
sobre
morar

micro é o máximo
Localização eleva apartamentos compactos ao topo do ranking
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reis das vendas
Corretores VIPs contam bastidores das negociações milionárias
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luxo é isto
tecnologia, preocupação ambiental, silêncio e privacidade são osobjetos de desejo

de umpúblico disposto a investirmuito dinheiro emum imóvel
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Piscina coberta do
edifício Brookfield Home

Design, no Paraíso
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Bem-estar “Oluxoestánasexperiênciasdebem-estarqueolugarpodeoferecer.Spa,saladeginástica,serviçodemassagem.
Obem-estaréonovoluxo.”GillesLipovetsky,filósofofrancêsqueestudamodaeconsumo

cadaumcomseuluxo

Leandro nomura
COLABORAÇÃOPARA A FOLHA

Há quatro meses, a nutri-
cionistaeempresáriaCynthia
Antonaccio, 41, trocou um
apartamento de 80 m² nos
Jardins por um novo de 250
m² naVilaMariana, comvis-
ta para o parque Ibirapuera,
na zona sul. “A minha famí-
lia é deManaus. Agora eu te-
nho um quarto de hóspedes
para receber com mais con-
forto”, afirma ela.
Um apartamento mais es-

paçoso em São Paulo é o si-
nônimo do luxo (e de preços
altos) no mercado imobiliá-
rio. De acordo com levanta-
mento da consultoria Geoi-
movel, o m² em apartamen-
tos commais de 200 m² cus-
ta, em média, R$ 18,2 mil —
quaseodobrodovalorquese
paga por unidade de metra-
gemmenor (R$ 9.362).
Amesmapesquisa aponta

que24dos31empreendimen-
tos com unidades com mais
de 200m² lançados nos últi-
mos 36meses estão localiza-
dos na zona sul da capital.
“Apartamentosdealtopa-

drão normalmente ocupam
terrenos mais caros por con-
ta da localização privilegia-
da, esses fatores influenciam
nopreço finaldo imóvel”,diz
Octávio Flores, diretor de in-

Empresária troca 80 m² nos Jardins por 200 m² na Vila Mariana para receber parentes e amigos “commais conforto”

QuARtOdehósPedeséPARAQuemPOde
corporação da Gafisa.
“Éo lugarcomamaiorpar-

te de lojas, restaurantes, ser-
viços e hospitais de padrão
elevado. É onde mora o di-
nheiro”, corrobora Celso
Amaral, diretor corporativo
da Geoimovel.
Segundo ele, o público-al-

vo desses empreendimentos
sãoas famílias consolidadas,
com pais em torno dos 40
anosecarreirabem-sucedida.
Esseperfilajudaaentender

o interesse das incorporado-
rasnos imóveis grandes. “As
empresas querem o melhor
retorno comomenor risco. E
esse público de alta renda é
o que menos se abala com a
crise”, afirma.
A Gafisa é uma delas. A

construtora está erguendo o
MNI 15 Ibirapuera, no Paraí-
so (zona sul). O empreendi-
mento tem 15 unidades, com
plantas de 339m² a 341m².O
projeto, que fica pronto em
2019, terá playground, pisci-
na com raia de 25 metros, e
espaço fitnesscomquadrade
squash. Cada unidade custa
cerca de R$ 8 milhões
(R$ 24mil/m²).
Já a Even entrega no mês

que vem o Blue Design Arte,
nos Jardins, comapartamen-
tosentre407m²e619m²,que
custamcercaR$24,9milom².
Oempreendimento conta-

rácomtrêsobrasdearte:uma
escultura de Moysés Mellin,
outra de Cássio Lázaro e um
quadro de José Munhoz.

personalizado
Outra característica co-

mum aos grandes aparta-
mentos de luxo é a persona-
lização da planta padrão.
“Principalmentea integração
dos ambientes, como sala
comvaranda. Esse consumi-
dor privilegia as áreas so-
ciais”, afirma Marcelo Dzik,
diretor da construtora Even.
AnutricionistaAntonaccio

aproveitouoespaçomaiordo
novoimóvelparatransformar
o quarto do filho Tomás, 4,
numminiplaygroundcomes-
corregador e piscina de boli-
nhas. O projeto do arquiteto
Tulio Xenofonte também in-
tegrou a sala com a varanda
para construir uma cozinha
gourmet, que ela usa como
cenário para gravar vídeos
para o YouTube.
A fisioterapeuta e empre-

sária Elisete Marçal, 46, mu-
dou-se hádois anos para um
imóvel de 238m² na Vila No-
va Conceição (na zona sul).
“Gosto de receber amigos. E
a sacada grande integrada
com a sala dá uma sensação
de aconchego”, diz ela, que
contratou o arquiteto Mauri-
cio Karam para a reforma.

Fotos Avener Prado/Folhapress

eduardo Anizelli/Folhapress divulgação

apartamento de 220m² da fisioterapeuta elisete marçal, na Vila nova Conceição, em SP Perspectiva do quarto do empreendimentomnI 15, da Gafisa, no Paraíso, zona sul de SP

nutricionista
Cynthia

antonaccio
em seu imóvel
de 280m² na
Vila mariana

APARTAMENTOSTAMANHO FAMÍLIA
Zona sul concentra maioria dos lançamentos de imóveis commais de 200m² em SP
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