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Compreender e atender 
Expectativa e Desejo dos
Compradores 
e Investidores dos diferentes 
tipos de imóveis!

Desafios do 
incorporador



Atender a expectativa e o 
desejo dos clientes
E O IMPACTO DA 

LEGISLAÇÃO!

Desafios de 
incorporar nos 
dias de HOJE?

As leis tem influenciado diretamente em todos 
os aspectos tangíveis e intangíveis dos 

empreendimentos imobiliários
e existem inúmeras leis...





• Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/14), dispõe sobre a política de desenvolvimento 
urbano e o sistema de planejamento urbano, ordenando ainda as funções sociais da 
cidade. Embora não forneça índices diretamente aplicados ao projeto, é a base que 
fundamenta 
a “Lei de Zoneamento”.

• “Lei de Zoneamento”, o apelido da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
(Lei 16.402/16) e Decreto Regulamentador 57.521/16: dão os parâmetros de uso dos 
imóveis no território urbano, direcionando o adensamento, a diversificação de usos e 
atividades, 
entre outros. É aqui que encontramos os índices urbanísticos da construção, como 
Coeficiente 
de Aproveitamento, Taxa de Ocupação, Taxa de Permeabilidade, recuos etc.

• Código de Obras e Edificações (Lei 16.642/17) e seu Decreto Regulamentador 
57.776/17: determinam as regras gerais a serem observadas no projeto, licenciamento e 
execução de obras, dentro dos limites do imóvel. É nele que encontramos as disposições 
sobre terraços, áreas computáveis e não computáveis, vagas de estacionamento, 
afastamento para insolação e aeração, entre outros.



Acessibilidade: Lei Federal 13.146/15 
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência) e NBR 9050

Segurança contra incêndio: NBR 9077 
- Saídas de Emergência em Edifícios, 

e as Instruções Técnicas do Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo

Norma de Desempenho NBR 15.575 que 
embora não seja explicitamente exigida no 

processo de aprovação, é igualmente 
importante na concepção do projeto, 

uma vez que a obra pronta deve atendê-
la, sob o ponto de vista do usuário.



A escolha do terreno passa a ser fundamental para 
se conseguir tirar o melhor proveito face a 
legislação, seja ela no desenho da unidade 

habitacional (mercado x demanda),
na tipologia (programa da unidade), no perfil 

familiar para esse imóvel, ou nos atributos de lazer 
embarcados nas áreas comuns do condomínio.

Empreendimentos exclusivamente residenciais ou de 
uso misto: moradia, comércio e serviços no mesmo 

projeto, empreendimentos multiuso R/NR.

Lembrando a necessidade do atendimento ao 
Plano Diretor, que de alguma forma 

provoca uma demanda...



O Plano Diretor é uma lei municipal (Lei 7.688/1971) 
que este ano completa 50 anos de existência e que 
utiliza de instrumentos de planejamento urbano, 
servindo de orientação para o desenvolvimento 
e o crescimento da cidade.

Essa lei está diretamente relacionada 
com a atividade de incorporação imobiliária.

Além do Plano Diretor, outras leis compõem 
a política urbana do município, como: 
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
ou, simplesmente, Lei de Zoneamento 
e o Código de Obras.



Considerando o novo contexto 
mundial 
de enfrentamento da pandemia,
a revisão do Plano Diretor Estratégico 
(PDE) se faz extremamente necessária 
para o planejamento da cidade
e também para o enfrentamento 
dos desafios atuais.

Entre os principais estão a redução do 
déficit habitacional, a necessidade 
de melhorias na mobilidade urbana 
e também a qualificação dos espaços 
públicos.



• Direcionamento da Produção Imobiliária para 
os Eixos de Transporte Público 
(corredores de ônibus e estações de metrô e 
CPTM);

• C.A.=4,0, incentivos de fachada ativa, 
NR incentivado, fruição pública;

• Restrições de vagas de garagem (1 por UH) 
e número mínimo de unidades por lote (cota parte);

• Fachada Ativa;

• Doação de Calçada.

Áreas para Empreendimentos



Áreas para Empreendimentos – Foco 
da maioria dos Incorporadores



• Direcionamento da Produção Imobiliária para 
os Eixos de Transporte Público 
(corredores de ônibus e estações de metrô e 
CPTM);

• C.A.=4,0, incentivos de fachada ativa, 
NR incentivado, fruição pública;

• Restrições de vagas de garagem (1 por UH) 
e número mínimo de unidades por lote (cota parte);

• Fachada Ativa;

• Doação de Calçada.

Áreas para Empreendimentos



• Direcionamento da Produção Imobiliária para 
os Eixos de Transporte Público 
(corredores de ônibus e estações de metrô e 
CPTM);

• C.A.=4,0, incentivos de fachada ativa, 
NR incentivado, fruição pública;

• Restrições de vagas de garagem (1 por UH) 
e número mínimo de unidades por lote (cota parte);

• Fachada Ativa;

• Doação de Calçada.

Áreas para Empreendimentos



Entendimento de que o C.A.=2,0 somado 
ao limite de gabarito de 8 andares 
“preserva as características dos bairros.

Principais impactos 
do 
Plano Diretor nos 
produtos 
imobiliários



• Direcionamento da Produção Imobiliária para 
os Eixos de Transporte Público 
(corredores de ônibus e estações de metrô e CPTM)
• C.A.=4,0, incentivos de fachada ativa, 
nR incentivado, fruição pública
• Restrições de vagas de garagem (1 por UH) 
e número mínimo de unidades por lote (cota parte)
• Fachada Ativa
• Doação Calçada

Principais impactos 
plano

diretor nos produtos 
imobiliários crescimento 

da cidade na área 
de transportes
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Desafios técnicos
• Prumadas não alinhadas

• Lazer em diversos pavimentos 

• Sistemas independentes

• Inexistência ou pouco recuo (fachada ativa, doação de 
calçada)

• Sistemas para facilitar controle de acesso

• Estruturas com vigas de transição / mudança de usos 
empilhados

• Elevadores no meio da torre sem sequência

• Sistema combate incêndio mais restritivo, prever o uso real



Alguns desafios para o usuário 
final

• Operacionalizar Empreendimentos complexos 

• Controle de acesso multiuso: garagens, lojas, residencial, NR-
R, NR, R

• Administração Geral (medição de concessionárias apartadas, 
documentos legais, licença de operação etc)

• Gestão de equipamentos mais complexos

• Manutenção preventiva

• Custo operacional alto? Baixo?



Então o que fazer?
Incorporadores com Equipe Técnica participativa em 
todas as etapas, desde a aquisição do terreno;

Projetistas com maior experiência (principalmente na 
disciplina de arquitetura e legal com olhar ao uso final, e 
de instalações);

Coordenadores e compatibilizadores com maior 
experiência; 

Antecipação da gestão de suprimentos concomitante com 
a idealização do produto, e durante a maturidade dos 
projetos executivos;

Incorporador deve estar atento ao uso final e ao custo de 
operação.



Obrigado!

Ricardo Monteiro

rmonteiro@setin.com.br


