No
entanto, é importante ressaltar que antes de colocar
o imóvel à venda, a dívida precisa ser completamente quitada.
33 ANOS

A

ssociação de Empresas do
Mercado Imobiliário do
Distrito Federal (Ademi-DF), o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) e a Associação
Brasiliense de Construtores (Asbraco) renovaram o Termo de Co-
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semana está
chegando?
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Gente!
Financiamento direto com a construtora | Entrega garantida | Belos projetos | Qualidade construtiva
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Excelentes endereços | Corretores capacitados | Flexibilidade de negociação | 42 anos de mercado
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208 Norte
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WWW.PAULOOCTAVIO.COM.BR
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CJ 1700

Residencial
Carlos Chagas
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Apartamentos tipo
126 a 129 m²
Cobert. duplex
261 a 269 m²

208/209 Norte (Eixinho, ao lado do McDonald’s)

Águas Claras (Av. Araucárias)
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Decreto garante agilidade na emissão de
Habite-se

M

12

pelo autor do projeto e pelo auditor responsável pela vistoria, para
emissão de Carta de Habite-se.
Além disso, é preciso cumprir
alguns requisitos, como: manter
o projeto de arquitetura e a obra

executada compatíveis; não prejudicar a compreensão do projeto de arquitetura; não modificar
a área total construída constante
no alvará de construção vigente;
atender aos parâmetros edilícios
e urbanísticos previstos na
legislação; e cumprir as exigências dos itens constantes em Relatório de Vistoria
para Habite-se.
Para o vice-presidente da Indústria Imobiliária do Sinduscon-DF, João
Accioly, isso é um grande
avanço para o setor. “Antes, qualquer diferença no
projeto fazia com que ele
voltasse para a fila, para
ser reaprovado. Gastava-se muito tempo com este
processo. Agora, a emissão
das cartas Habite-se será
mais simples e ágil”, destacou.
33 ANOS

ais celeridade aos processos. Esse é o resultado
da aprovação do Decreto
nº 38.330, que entrou em vigor.
Ele altera o Decreto nº 19.915, regulamentador da Lei nº 2.105, que
dispõe sobre o Código de Obras
e Edificações do Distrito Federal.
Agora, a Agência de Fiscalização
do Distrito Federal (Agefis) possui
autonomia para liberar alterações
em projetos, sem que os mesmos
precisem passar novamente por
todo o processo de aprovação.
Isso irá agilizar o andamento do
trabalho, destravando diversos
impasses do setor.
Ou seja, com essa aprovação,
o órgão poderá tolerar rasuras e
emendas nas cópias do projeto
de arquitetura aprovado. Estas,
porém, deverão ser rubricadas
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Continua aquecida a procura para comprar
imóveis novos
Por Paulo Muniz, Presidente da ADEMI-DF

O

33 ANOS

mais recente levantamento do Índice de Velocidade
de Vendas (IVV) de imóveis residenciais novos no DF retrata esta realidade. Em agosto, o
IVV residencial médio foi de 7,1%
- o 3º melhor de 2017. Até mesmo o mercado de imóveis comerciais novos demonstrou reação
em agosto, com IVV de 2,4%, o
maior desde setembro de 2015. A
pesquisa é uma ação conjunta da
Ademi-DF, do Sinduscon-DF e do
Sebrae-DF.
Com a constante queda da taxa
Selic, o imóvel passa a ser a melhor
opção, pois além da segurança os
preços estão estabilizados há muito tempo.
O preço do metro quadrado
dos imóveis residenciais novos
também apresenta tendência
de alta no DF. Mas não é apenas
porque há maior procura pelas
unidades. Faltam novos imóveis
para repor a oferta em razão das
dificuldades burocráticas enfrentada pelas construtoras nos últimos anos. Lembrando que qualquer empreendimento lançado, o
mesmo levará 36 meses para ser
entregue.
A Ademi-DF vem atuando junto ao GDF de modo a estabelecer
medidas que tornem mais ágil
aprovar projetos imobiliários e
conceder as licenças necessárias.
A ADEMI-DF apurou que temos
em oferta em todo o Distrito Fe-
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deral apenas 5.200 unidades residências novas à venda no DF;
enquanto isso, Goiânia (GO) oferta seis mil unidades e Fortaleza
(CE) 5.500 unidades. O mercado
imobiliário é muito mais dinâmi-

O

co e também mais demandado
na Capital Federal do que nestas
cidades, portanto, é preciso haver mais lançamentos imobiliários
para equilibrar a oferta.

Mercado imobiliário exige
corretores de alta performance

país tem passado por um
momento de instabilidade
financeira e isso sem dúvidas atinge a todos os setores. No
mercado imobiliário não é diferente. Por isso, para realizar bons negócios nesse momento de especulação que ronda o cenário econômico
brasileiro, somente os corretores de
imóveis que se prepararam estarão aptos a atender as demandas.
De acordo com o Fabiano Ambrósio, diretor da Rede Netimóveis,
a crise é uma oportunidade para
aqueles dispostos a se profissionalizar. “Mais ou menos intenso, o
mercado imobiliário não para de
girar. As pessoas continuam se casando, se separando, tendo filhos e,
consequentemente, investindo em
moradia. Aqueles que se adaptarem
às mudanças do mercado e estive-

rem mais bem preparados irão se
sobressair”.
É extremamente importante
entender qual é o perfil do profissional imobiliário moderno. Afinal,
a profissão, celebrada no dia 27 de
agosto, é antiga, mas nos últimos
anos, com o novo posicionamento
do mercado – foco total no cliente
– e os clientes cada vez mais exigentes, ansiosos por serviços com
prazos de tempo menores, personalizados e atendimento de alta
qualidade, esses profissionais têm
percebido a necessidade de se reinventarem para conseguirem “surfar”
nessa onda. Mas por onde começar? Investimento em tecnologia,
networking e gestão de negócios é
muito importante, mas se aperfeiçoar em técnicas de vendas e atendimento é primordial.
13

Cofeci realiza Enbraci 2017 para o
aprimoramento de corretores de imóveis

Fotos por, George Duarte

Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis recebeu profissionais do Brasil
e do exterior, na capital federal

A

edição 2017 do Enbraci (Encontro Brasileiro de
Corretores de Imóveis)
aconteceu nos dias 05 e 06 de
outubro, em Brasília. Neste ano,
no formato presencial e online
(transmissão via internet), o maior
evento de qualificação do setor
imobiliário, realizado pelo Sistema Cofeci-Creci, atingiu mais de
20 mil profissionais da categoria.
O encontro aconteceu em paralelo com o Congresso Internacional
do Mercado Imobiliário (CIMI), no
14

Centro de Eventos Brasil 21.
Os presentes participaram de
uma sucessão de palestras e conferências com temas técnicos e
contemporâneos voltados para o
mercado imobiliário. “Foram dois
dias intensos de programação
para propiciar aprimoramento
profissional para nossa categoria, por meio de cursos, palestras,
debates, rodadas de negócios e
network. Os palestrantes são pessoas de altíssimo gabarito que,
certamente, contribuíram para a

ampliação do conhecimento de
cada profissional”, destaca o presidente do Sistema Cofeci-Creci,
João Teodoro da Silva.
A palestra inicial do encontro
foi ministrada pelo jornalista e
comentarista de economia da TV
Globo, Carlos Alberto Sardenberg,
que comentou sobre “A influência
das reformas e da recuperação da
economia no mercado imobiliário”, mostrando o atual panorama
econômico do país e as projeções
para o próximo ano. Em seguida,

Presidente do Cofeci, João Teodoro quando discursava

foi a vez do Ministro do TSE, Tarcísio de Carvalho, apresentar o
tema “O que esperar das eleições
2018”.
O pós-graduado em Marketing
e doutor em Comunicação, Dado
Schneider, considerado um dos
“palestrantes imperdíveis” da última campus party Brasil, trouxe
uma palestra interativa sobre “O
mundo mudou bem na minha
vez”. Na sequência, um dos maiores especialistas em economia do
país, Ricardo Amorim, falou sobre
“Como prosperar na crise”. Ele ressaltou que “a mudança deve ser
constante, independente do cenário econômico em que se vive”.
O Painel Internacional reuniu integrantes da NAR (National Association of Realtors), que
demonstraram como a atuação

Presidente do Cofeci entrega trofeu ao palestrante Dado Schneider

no mercado imobiliário internacional pode representar uma
oportunidade para os profissionais brasileiros alavancarem as
vendas. O debate contou com
Sebastián Sosa, diretor da Remax
na Argentina e Uruguai; Eleonore
Rojas, uma das maiores especialistas mundiais em imóveis; e o
membro da Comissão executiva
da NAR, Thomas Riley.
O coach Nailor Marques abriu
o segundo dia de palestras com
o tema “Atitudes de Empreendedor”, trazendo exemplos de sucesso. Também foram abordados
outros temas como “Lições de
Walt Disney para aumentar o faturamento”, com o mestre em direito político e econômico Gabriel
Vilarreal, “Como sobreviver e ainda crescer no mercado imobiliário

atual”, ministrada pelo presidente
da Remax Brasil, Peixoto Accioly,
e “Como se tornar um corretor
de sucesso”, com o presidente da
Oakmark e autor de livros sobre
vendas, Paulo de Vilhena.
A última palestra foi ministrada
por Geraldo Rufino que contou
um pouco da sua trajetória, que
teve início aos 11 anos de idade, quando começou a trabalhar
pegando latinhas em um aterro.
Hoje, ele é presidente da maior
empresa de reciclagem de caminhões do Brasil. Ele apresentou
o tema “Catador de Sonhos”. O
encerramento do evento se deu
com a apresentação do Instituto
Reciclando Sons, que utiliza a música como instrumento de inclusão social.

Um aspecto da concorrida presença ao Enbraci 2017
15

Uma empresa constroi uma cidade
A Paulo Octávio já entregou 52 mil imóveis, que calculando 4 moradores por
unidade dariam uma cidade de 208 mil habitantes

C

om a experiência de quem já construiu mais de 4 milhões de m², a Diretoria de Engenharia da PaulOOctavio
tem a satisfação de ter entregue ao mercado mais de 710 empreendimentos, totalizando 52 mil imóveis. Os números são tão
expressivos que, se colocásse uma família
de 4 pessoas dentro de cada um dos imóveis, podería dizer que fez uma cidade com
aproximadamente 208 mil habitantes.
Dez novos empreendimentos, no momento usinam 7 e planejam outros 3 lançamentos. Sempre atenta às questões sociais
e ambientais, a Paulo Octávio orgulha-se dos programas de segurança e saúde do
trabalho que hoje têm a marca de 450 mil
horas/ homem trabalhadas sem acidentes.

Bilhete único pode gerar mais empregos
no setor imobiliário
Por Paulo Muniz, Presidente da ADEMI-DF

16

lor mensal dispendido com o deslocamento chega a representar,
para a construtora contratante,
um valor quase 50% equivalente
ao do salário do trabalhador.
A ADEMI-DF considera que a
criação do sistema de bilhete único irá beneficiar tanto o setor produtivo quanto a população como
um todo.
As empresas do setor imobiliário poderão até gerar mais empregos, uma vez que com o bilhete
único será possível ao trabalhador percorrer até três trajetos no
mesmo sentido (ônibus e metrô),

pagando um valor mais baixo do
que se tivesse que pagar valores
individuais por trecho. O sistema
dá direito a esta facilidade por até
duas horas.
Outra vantagem do sistema
de bilhete único é sua contribuição para desafogar o trânsito, já
que incentiva o uso do transporte
coletivo. Esta medida nutre a esperança do setor produtivo e de
toda a população: que o DF um
dia possa ter um sistema de transporte público cada vez mais acessível e de qualidade.
33 ANOS
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setor imobiliário é formado por empresas de vários
segmentos, entre as quais,
as construtoras, que geralmente
contratam empregados residentes em localidades situadas o mais
próximo possível às obras.
Não é incomum que candidatos ao emprego – de qualquer
setor – sejam preteridos na hora
da contratação, simplesmente,
porque moram em áreas onde o
custo do deslocamento para o trabalho é considerado elevado.
Há muitos casos em que o va-
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60 Anos Clube de Engenharia de Brasília

O
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Clube de Engenharia de
Brasília, também conhecido como CENB, foi fundado em 1957, pelos engenheiros
que trabalhavam na Novacap durante a construção de Brasília. A
primeira assembleia geral do clube ocorreu nesta data, 28 de setembro. Ao todo, foram 92 profissionais de engenharia, arquitetura
e agronomia, que se reuniram na
busca da valorização e do fortalecimento da classe.
Em 1970, a Associação Profissional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Distrito Federal, que era reconhecida como
o sindicato da classe, associou-se
ao clube e formou definitivamente o CENB. A partir daí, o Clube
de Engenharia passou a ter participação ativa no nascimento de
várias entidades da classe, como
o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da

NOTICIOSA E INFORMATIVA DO MERCADO IMOBILIÁRIO - PUBLICAÇÃO

FUNDADOR: WALTER LINHARES

12ª região, com jurisdição no Distrito Federal e Goiás; do Instituto
Nacional de Orientação às Cooperativas de Habitação (INOCOOP)
e do Sindicato dos Engenheiros
(SENGE-DF).
O CENB também marcou presença em vários órgãos públicos,
contando com representantes nos
conselhos rodoviários do DER-DF,
da Terracap e da CEB.
Hoje, o Clube de Engenharia
de Brasília é uma organização sem
fins lucrativos e congrega profissionais de mais de 20 entidades
irmãs no Distrito Federal. São mais
de 25 mil profissionais, registrados no sistema Confea / Crea aqui
do DF.
Iniciando o ano comemorativo
do “jubileu de diamante” da entidade, foram anunciadas publicações, que serão lançadas ao longo
deste período: um livro comemorativo, com a história do Clube de

Engenharia de Brasília e mais um
livro: este, irá trazer a história da
engenharia de Brasília.
A Revista Engenharia Capital,
feita especialmente para registrar
esta data tão importante, os 60
anos do Clube de Engenharia.
Presidiu a solenidade Hélio
Fausto de Souza Júnior que destacou presença do engenheiro pioneiro de nossa capital, sócio fundador da casa e deputado, Osório
Adriano Filho.
Presentes também o Presidente da Federação das Indústrias
do Distrito Federal (Fibra), Jamal
Bittar; Secretário de Estado de
Gestão do Território e Habitação,
Thiago de Andrade; Deputados
Distritais, Celina Leão; Chico Vigilante; Governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg, presidentes de
empresas públicas, entidades de
classe da engenharia, pioneiros,
engenheiros e empresários.
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Aprovada Lei de Permeabilidade
Por Paulo Muniz, Presidente da ADEMI-DF

F

oi publicada no Diário Oficial do DF a Lei de Permeabilidade. A nova legislação
determina que construções novas
– em terrenos com área superior
a 600m² - deverão ter um sistema para reter e injetar a água da
chuva no solo. Prevê a captação
de águas pluviais para fins de retenção, aproveitando a recarga artificial de aqüíferos em unidades
imobiliárias e empreendimentos

localizados no Distrito Federal.
A nova lei deve trazer soluções
eficientes para minimizar o impacto do processo de urbanização
ao meio ambiente e se torna fundamental para combater os problemas da crise hídrica que o DF
vem enfrentando. O texto aponta
soluções de engenhara, como pisos permeáveis e trincheiras de
infiltração que podem resolver o
problema da impermeabilidade

do solo, cumprindo, de forma artificial, as funções de uma recarga
natural de aqüíferos.
A medida vale para obras públicas e particulares. Não se aplica
aos templos religiosos e às entidades sem fins lucrativos. O assunto
que vinha sendo discutido exaustivamente pela ADEMI-DF, nos
últimos sete anos, é considerado
um grande marco para o setor da
construção.

Dra. Lícia Zanol L. Stanzani
Pneumologia - CRM-DF 12821- Clínica Respirar - 3032-7599

Dr. Lucas Cronemberger
Cardiologista - CRM DF 21.883 - Hospital do Coração - 3213-4000
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conteceu em São Francisco, na Califórnia, o Inman
Connect, um dos maiores
eventos sobre vendas, marketing e tecnologia para o mercado
imobiliário do mundo. Este ano o
evento reuniu mais de 4.500 participantes de vários países.
Um dos temas mais abordados nessa edição foi o impacto e a
transformação que novas tecnologias terão no mercado imobiliário.
Há poucos anos empresas como
Uber, Netflix e Airbnb não existiam. Ninguém imaginava que entrar no carro de um desconhecido
ou se encontrar com alguém que
conheceu por um aplicativo virassem parte do nosso cotidiano.
É unanimidade nos Estados
Unidos que o mercado imobiliário tem sido um dos setores mais
afetados por essas transformações. Onde é possível atualmente
colocar seu imóvel à venda online

20

em poucos minutos através de
empresas como Opendoor, Offerpad, Knock e mais recentemente
o Instant Offers do Zillow, realizar
uma visita a um imóvel através da
realidade aumentada e pagar por
eles usando “cryptocurrency” (moeda virtual baseada em criptografia), como bitcoins ou dogecoins,
dentre tantas outras inovações
tecnológicas.
Algumas dessas tendências
podem ser modismo que desaparecerão rapidamente. Mas outras
estão aqui para ficar. E as mudanças tecnológicas mais profundas
como inteligência artificial e realidade aumentada – estão ainda no
começo.
Ao mesmo tempo, a essência
do mercado imobiliário permanece inalterada: pessoas comprando
e vendendo imóveis, utilizando
as melhores ferramentas e tecnologia disponíveis à disposição.
Onde essas três áreas se cruzam

– pessoas, imóveis e tecnologia –
é onde as coisas começam a ficar
mais interessantes.
É onde os negócios acontecem
e se perdem, onde o papel do corretor imobiliário está mudando
constantemente, onde milhões
são feitos ou perdidos e onde as
pessoas conquistam seus sonhos.
O mercado imobiliário está em
transformação e a tensão está aumentando, enquanto muitos corretores estão disputando para ver
onde se encaixarão no futuro. O
cliente continua no centro da discussão, à medida que os processos continuam crescendo.
E o que se espera do corretor
de imóveis daqui em diante é que
ele ajude a construir valor para
o cliente final, a partir da experiência e do conhecimento do que
esse cliente deseja. A tecnologia
é um facilitador que vai ajudar a
concretizar mais vendas e atender
melhor o público.
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O impacto das novas tecnologias no
mercado imobiliário
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A importância do corretor para o sucesso
das transações imobiliárias

O
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crescimento do setor imobiliário no Brasil nos últimos anos gerou um aumento significativo do número de
corretores de imóveis disponíveis
no mercado. Peças fundamentais
na engrenagem e desenvolvimento do segmento, estes profissionais precisam estar permanentemente preparados para atender
a todos os perfis de clientes e,
sobretudo, para lidar com os mais
diferentes desafios propostos por
esse universo. Afinal, antes de
qualquer escolha, seja aquisição,
venda ou locação de um imóvel, é
ao corretor que a maioria dos consumidores recorre.
Nesse sentido, é importante
ressaltar que, mesmo com o surgimento dos grandes portais imobiliários, o corretor continua tendo um papel chave para o bom
andamento de uma negociação,
afinal, adquirir um imóvel não é
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como comprar uma roupa ou um utensílio doméstico. Pelo contrário, é
uma das decisões mais importantes na vida de uma pessoa, que envolve tanto o lado financeiro quanto o emocional. E por ser um momento
tão marcante, é fundamental que o consumidor tenha ao seu lado um
corretor muito bem preparado. Dessa forma, todo o processo será mais
confortável e as etapas, muitas delas obrigatórias, como documentação, serão vivenciadas de forma satisfatória.
Portanto, o sucesso ou não de uma transação no mercado imobiliário depende muito da postura desse especialista. Como todo grande
investimento, questões econômicas ou crises políticas podem até afetar o resultado do negócio, mas um corretor firme e bem treinado conseguirá indicar as melhores alternativas para cada momento. E com o
avanço tecnológico, com seus mágicos apps e cursos online, fica ainda
mais factível para este profissional gerenciar adequadamente conhecimento, anúncios e
contatos.
Atualização, portanto, se tornou imprescindível para alavancar resultados.
Enfim, o corretor
de imóveis sempre
será uma das molas
mestre do mercado
imobiliário.
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Imóveis do DF que adotarem medidas
sustentáveis pagarão menos no IPTU
poderão ter acesso ao desconto.

Câmara Legislativa. O governador
tem um prazo de 90 dias para regulamentar o texto e, assim, ele
começar a valer.
Recebe o desconto quem, por
exemplo, usar sistema de captação de água da chuva, fazer o reuso de água, usar sistema de aquecimento hidráulico e elétrico solar
e utilizar materiais de construção
sustentáveis, entre outras iniciativas. As empresas e grandes residenciais que usarem energia solar
passiva (quando se aproveita a luz
solar para iluminar o ambiente), fizerem separação dos resíduos ou
usarem o telhado verde também

da água dos chuveiros e torneiras
para irrigar o jardim, placa solar
para aquecer a água, coleta seletiva do lixo e utilização de lâmpadas de LED para consumir menos
energia. Até mesmo a disposição
arquitetônica do prédio foi pensada para aproveitar a luz solar e
permitir a ventilação natural, evitando o uso do ar condicionado.
“O IPTU Verde vai incentivar
toda a população a adotar atitudes benéficas ao meio ambiente, seja a construtora de grande
porte ou o morador de uma casa.
Mas, antes de o governo dar esse
incentivo fiscal, a proposta do No-
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Concepção eco friendly
Desde o início da construção
de um prédio no Noroeste, os engenheiros pensaram em medidas
que tornassem o prédio mais sustentável. Com apenas 12 famílias
morando no edifício, o espaço já
conta com um sistema de reuso

roeste, desde o início, foi para ser
um bairro sustentável”, aponta o
supervisor de obras Thiago Rodrigues, de 32 anos.
“A conscientização ambiental
não tem que depender de receber desconto. Isso é o mínimo que
temos que fazer para os nossos
filhos ou netos terem um futuro
melhor”, acrescenta
Os hospitais da rede D’Or –
Santa Luzia, Santa Helena e Hospital do Coração do Brasil – são
outros exemplos de edifícios que
têm a possibilidade de receber
o desconto. Segundo o gerente
de operações da rede, Isaque Albuquerque, os hospitais contam
com placas solares para aquecer
os chuveiros dos pacientes internados, sistema de reciclagem do
lixo e as torneiras receberão um
dispositivo que reduz a vazão da
água. “Só com a solução de diminuir a vazão da água, a rede teve
uma redação mensal de quase 4,5
milhões de litros”, aponta.
Empresas da construção civil
comemoraram a promulgação do
IPTU Verde. De acordo com o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Sindicato da Construção Civil do DF, Luciano Alencar, a
lei vai impactar o setor. O ramo é
o que mais altera o meio ambiente, seja nas extrações de matéria-prima ou no resultado final. Para
Alencar, empresários do setor notaram que era preciso se preocupar com o meio ambiente. “A lei
vem de uma forma muita clara e
simples”, acrescenta.
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móveis que adotam medidas
sustentáveis, visando reduzir o
uso de recursos e os impactos
ambientais, poderão ganhar desconto de até 30% no pagamento
do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Conhecida como
IPTU Verde, a medida está prevista
na lei, que foi publicada no Diário
Oficial do DF, após aprovação da

NOTICIOSA E INFORMATIVA DO MERCADO IMOBILIÁRIO - PUBLICAÇÃO

FUNDADOR: WALTER LINHARES

Ousadia e flexibilidade marcam novo
empreendimento imobiliário lançado em
Florianópolis

P
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ensado para fazer ‘brilhar os
olhos’ de uma geração até
pouco tempo praticamente
esquecida pelas construtoras, o
mais novo projeto da Rodes Engenharia chega para contemplar
um público exigente, mas que ao
mesmo tempo busca praticidade
e as vantagens de morar em uma
região que é, simultaneamente,
tranquila e com uma ampla oferta
de serviços. Este é o Bluebell Studios Residence, novidade recém
apresentada ao mercado imobiliário de Florianópolis e que tem
previsão de ser entregue em fevereiro de 2020.
O empreendimento está situado no bairro Bom Abrigo, que
reúne qualidades de uma região
pacata com características de um
centro urbano – concentrando
uma vasta oferta de estabelecimentos comerciais (supermerca-
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dos, academias e farmácias) e de
entretenimento (bares e restaurantes). A ideia é que o morador
tenha a sensação de equilíbrio.
“Acreditamos que isso faça toda a
diferença para o público do Bluebell, afinal o bairro Bom Abrigo,
além de muito bonito, com um
dos pores-do-sol mais famosos
do Continente, está em um ponto
estratégico, entre o centro de Florianópolis e o centro de São José”,
cidade próxima, explica Luise Deschamps, diretora da Rodes Engenharia.
O prédio apresenta plantas de
apartamentos Studio e Loft, mirando justamente em pequenas
famílias, pessoas que moram sozinhas ou simplesmente em quem
opta por residir em apartamentos
compactos – pensando na praticidade e na conciliação com rotinas
agitadas.

Plantas flexíveis
O Bluebell Studios Residence
caracteriza-se pela liberdade: os
estúdios apresentam plantas flexíveis, para incentivar os moradores
a aproveitarem os espaços da melhor maneira, de acordo com sua
personalidade.
Áreas comuns
Outro destaque fica para as
áreas comuns do prédio, que
apresentam projetos balizados
pela tecnologia e inovação, buscando fugir de clichês. O espaço
Business será de grande utilidade
para quem trabalha no formato
“home office” e vez ou outra precisa receber/atender clientes em
um ambiente mais formal e organizado.
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Conheça as melhores cidades para viver no
Brasil e no mundo
Brasília foi considerada a melhor no país

24

foi eleita a melhor cidade para se
viver. O levantamento da Macroplan levou em consideração as 100
maiores cidades, que representam
apenas 1,8% total dos municípios

mais de 400 cidades e 231 foram
rankeadas, sendo quatro brasileiras, tendo como base de comparação Nova York, nos Estados Unidos.
Foram analisados 10 categorias de

brasileiros, mas que concentram a
metade do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. “Existem dois pontos
importantes. Na lista das top 10,
oito municípios estão localizados
no interior de São Paulo, confirmando a disparidade. E o outro é que as
cidades de médio porte estão com
bom desempenho, já que quatro
das cinco primeiras colocadas (com
exceção de São José dos Campos)
têm menos de 500 mil habitantes”,
explica Adriana Fontes, economista
sênior da Macroplan e coordenadora do estudo.
Já uma pesquisa da Mercer
apontou as melhores cidades para
se viver no mundo, levando em
consideração não a qualidade de
vida nacional, mas com padrões internacionais. O estudo conta com

cada lugar. Viena, na Áustria, foi
considerada a melhor cidade para
se viver, seguida de Zurique,na Suíça, e Auckland, na Nova Zelândia.
Já em relação ao Brasil, quatro
cidades foram rankeadas: Brasília (109 lugar), Rio de Janeiro (118),
São Paulo (121) e Manaus (127).
“Brasília teve maior pontuação no
ambiente natural, por conta da
questão climática e por não ter histórico de desastres naturais. Rio de
Janeiro e São Paulo são similares,
chamando atenção pela disponibilidade de bens de consumo e pela
qualidade internacional das escolas. Já Manaus apresenta de menos
crítico o ambiente sócio-político,
mas ainda assim tem pontuação
menor do que Nova York”, diz Indre
Medeiros.
33 ANOS
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ma boa infraestrutura é
quesito fundamental e prioritário, como um sistema e
transporte público que atenda às
necessidades da população. Mas, a
lista de desejos é bem maior e passa
pela questão da segurança, da saúde, da oportunidades de emprego,
educação e até mesmo o lazer que
ela pode proporcionar. São muitos
os critérios e a cidade que parece
ser a ideal para morar é a que consegue reunir o máximo deles. Por
isso, é importante o corretor estar
sempre atento as necessidades do
cliente para auxilia-lo na tomada de
decisão. Maringá, no Paraná, e Viena, na Áustria, são apontadas como
as melhores para se viver no Brasil e
no mundo.
Para ser tornar atraente, uma
cidade precisa que ela permite
desenvolver o potencial da população. “Ela deve ter um modelo de
descentralização para que se gaste
o menor tempo possível de deslocamento, uma boa infraestrutura
de serviços, acesso à cultura para
que ela dê sentido à vida das pessoas”, afirma James Wright, professor
de Estratégia da USP e coordenador do Profuturo-Fia. Ele acrescenta
que as cidades de médio porte têm
se tornado bons lugares para morar. “Elas conseguem um equilíbrio
entre os elementos que embasam a
relação da cidade com a população,
que é a tecnologia, educação, cultura e lazer”, diz.
No Brasil, Maringá, no Paraná,
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Maiores da Capital: reconhecimento às
grandes iniciativas

U
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ma nova publicação do
Grupo JBr. de Comunicação chega aos leitores. Distribuído em pontos estratégicos e
para clientes selecionados, o Anuário Maiores da Capital lançado
durante evento na sede nacional
do Sebrae. Ele dá novo formato à
premiação Maiores do DF, entregue pelo Jornal de Brasília nos últimos 20 anos.
Para o titular da Secretaria de
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (Sedict), Valdir Oliveira, o Anuário é
publicação de leitura obrigatória
para a classe empresarial. “Ele é o
retrato de quem contribui para o
sustento do Estado e das políticas públicas que servem ao nosso
povo”, afirma o secretário.
Reconhecido há anos pela antiga premiação, o empresário Paulo
Octavio se disse satisfeito por ver
suas empresas no Anuário. “Estar
entre os Maiores da Capital é extremamente gratificante porque
é o reconhecimento das nossas
práticas, sempre pautadas pela
lisura em todos os processos de
recolhimento de tributos, desde
a compra do terreno até a entrega do empreendimento. Geramos
empregos e arrecadamos impostos, que servem para melhorar a
condição de vida de todos os brasilienses”, afirma.
De acordo com Renato Matsunaga, diretor superintendente do
Grupo JBr. de Comunicação, a chegada do Anuário Maiores da Capi-
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tal é a oportunidade do trabalho
corporativo ganhar destaque. “A
intenção com esse produto foi trazer grandes histórias de empresas
relevantes para a nossa economia.
Brasília é muito mais que política,
embora reconheçamos seu importante papel. Mas é primordial
valorizar a iniciativa privada, que

faz com que a cidade cresça de
forma sustentável e não dependa
apenas dos governos”, avalia.
Entre os vencedores, destacamos a Lopes Royal representada
pelo seu diretor executivo, Marco
Antônio Demartini e a PaulOOctavio na pessoa do diretor comercial, Pedro Ávila.

Renato Matsunaga, diretor superintendente do Grupo JBr, Marco Antônio, diretor executivo da
Lopes Royal e o governador Rodrigo Rollemberg

Renato Matsunaga, Pedro Ávila, diretor comercial da PaulOOctavio e o governador Rodrigo Rollemberg
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Ozanan: o jardineiro de Brasília
Dulce Fontana

O

lá, meu amigo Ozana! Novamente os ipês estão florindo. Novamente o céu
de Brasília se enche de cores que
deixam boquiabertos aqueles
que contemplam o maravilhoso
contraste entre o azul celeste e o
tom rosa intenso das flores do Ipê
Roxo. Depois de colorir o céu, ele
humildemente se transforma num
lindo tapete rosa sobre a grama, já
sofrida pela seca, como que a acalentando.
Depois do amarelo, com seu
tom esfuziante que parece elevar lingotes de ouro polido nas

pontas de seus galhos,
fazendo o espectador
perder o fôlego quando o contempla. Logo,
logo ele também se
transformará num lindo tapete dourado. E
quando este acabar,
virá o branco que nos
lembrará flocos de neve
sob o sol escaldante do
nosso Cerrado, ou então nuvens,
ao alcance de nossas mãos.
Tudo isso, meu amigo, se transforma na mais pura poesia! Contemplar essas árvores magníficas,
não é mais que render uma homenagem ao seu legado de Jardineiro de Brasília, ou ainda ao seu
título de Pai dos Ipês. É recordar o
tempo que tive a honra de compartilhar de seu trabalho e de sua
incansável dedicação a nossa cidade.
Durante todo o ano, as áreas
verdes de nossa cidade são co-

loridas pelas flores que brotam
nas diversas estações. Você pensou em tudo! As Quaresmeiras,
os Cambuís, as Pata-de-Vaca, as
Sapucaias, as Mangueiras, enfim
todas as árvores que preparam o
grande cenário para o espetáculo
maior: as flores dos Ipês! Quando
a estação das flores acaba, nos resta esperar pelo próximo ano e ver
toda a magia que se repete! Novamente a lembrança de quem os
semeou em toda a cidade renasce
e assim, como as árvores, rendemos homenagem à sua memória.
Pois é, meu amigo Francisco
Ozanan Correia Coelho de Alencar, ou simplesmente Ozanan,
como todos costumavam chamá-lo, onde quer que você esteja, saberá que cada uma das 3.500.000
árvores que você plantou, ao
longo de sua vida de engenheiro
agrônomo, contará a sua história
e que, através delas, você se imortalizou!

A quarta geração Linhares de corretores de imóveis
1ª geração - Paulina, 2ª geração - Walter, 3ª geração - Walter Filho e Eduardo
4ª geração

Creci: 12128-DF
Contato:
98334-2923
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Pedro
Creci: 16305-DF
Contato:
98458-4252

Juliana
Creci: 11446-DF
Contato:
99636-7998
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Bruno
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Lançamentos imobiliários aquecem vendas
em todo o país

Q
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ue o mercado imobiliário voltou a crescer no
Brasil, isso não há dúvidas. Nos últimos 12 meses, as
vendas líquidas tiveram alta de
11,6% e os lançamentos imobiliários em 2017 subiram 8% em
todo país, como pesquisou a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).
Só na cidade de São Paulo, os
lançamentos de imóveis aumentaram 10,3% em relação ao ano
passado, como indica o Secovi
(Sindicato do Mercado Imobiliário) da cidade.
E esse momento de retomada
já é sentido pelo consumidor em
todo o Brasil. “O mercado continua
instável, mas passou o período de
espera. Da mesma forma que houve uma “inércia” dos construtores
em relação ao mercado,
a estagnação também
aconteceu por parte dos
compradores. Por isso,
as empresas precisaram tomar uma decisão:
andar para frente ou
para trás. Nós escolhemos andar para frente
e tivemos lançamentos
imobiliários em 2017
mais do que nos últimos dois anos”, ressalta
o sócio da construtora
G.P.S, Gilberto Procópio.
Com menos lançamentos imobiliários no último ano, muitas construtoras colocaram em
prática várias ações para
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liquidar o estoque. “Passada essa
fase, é natural que elas retomem
os projetos engavetados, mesmo
que, em alguns casos, revejam e
adequem os empreendimentos
ao momento de mercado”, aponta o diretor da Souza Gomes Imóveis, de Juiz de Fora, Minas Gerais,
Diogo Souza Gomes.
Economia e mercado imobiliário crescendo juntos
Se hoje o cenário é otimista,
muito se deve pela queda dos juros imobiliários e pelas opções de
crédito mais baratas, como foi o
caso dos bancos Santander, Itaú e
Caixa, que anunciaram uma diminuição das taxas de financiamento imobiliário para valores abaixo
de 10%. Redução graças ao corte

dos juros básicos da economia
por parte do Banco Central, em
torno de um ponto percentual.
A retomada positiva do setor
imobiliário é influenciada diretamente pela melhora no cenário econômico nacional, já que
a construção civil reage rápido
a estímulos e expectativas no
setor, como frisa o economista e administrador André Zuchi.
“A inflação foi controlada, com isso
os juros começaram a ter uma redução, melhorando o custo dos financiamentos. Com essa perspectiva de crescimento da economia,
as pessoas também começam a
ter mais segurança para investir a
longo prazo. Ou seja, o momento
traz uma bela sinalização de melhora para o mercado imobiliário”,
ressalta Zuchi.
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Seminário discute segurança jurídica no
mercado imobiliário

28

Janeiro (Ademi-RJ) e do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. “O distrato é um caso típico
em que prevalece o interesse individual sobre o coletivo”, afirmou
José Carlos Martins, presidente da
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC).
Ao participar da abertura do
evento, ele reafirmou a importância de o Judiciário participar do
debate em torno do assunto, para
que sejam removidos gargalos
que hoje trazem grandes prejuízos para o mercado. Realizado no
Auditório Antonio Carlos Amorim,
no Rio de Janeiro, o evento recebeu mais de mil participantes,
entre empresários e dirigentes do
setor, integrantes do judiciário e

do governo federal. “O Brasil passa
por grande crise e temos de prepararmo-nos para o futuro”, afirmou Ricardo Cueva, ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Presidente da Abrainc, Rubens
Menin defendeu que seja feito o
esforço necessário para melhorar
o ambiente de negócios do mercado imobiliário. “Não podemos
perder essa oportunidade. É preciso garantir segurança jurídica
para toda a sociedade e estabelecer um equilíbrio entre as partes”,
afirmou. Presidente do Secovi-SP,
Flávio Amary, frisou que o distrato
é o tema mais importante do mercado imobiliário e cobrou respeito
aos contratos.
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ema de grande preocupação para dirigentes e empresários da construção civil
e do mercado imobiliário, o distrato é objeto de debate também no
poder judiciário: juízes e desembargadores sinalizam disposição
para contribuir na busca por medidas que garantam os direitos
do comprador de imóveis e, ao
mesmo tempo, restabeleçam a segurança jurídica no mercado imobiliário. A rescisão unilateral dos
contratos foi tema da segunda
rodada do seminário. A incorporação imobiliária na perspectiva
do Judiciário, promovido pelo Instituto Justiça e Cidadania, com o
apoio da Associação de Empresas
do Mercado Imobiliário do Rio de
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ADEMI-DF sedia encontro de grupo de
trabalho da COMAT/CBIC
Por Silvio Eduardo Alves Carvalho, Diretor de Marketing e Tecnologia
da ADEMI-DF

O
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grupo de Trabalho de
Acompanhamento
de
Normas Técnicas da Comissão de Matérias, Tecnologia,
Qualidade e Produtividade (COMAT), da CBIC, reuniu-se na sede
da ADEMI-DF.
No primeiro dia o superintendente do Comitê Brasileiro da
Construção Civil (CB2) da ABNT,
Salvador Benevides, destacou
a abertura de novas comissões
de estudos para a elaboração de
normas, como as de Alvenaria e
Estrutura, Execução de Concreto,
Concreto Celular, Taipas de Pilão
e Superfícies Frias. O Grupo de estudos encaminhará à ABNT sugestões de melhorias para o processo
de normalização que visam facilitar o acompanhamento e participação no desenvolvimento das
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normas. No mesmo dia, Roberto Matozinhos,
apresentou o “Radar de normalização” – Boletim de Acompanhamento de Normas CBIC e
Sinduscon-MG.
O presidente da COMAT, Dionyzio Klavdianos, apresentou o andamento do projeto da
CBIC de Disseminação do BIM (Building Information Modeling) que já percorreu mais de
seis estados.
Entre os temas abordados destacam-se:
Componentes para Sistemas Construtivos em
Chapas de Gesso para Drywall; Blocos vazados de concreto com função estrutural e peças de concreto para pavimentação; Proposta
de Plano de Controle Tecnológico voltado ao
PBQP-H (Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade no Habitat); e apresentação de projetos em conformidade com os requisitos pela norma de desempenho.
O vice-presidente da ADEMI-DF Eduardo Aroeira, ministrou palestra referente à implementação dos documentos da especificação de
Desempenho do Ministério das Cidade na nova versão do SIAC – PBQP-H, com base na norma de desempenho da APEX Engenharia.
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Especialista comenta como identificar uma
oportunidade de negócio

30

o Brasil poderia ser enxergado
como próximo alvo para entrada
de capital estrangeiro em busca
de negócios nacionais.
Segundo Gustavo Garcia, fundador do MeuBiZ, especializado
em compra e venda de empresas,
o retorno do equilíbrio econômico tem criado um ótimo momento também para os brasileiros que
estão em busca de uma oportunidade de negócio. “O mercado está
borbulhando de empresas à venda com bons preços, para quem
busca o caminho do empreendedorismo”, afirma.
A compra e venda de empresas
é um tipo de operação que ocorre com frequência cada vez maior
entre grandes corporações e tem
ganhado espaço também entre
pequenos e médios negócios. Em
países desenvolvidos, como Austrália e Estados Unidos, esse tipo
de operação se assemelha ao mercado de imóveis, com milhares de
transações sendo realizadas anu-

almente.
No Brasil, é mais fácil verificar
esse tipo de operação sendo realizada a partir da venda de um ponto comercial, de uma loja ou restaurante. No entanto, o setor tem
se fortalecido e profissionalizado
ao longo dos anos, afirma Garcia.
“Apenas no primeiro semestre de
2017, reportamos um aumento de
mais de 300% na busca por compras e vendas de negócios, em
comparação com o mesmo período do ano passado”, explica.
Dessa forma, uma das maneiras para identificar oportunidades
de negócio é buscar por empresas
à venda, que pode oferecer um
caminho mais rápido e assertivo
para entrar no mundo dos negócios. “Esse segmento tem espaço
para avançar mais, já que muitos
empresários estão começando a
enxergar a alternativa de colocarem seus negócios à venda”, conclui.
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melhoria do cenário econômico tem colocado à
tona milhares de negócios
e oportunidades para os brasileiros que desejam iniciar seu caminho como empreendedores. Com
o fim da recessão, o Brasil apresentou uma taxa de crescimento do
PIB no último trimestre, fazendo
surgir milhares de oportunidades.
Um dos sinais dessa retomada
é o aumento no volume de transações realizadas no mercado de
fusões e aquisições. Segundo o relatório Transactional Track Record,
esse setor demonstrou elevação
de 22,87% em relação ao mesmo
período do ano anterior, com a realização de 79 transações de grande vulto.
O mercado de fusões e aquisições é um dos indicativos de retomada do vigor econômico, já que
demonstra a propensão de empresários e investidores de confiarem na economia. Nesse caso,
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Construção de imóveis com impressão em
3D é realidade, mas está distante do Brasil

Q

uando se fala em impressão em 3D de um
imóvel é a primeira coisa que vem à cabeça.
Mas as construções de casas e até prédios
inteiros a partir dessa técnica já saíram do papel há
alguns anos, e agora passam por um processo de
aprimoramento em vários lugares do mundo. No
Brasil, porém, o assunto ainda é pouco conhecido.
A técnica conhecida por Contour Crafting, que
significa Construção por Contornos, foi idealizada
pelo professor de engenharia iraniano Behrokh
Khoshnevis, que leciona na University of Southern
California, nos Estados Unidos. O modelo foi apresentado ao mundo em meados de 2013.
Uma das inspirações do professor para o desenvolvimento do projeto que utiliza apenas máquinas
controladas por computadores em um canteiro de
obras, foi a destruição em sua terra natal, ocasionada pelas guerras. Com a impressão, o processo de
reconstrução se tornou muito mais rápido.
Na prática
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A possibilidade de ter construções feitas por máquinas e com a premissa de agilidade no processo,
redução de gastos e desperdício de materiais, além
de maior segurança aos trabalhadores e sustentabilidade, fez com que empresas começassem a investir na técnica. Tanto é que imóveis já foram erguidos na Rússia, China e Catar, por exemplo.
A China foi a pioneira na construção em 3D do
primeiro prédio residencial, com cinco andares. Porém, neste caso, as peças foram confeccionadas sob
medida, utilizando os moldes impressos. Uma opção que tem sido bastante usada nesse segmento.
A empresa americana Apis Cor foi responsável
por erguer uma casa de 37 metros quadrados a um
valor de R$ 31 mil, em menos de 24 horas. A economia do empreendimento chegou a 70% e somente
o acabamento foi feito da maneira tradicional.
O Catar, conhecido por seus enormes edifícios,
não ficou fora da lista e foi o primeiro país a ter um
prédio comercial feito em 3D. A unidade de 250
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metros quadrados fica em Dubai e levou apenas
17 dias para ficar pronta, ao custo de R$ 497 mil. A
empresa responsável estima que tenha conseguido
economizar até 80% na obra.
Distante do Brasil
No Brasil, porém, essa tecnologia ainda está em
fase embrionária. São protótipos e estudos sobre a
técnica, que pode vir a ser usada no futuro. Na internet é possível encontrar algumas startups, que
começam a desenvolver seus projetos, mas sem
muita mídia ou repercussão.
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Na capital do país, setor de imóveis de luxo
contorna crise econômica

32

Os imóveis de alto padrão têm
um público cativo em Brasília. A
alta concentração de renda favorece esse segmento que é afetado
em proporções bem menores pela
crise, ao contrário do que acontece em outras cidades do país ou
mesmo em outros segmentos do
mercado imobiliário brasiliense,
conta Tarik Faraj, sócio fundador
da TRK Imóveis, imobiliária com
atuação em Brasília.
Regiões
Grande parte dos imóveis de
alto padrão da cidade estão localizados em regiões já tradicionalmente conhecidas como regiões
mais nobres da cidade e com imóveis de valor mais alto.
As áreas nobres de Brasília concentram-se sobretudo na região
central do Plano Piloto e nos La-

gos Sul e Norte, Os bairros tipicamente residenciais, com poucos
pontos comerciais, são o grande
destaque dessas regiões e atraem
pessoas que querem mais tranquilidade e segurança para morar.
A cidade, que já é conhecida por
ter um dos metros quadrados
mais caros de todo o país, ganha
ainda mais destaque quando se
pensa nas regiões nobres e em
seus entornos. De acordo com dados divulgados pela SECOVI-DF,
um apartamento no Lago Norte,
por exemplo, tem um metro quadrado de R$ 8.071,00, o que é muito mais alto do que o valor médio
da cidade de São Paulo: o metro
quadrado na capital paulistana
gira em torno de R$ 6.040,00, de
acordo com o Imovelweb Index,
relatório de mercado com base
nos dados de anúncios de imóveis.
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B

rasília é a terceira maior cidade do país e é um dos
mais importantes centros
econômicos de toda a América
Latina. Em meio a um contexto de
crise econômica, ganha destaque
o segmento de imóveis de alto
padrão e de luxo, movimentando
a economia local e ganhando destaque em relação ao restante do
país.
As transações envolvendo imóveis de luxo em Brasília representam um mercado em expansão no
Distrito Federal. Apartamentos,
casas e flats estão sendo vendidos
e alugados mesmo em um cenário desfavorável como o que estamos passando. Grande parte disso
se deve ao alto poder aquisitivo
que se concentra na região – o PIB
(produto interno bruto) per capita
é de R$ 69.216,80 na cidade, líder
de todo o país.
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Corretor, conheça as 7 siglas fundamentais
no mercado imobiliário

O
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mercado imobiliário é
cheio de siglas, que às vezes podem confundir a cabeça do interessado no imóvel. O
corretor é também é um consultor
para esses assuntos e precisa dominar os significados e os detalhes de
todas. “Não tem como atender um
cliente e não saber uma coisa dessas, é até uma forma de demonstrar
conhecimento, credibilidade” , diz
Soraia Ribeiro Nardari, da Piccoloto
Imóveis, de Campinas (SP).
“É muito importante que o corretor auxilie, porque tem cliente
que não sabe nem que precisa pagar taxas. É obrigação do corretor
passar esses detalhes, os significados, para não restar dívidas”, afirma
Célia Gonçalves, da Focux Imóveis,
de Santos (SP).
ITBI - Saber o significado do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) é básico para todo
corretor. O tributo é cobrado pelas
prefeituras e deve ser pago pelo
comprador do imóvel, sendo calculado sobre o valor venal do imóvel
– geralmente fica em 2%. mas é preciso verificar em cada município. A
legislação federal prevê descontos
em alguns casos, como imóveis
comprados pelo Programa Minha
Casa, Minha Vida.
SFH - Sistema Financeiro de Habitação (SFH) é um financiamento
criado pelo Governo Federal e que
tem a Caixa Econômica Federal e o
Banco do Brasil como intermediários. Valores podem ser requeridos
para compra, reforma ou construção de imóvel. O sistema usa dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo
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de Serviço (FGTS) – é possível fazer
o saque do FGTS para o pagamento
– e da poupança. O financiamento
pode chegar até a 90% do valor do
imóvel e os juros não passam de
13% ao ano.
SFI - O Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) foi criado
em 1997 para financiamentos não
abrangidos pelo SFH. Usa como
base recursos de fundos de renda
fixa, companhias e bancos. Porém,
nesse caso, os juros podem ser
maiores, já que as operações são
livres, com condições de mercado.
RI - O Registro de Incorporação
(RI) é importante para o comprador
e deve fazer parte da negociação
porque tem registradas todas as características de um empreendimento. Pelo RI, é possível ver os detalhes
de todos os espaços do prédio. Esse
registro é obrigatório em cartório
para as construtoras, sob pena de o
imóvel não poder ser vendido.
SBPE - Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimos. Com
essa linha de financiamento quem
compra um imóvel novo residencial

ou comercial tem até 35 anos para
pagar.A Caixa Econômica Federal
diz que a carta de crédito SBPE utiliza recursos próprios para facilitar
aos clientes a aquisição de imóveis.
Nesta opção, a pessoa pode possuir
outros imóveis em seu nome, não
há limite de renda e o financiamento pode ser feito dentro ou fora do
SFH.
VGV - O Valor Geral de Venda
é calculado pela soma de valores
de todos os apartamentos de um
novo empreendimento. É usado
pelas construtoras para verificar a
viabilidade do projeto, levando se
em conta todos os gastos para ser
erguido, como mão de obra, materiais e tributos.
TR - É a Taxa Referencial para correção monetária de financiamentos
e também compõe os cálculos do
FGTS e da poupança. A TR é calculada pelo Banco Central do Brasil de
forma complexa: tem como base
outra taxa, a Taxa Básica Financeira
(TBF), que leva em conta a média
rentável do CDB das 30 maiores instituições financeiras do Brasil.
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Reforma trabalhista é positiva para o setor
da construção

A

proposta da reforma trabalhista aprovada pelo plenário do Senado e sancionada
pelo presidente da República, Michel Temer, é avaliada como positiva
pelo setor da construção por modernizar as relações trabalhistas, com a
atualização da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), que é de 1943.
A ADEMI-DF vinha apoiando a reforma e representantes da entidade
estiveram presentes no plenário no
dia da aprovação do Projeto de Lei.
Um dos discursos mais elogiados
entre os empresários está o do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. Para
Ives a reforma dará mais segurança
jurídica às empresas e aos tribunais.
Segundo ele, os juízes do trabalho
precisam de marco regulatório seguro.
Entre os principais pontos favorá-

veis para o setor estão: os direitos do
trabalhador garantidos, segurança
jurídica para a contratação e manejo da relação trabalhista, redução do
litígio e regularização das novas formas de trabalho. As mudanças irão
impactar na redução da informalidade do trabalhador da construção

civil.
Apesar de aprovada, a reforma
trabalhista ainda poderá sofrer algumas alterações. O presidente Michel
Temer prometeu alterar alguns pontos polêmicos por meio de medidas
provisórias.

Indústria da Construção lança
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes

34

cidência de acidentes na indústria
da construção e tornar o ambiente
de trabalho cada vez mais produtivo
e seguro. “O trabalhador é o nosso
grande patrimônio e temos de cuidar
bem dele. Esse é um assunto estratégico para o nosso setor já há muito
tempo”, pontuou José Carlos Martins,
presidente da CBIC. O lançamento da campanha ocorreu durante a
abertura do III Encontro Nacional de
Segurança e Saúde na Indústria da
Construção, realizado pela CBIC em
correalização com o Sesi Nacional - o

painel inaugural discutiu as mudanças geradas pela reforma trabalhista
e sinalizou que empresários do setor
e integrantes dos poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo convergem na
expectativa de que as novas regras
sejam cumpridas. “Não tenho dúvida de que a reforma entra em vigor
dia 11 de novembro. Nós iremos ao
STF, no momento oportuno, buscar
a declaração de constitucionalidade”,
avisou o deputado Rogério Marinho
(PSDB-RN), relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados.
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CBIC lançou em Brasília, a
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na
Indústria da Construção (CANPAT
Construção 2017/2018), combinando esforços com os principais atores
da Segurança e Saúde do Trabalho:
o Sesi Nacional, os Serviços Sociais
da Indústria da Construção (Seconcis) e o Ministério do Trabalho (MTE).
Inédita, essa ação conjunta marca o
início de um novo ciclo na prevenção
ao acidente de trabalho, com vistas
a induzir ainda maior redução na in-
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O OSCAR DO MERCADO
IMOBILIÁRIO PREMIOU
SUA MAIOR ESTRELA:

ÁTRIO CENTRAL

AUDITÓRIO

V E N C E D O R
C ATEGORIA
EMPREENDIMENTO
COMERCIAL 2017

PRONTO PARA

COMPRAR OU ALUGAR

AGENDE UMA VISITA

61 3321 5412

Concorrendo com os principais empreendimentos comerciais do Brasil, o ION
Escritórios Eficientes levou o prêmio máximo da categoria na 23a edição do
Prêmio Master Imobiliário, o mais importante do país.
O ION subiu ao palco trazendo consigo o ousado projeto arquitetônico de um
complexo comercial padrão Triplo A em harmonia com o paisagismo, além
do cuidado com os detalhes e com o meio ambiente, se consolidando como
referência estética e um marco no belo ambiente construído de Brasília.
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

WWW.IONBRASILIA.COM.BR

VENDAS

Um jantar
em família?
Nada como
a Casa da
Gente!
Financiamento direto com a construtora | Entrega garantida | Belos projetos | Qualidade construtiva

2° OFÍCIO R17/35880

Excelentes endereços | Corretores capacitados | Flexibilidade de negociação | 42 anos de mercado

Pronto

CJ 1700

Residencial
Francisco
Brennand

115 Norte
4 Suítes

VISITE APARTAM ENTO S
DECORADO E MODELO

CENTRAIS DE VENDAS

CORRETORES DE PLANTÃO
WWW.PAULOOCTAVIO.COM.BR

61

3340 1111

SINAL FACILITADO
FAÇA A SUA PROPOSTA

61

3562 1111

208/209 Norte (Eixinho, ao lado do McDonald’s)

Águas Claras (Av. Araucárias)

4 suítes
219 a 239 m²
3 vagas de garagem
Cob. duplex
438 a 478 m²
4 vagas de garagem

