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Bairros planejadosResposta
técnica

construção civil

O conceito de bairro planejado

Os bairros planejados são mais do que projetos de incorporação ou loteamentos. São cidades dentro de 
uma cidade que chegam ao mercado com planejamento urbanístico de um bairro inteiro, com o desenho 
de ruas, acessos e iluminação pública, desenvolvido por empresas privadas (Exame, 2013).

O mercado de bairros planejados vem despertando cada vez mais a atenção de grandes empresas como 
incorporadoras, construtoras, loteadoras e companhias de urbanismo. E também significa oportunidade 
para os pequenos negócios da construção civil.

Esse conceito é originário do Novo urbanismo, um movimento que surgiu nos Estados Unidos entre a 
década de 1980 e 1990 e defende o uso misto de espaços urbanos em contrapartida ao zoneamento, que 
privilegia a centralização de funções em bairros segregados. Assim, o novo urbanismo destaca alguns 
aspectos relevantes que coincidem com a proposta de um bairro planejado autossustentável e em sinto-
nia com o meio ambiente e qualidade de vida.

O desenvolvimento desenfreado das cidades, motivado também pelo crescimento econômico e a rea-
lização de grandes eventos esportivos no país, como as Olimpíadas Rio 2016, demandou a construção 
de novos empreendimentos. A importância e a necessidade da construção civil no Brasil permite a esse 
setor inúmeras oportunidades em novos investimentos e negócios, como os bairros planejados.

Confira nesta 
Resposta Técnica como 

surgiram os bairros plane-
jados, o panorama no Brasil, 

a elaboração do projeto e 
as oportunidades para os 

pequenos negócios.

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/construtoras-buscam-receita-com-bairros-planejados
http://envolverde.com.br/saude/novo-urbanismo-cidades-para-pessoas-em-vez-de-carros/
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Conforme observado por Mauro Peixoto de Oliveira, especialista em marketing imobiliário e consultor
-adjunto da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), os bairros planejados chegaram ao 
Brasil por meio das cidades jardins, que se constituem em bairros planejados segundo o conceito inglês 
de garden city. Elas ofereciam amplas áreas verdes com praças, parques, intensa arborização em suas 
calçadas, além de um traçado urbano diferenciado.

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), de 2013, moradores das capitais de São Paulo 
e Rio de Janeiro levam em torno de 43 minutos para chegar 
até o local de trabalho, 31% a mais do que nas outras me-
trópoles do País (Adit Brasil, 2014). O fator tempo estimula o 
desenvolvimento e a escolha por bairros planejados, onde a 
mobilidade e a infraestrutura são pensadas para fazer com o 
morador realize suas atividades em núcleos.

 investimentos

A iniciativa privada hoje é a que mais investe no desenvolvimento de projetos de bairros planejados e 
segundo Ricardo Valls, especialista em estruturação de projetos imobiliários, as regiões Sudeste e Sul 
são as que possuem os projetos mais consolidados e amadurecidos do Brasil  (Massa cinzenta, 2012).

Ainda segundo o especialista, a administração pública tem caminhado no sentido contrário da iniciativa 
privada, pois é possível encontrar conjuntos habitacionais populares acoplados a complexos urbanísticos 
sem infraestrutura mínima. Porém ele ressalta que é preciso diálogo entre a iniciativa privada e o poder 
público, principalmente o municipal, para a concretização dos bairros planejados. 

Entre os projetos implantados e em fase de implantação existem imóveis de diversos tipos e para os 
diferentes consumidores. Eles reúnem em uma mesma área, moradia, lazer, entretenimento e trabalho. 
Edificações como casas e prédios, dos mais simples, que podem ser financiados pelo programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV), aos mais luxuosos.

Panorama dos bairros planejados no Brasil

Quanto à valorização 
de imóveis nesses empre-

endimentos estima-se que a 
diferença seja superior entre 20% 

e 30% nos bairros planejados 
em relação às regiões vizinhas 

(Gazeta do Povo, 2013).

http://www.embraesp.com.br/
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/importacao-modelo-urbano-britanico-cidades-jardins-757539.shtml
http://adit.com.br/2014/04/bairro-planejado-seduz-compradores/
http://www.cimentoitambe.com.br/bairro-planejado-e-solucao-para-bom-urbanismo/
http://www.gazetadopovo.com.br/imobiliario/conteudo.phtml?id=1431306
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Compradores

O desenvolvimento de novos bairros planejados abrange compradores com fonte de renda variada. Porém 
existem características em comum entre os consumidores que buscam imóveis em bairros planejados:

empresas atuantes no mercado

O desenvolvimento dos bairros planejados demandam empresas de 
perfis diferenciados, que normalmente constituem uma equipe mul-
tidisciplinar de trabalho. Construtoras, incorporadoras, imobiliárias, 
empreiteiras, arquitetos, paisagistas, urbanistas e até sociólogos 
podem ser envolvidos no processo de criação do empreendimento. 
Além da participação e articulação desses com o poder público. 
Confira a seguir algumas empresas que já atuam nesse segmento:

Brookfield Incorporações
Calçada
Calper
Carvalho Hosken
Cipasa Desenvolvimento Urbano
Even
Ezetec
Gafisa

Multiplan
Odebrecht Realizações Imobiliárias
Queiroz Mello
RJZ Cyrela
Rossi Empreendimentos
Sobloco
Tecnisa

             PARA MORAR
 � Infraestrutura
 � Segurança
 � Paisagismo e arborização
 �  Áreas de convivência e lazer
 � Comodidade
 � Mobilidade e acesso 

             PARA INVESTIR
 � Tempo de maturação e implantação do bairro
 � Previsão de valorização imobiliária
 �  Gestão do empreendimento bem estruturada
 � Velocidade da ocupação
 � Crescimento populacional e econômico da cidade
 � Relacionamento público-privado

empreendedor, conhecer 
quem são as grandes 

empresas que já atuam 
nesse segmento ajuda a 

identificar oportunidades de 
parcerias e possibilidades 

de encadeamento produtivo. 
para saber mais sobre 

encadeamento produtivo na 
construção civil, confira a 
resposta Técnica que será 
publicada no portal sebrae 

2014.

FONTE: DO AUTOR, 2014.

ações

http://www.br.brookfield.com/
http://www.calcada.com.br/site/
http://www.calper.com.br/
http://www.carvalhohosken.com.br/site/
http://www.cipasa.com/
https://www.even.com.br/
http://www.eztec.com.br/
http://www.gafisa.com.br/
http://www.multiplan.com.br/main.jsp
http://www.orealizacoes.com.br/
http://www.queirozmello.com.br/
http://www.cyrela.com.br/rj
http://rossiempreendimentos.com.br/
http://goo.gl/m1YxUH
http://www.tecnisa.com.br/pr/curitiba/
http://goo.gl/EWyN8B
http://goo.gl/EWyN8B
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exemplos

A exemplo de bairros planejados atuais, alguns empreendimentos ganham destaque no cenário nacional, 
sendo eles:

parque da Cidade

Localizado na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São 
Paulo, o empreendimento, que tem previsão de entrega 
para 2020, contempla uma combinação de prédios re-
sidenciais e comerciais, ciclovia, espaço cultural, hotel, 
restaurantes, parques e áreas de convivência, cuja meta, 
segundo o diretor da incorporação Saulo Nunes, é de 50% 
de economia com recursos sustentáveis. O projeto possui 
certificação LEED e Aqua. 

Cidade pedra Branca

Localizada no município de Palhoça, em Santa Catarina, 
é o projeto de novo urbanismo pioneiro no estado e tem 
grande foco nas características sustentáveis. O empreen-
dimento está entre os 18 projetos de referência mundial 
em sustentabilidade pela Fundação Clinton, do ex-presi-
dente dos EUA, Bill Clinton. A previsão é de 40 mil mora-
dores para a perspectiva de 15 a 20 anos.

prinCipais CaraCTerísTiCas

vAlORizAçãO DO UsO DE biciclETAs E cAmiNhADAs, 

iNTEgRAçãO ENTRE TRAbAlhO, EsTUDO E lAzER. 

gEsTãO AUTôNOmA pOR AUTORizAçãO DO 

mUNicípiO, iNTEgRAçãO cOm áREAs vERDEs, 

EDiFicAçõEs cOm pADRõEs DE cERTiFicAçãO lEED E 

UmA RUA cOmpARTilhADA, DENOmiNADA pAssEiO 

pEDRA bRANcA, A pRimEiRA DO TipO NO pAís.

prinCipais CaraCTerísTiCas

cApTAçãO E REUsO DE ágUA DA chUvA, EsTAçõEs 

DE TRATAmENTO DE ágUA, EsgOTO A vácUO E 

micTóRiOs A sEcO, AqUEcimENTO sOlAR, cOlETA 

DE REsíDUOs sóliDOs pOR sisTEmA A vácUO E 

vEícUlO híbRiDOs E/OU EléTRicOs, ligANDO O 

EmpREENDimENTO às EsTAçõEs DE TREm E mETRô.

Existem outros bairros planejados no Brasil, com projetos inovadores nos quesitos inovação e sustenta-
bilidade, bem como com relação a sua proporção. Como exemplos desses empreendimentos é possível 
citar a Reserva do Paiva, em Pernambuco, e o Destino Sauípe, na Bahia.

Segundo Claudio Bernardes, presidente do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), a complexi-
dade de aprovação de projetos de bairros inteiros é compensada pela oportunidade de ganhos em escala 
e com a valorização dos endereços, que precisam de escala para viabilizar ganhos maiores.

Luis Herique Valverde, diretor de incorporação do projeto Reserva do Paiva, explica que na medida em 
que os empreendimentos são ocupados, o metro quadrado sobe de valor e o preço das unidades nas 
últimas fases de lançamento costuma ser maior.

FONTE: AEAJs. DispONívEl Em: hTTp://biT.lY/1ppDb4U. AcEssO Em: 14/08/2014.

http://www.parquedacidade.com.br/
http://segmentos.sebrae2014.com.br/construcaocivil/certificacoes-para-pequenos-negocios/?id=6581&t=5
http://cidadepedrabranca.com.br
http://goo.gl/Fp3IXR
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O conceito de bairro planejado surgiu da necessidade de proporcionar uma infraestrutura melhor aos 
cidadãos, com a combinação dos fatores eficiência, qualidade de vida e sustentabilidade assim como al-
gumas características, como infraestrutura, mobiliário urbano, ruas largas, calçamento, ciclovias, paisa-
gismo e a intenção de criar senso de comunidade entre os moradores. Além de aliar conforto, segurança, 
tranquilidade e organização tem como pilares:

Mobilidade Saúde Comércio Educação Lazer e cultura Masterplan

FONTE: cONsTRUçãO mERcADO, 2014

Segundo a arquiteta Cristina Hana Shoji, diretora técnica de Sustentabilidade da Green Design Consultoria 
Sustentável Ltda., o desenvolvimento sustentável das cidades requer a viabilização de novos bairros pla-
nejados, capazes de promover qualidade urbana por meio de seus critérios de projeto. Segundo ela, alguns 
critérios importantes são: espaços públicos e áreas verdes bem projetadas, respeito ao pedestre e ciclistas, 
transporte coletivo entre comunidades, ligando pessoas a empregos, escolas, comércio e serviços básicos de 
lazer, saúde e também segurança. 

O arquiteto e professor Milton Braga, curador do Instituto de Urbanismo e Estudos para Metrópole (Urbem), 
complementa ainda que, pelo conceito de bairros planejados, outros critérios também são imprescindíveis. 
Ele cita as ruas amplas, arborizadas, de curvas suaves, que dispensam os semáforos e onde as torres de 
escritórios dividem o espaço com prédios de apartamentos e residências térreas. Nesses bairros, os muros 
são substituídos por cercas vivas e o cenário inclui ainda áreas comerciais com prestadores de serviços, 
comerciantes e alguns tipos de indústria. A valorização de áreas verdes também é importante, com grande 
presença de parques e praças comunitárias.

Os critérios de projetos

Segundo Ivo Szterling, arquiteto urbanista, e Renê Rocha, engenheiro civil, ambos da Cipasa Desenvolvi-
mento Urbano, leva cerca de 10 a 20 anos para que empreendimentos desse porte se consolidem como 
bairros, com comércio e serviços sustentados pela própria demanda e consagração de um novo polo de 
desenvolvimento. 

Atualmente existem inúmeros projetos de bairros planejados da iniciativa pública e privada considerando 
os princípios da integração e uso misto dos espaços.

http://greensustentavel.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Revista-Construcao-Mercado-Junho2014.pdf
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Como destaca Ivo Szterling, arquiteto urbanista, e Renê 
Rocha, engenheiro civil, ambos da Cipasa Desenvolvimento 
Urbano, a criação de regras de convivência e gestão da ocu-
pação são um dos principais fatores de sucesso dos bairros 
planejados. Fatores como os aspectos econômicos e finan-
ceiros também influenciam nos projetos de bairros planeja-
dos, oferecendo grandes desafios em sua implementação, 
uma vez que são influenciados por outros aspectos como 
velocidade de ocupação e crescimento das cidades, perfil da 
indústria da construção imobiliária, entre outros.

outros pontos de atenção ao planejar o desenvolvi-
mento desse tipo  e projeto:

 � Licenciamento ambiental

 � Alto investimento

 �  Grande área disponível

 � Potencial de crescimento

 � Preservação da fauna e da flora silvestre

 � Receber certificação LEED ND Platinum & LEED HOMES.

 � Apoio de programas de incentivos financeiros municipais, 
estaduais e federais e privados.

os aspectos legais 
completam os critérios a 
serem observados com 
relação ao planejamento de 
um bairro. Considerações 
sobre o prazo máximo de 
execução da infraestrutura, 
constante na lei 6.766 de 
1979 de parcelamento do 
solo urbano, é um dos itens a 
serem observados, podendo 
impactar significativamente 
no equilíbrio financeiro do 
empreendimento. Como 
exemplo prático, a empresa 
odebrecht realizações 
imobiliárias levou 10 anos 
para conseguir todas as 
aprovações necessárias 
para o lançamento 
da primeira fase do 
empreendimento reserva do 
paiva, em 2007.

Caio Portugal, presidente da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (Aelo), 
retrata que embora a segurança é considerada importante, a maior vantagem de se viver em um bairro 
planejado é a possibilidade da autogestão que esses bairros proporcionam. Segundo ele, a possibilidade de 
administração do espaço em que se vive e a autogestão levam à ideia de que o coletivo é de todos e permite 
a responsabilização por serviços antes de responsabilidade pública.
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MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

www.sebrae2014.com.br
facebook.com/sebrae2014

twitter.com/sebrae_2014

Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer 
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa 
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

sua opinião faz a diferença!
parTiCipar

A criação de novos bairros planejados abre portas para novos negócios, permitindo que diversas em-
presas possam participar de alguma forma. Os pequenos negócios têm grande potencial de atuação no 
processo de construção desses empreendimentos ou fornecendo insumos para sua execução. 

Algumas áreas de atuação para os pequenos negócios da construção civil:

OBRAS CIVIS
 Edificações (iluminação e pintura), estrutura, 
paisagismo e jardinagem, sinalização e terraplanagem

CANTEIRO DE OBRA
Container, material de jardinagem, projeto 
de canteiro e construção do canteiro

INSUMOS
Ferragens, insumos diversos, materiais 
frágeis, químicos e outros

SEGURANçA, MEIO AMBIENTE  
E SAÚDE (SMS)
Coleta seletiva, equipamentos 

As oportunidades para os pequenos negócios

ADMINISTRATIVO
 Alimentação industrial, mão 
de obra e transporte

http://www.sebrae2014.com.br
http://www.facebook.com/sebrae2014
http://www.twitter.com/sebrae_2014
https://docs.google.com/a/knowtec.com/forms/d/1wP96RiOQBFI-4g6uVVDDiJRLuKQP-hOJIZcoGAY8qsc/viewform

