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Dúplex com 1.031 metros 
quadrados e nove vagas na 
garagem. Unidades menores, 
com 554 metros quadrados e 
“apenas” seis vagas. 

Assim é o projeto do St. Le-
opold, lançamento da cons-
trutora São José, no Itaim, um 
dos poucos lugares na cida-
de de São Paulo onde ainda 
não é raro encontrar aparta-
mentos desse porte. 

De todas as unidades lan-
çadas nos últimos três anos 
no bairro, 25% têm mais de 
200 metros quadrados, de 
acordo com dados da VivaRe-
al-Geoimovel. Na vizinha Vi-
la Olímpia, esse índice cai pa-
ra pouco mais de 6%.

Profissionais do setor 
apontam que o bairro ainda 
comporta imóveis dessa mag-
nitude porque há público 
com capacidade de compra.

“Houve um grande impul-
so de pequenos imóveis nos 
últimos anos, o que gerou 
uma carência no mercado de 
unidades amplas”, diz Gui-
lherme Auriemo, presidente 
da incorporadora Aurinova.

A empresa tem lançamen-
tos na região, como o Celebra-
tion Itaim, que terá unidades 
com plantas de 271 a 429 me-
tros quadrados e opções de 
três a cinco suítes e cinco va-
gas de garagem. 

“A localização do Itaim é 
estratégica, perto de bairros 
nobres, como o Jardins, e vi-
as de transporte estruturais. 
As pessoas conseguem fazer 
muita coisa a pé, há clubes, 
shoppings e comércio ”, afir-
ma o arquiteto Douglas Tolai-
ne, diretor do escritório Per-
kins+Will e professor no MBA 
em arquitetura de luxo da Ro-
berto Miranda Educação Cor-
porativa. Para Tolaine, “a vi-
da é mais prática no Itaim do 
que do outro lado da ponte, 
no Morumbi”.

no limite
Os terrenos no bairro, no 

entanto, estão cada vez mais 
escassos e caros.

A taxa de verticalização do 
Itaim supera 94%, segundo 
levantamento da VivaReal-
Geoimovel com base em da-
dos do IBGE. No ano passa-
do, o metro quadrado médio 
dos lançamentos custava  
R$ 20,6 mil —a média da zo-
na oeste foi de R$ 11,6 mil.

A construtora Adolpho 
Lindenberg demorou cinco 
anos para conseguir agrupar 
os 2.800 metros quadrados 
onde está sendo erguido o 
Lindenberg Itaim. As 24 uni-
dades do edifício terão 287 
metros quadrados, exceto a 
cobertura dúplex, de 521 me-
tros quadrados. 

O valor médio está em  
R$ 26 mil/m², de acordo com 
Arthur Capela, gerente co-
mercial da construtora.

“O terreno tem participa-
ção importante nesse valor. 
Depois, como no setor auto-
motivo, incluímos comodida-
des que encarecem o produ-
to. Parecem detalhes, mas 
são eles que formam um em-
preendimento de altíssimo 
padrão”, diz Capela.

Os tais detalhes incluem 
pé-direito de 3,22 metros nos 
apartamentos, áreas comuns 
com interiores do arquiteto 
Dado Castello Branco e pai-
sagismo de Benedito Abbud.

“Não se pensa em ‘econo-
mizar’ no morar desses imó-
veis. Não falo de desperdício, 
mas de projetos que contem-
plam o que há de mais sofis-
ticado em termos de tecnolo-
gia, como climatização, sis-
tema de som, iluminação e 
automação em geral”, afirma 
o arquiteto Eduardo Macha-
do Rodrigues, coordenador 
da Panamericana Escola de 
Arte e Design.

Um quarto dos imóveis 
novos tem mais de 200 m²

dúplex no 
itaim tem 
até mil m² e 
nove vagas
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Além de infraestrutura 
completa e acabamentos lu-
xuosos, os novos empreen-
dimentos no Itaim Bibi e na 
Vila Olímpia trazem assina-
tura de designers e arquite-
tos renomados. Ao menos 
nove prédios com esse perfil 
estão em construção ou com 
lançamento previsto para os 
próximos meses.

É o caso do Forma Itaim, 
da Huma Desenvolvimento 
Imobiliário, que tem assina-
tura do arquiteto espanhol 
Fermín Vázquez, do escritó-
rio b720. O edifício, que deve 
ser entregue em abril, tem 123 
estúdios de 45 m², em um pré-
dio cuja fachada é ventilada 
e revestida de cerâmica.

Uma piscina coberta de 25 
m², quadra de squash e ele-
vadores com vista panorâmi-
ca são outros destaques. Ain-
da restam 30% das unidades 
à venda por R$ 900 mil. 

“Sem dúvida esses empre-
endimentos começam a dar 
uma nova cara para toda a re-
gião do Itaim”, diz Rafael 
Rossi, diretor da Huma.

No segundo semestre, a 
empresa lança o Huma Itaim, 
do escritório paulistano Una 
Arquitetos. Com unidades de 
44 m² a 139 m², o empreendi-
mento tem no térreo um café 
e uma praça aberta ao públi-
co, com inspiração nos “poc-
ket parks” de Nova York. Ou-
tro chamariz é a piscina de 
borda infinita na cobertura, 
inspirada na do hotel Marina 
Bay Sands, em Singapura. 

A previsão é que o m² seja 
vendido por R$ 22 mil.

A Cyrela é outra com em-
preendimentos nessa linha. 
São três, o primeiro é na rua 
das Fiandeiras, no Itaim, com 
assinatura de Pininfarina, o 
escritório italiano de design 
da Ferrari. O uso de estrutu-
ras metálicas dará curvas ao 
edifício de 23 andares, com 
92 apartamentos. As unida-
des custam a partir de R$ 1 
milhão e 68% já estão vendi-
das. A previsão de entrega é 
fevereiro de 2018.

Outro residencial de luxo 
da Cyrela é o One Sixty, com 
decoração assinada pelo es-
critório londrino Yoo, do de-
signer Phillipe Stark e John 
Hitchcox. Em uma área de 
mais de 5.000 m², a torre te-

rá apartamentos de 275 m² a 
592 m². Das 55 unidades, com 
preço a partir de R$ 8 mi-
lhões, 25% estão vendidas. A 
previsão de entrega é 2020.

“Daqui dez anos, essa re-
gião terá o metro quadrado 
mais caro de São Paulo”, diz 
Luciano Amaral, diretor ge-
ral da Benx Incorporada, que 
tem dois empreendimentos 
de alto padrão na região, um  
deles é o Artsy, na rua Coro-
nel Ferreira Lobo. Com proje-
to do escritório Pablo Slemen-
son, tem 27 unidades de 182 
m² a 370 m² e paisagismo do 
escritório Burle Marx & Cia.

ConCentRAÇÃo
“São empreendimentos 

que se tornam objeto de de-
sejo para o comprador. São 
pessoas antenadas, então 
sempre temos que oferecer 
novos produtos que superem 
os últimos, o que acaba ge-
rando uma concentração de 
prédios de alto padrão”, diz 
Reynaldo Rosemberg, sócio-
diretor da RRG. Até o início 
de 2018, a construtora irá lan-
çar na região um empreendi-
mento com assinatura do es-
critório de Arthur Casas. 

Os novos residenciais se 
juntarão ao Vitra Itaim, pré-
dio espelhado na rua Horácio 
Lafer assinado por Daniel Li-
beskind, arquiteto polonês 
premiado, responsável pelo 
Museu Judaico, em Berlim, e 
pela revitalização do Ground 
Zero, em Nova York.

O empresário Márcio Tri-
gueiro, 42, morador do Vitra, 
acha que o edifício se asse-
melha à arquitetura da cida-
de americana. 

“Quando olhamos para o 
futuro, percebemos que essa 
região caminha para ter uma 
arquitetura com design mais 
arrojado. Nem todo mundo 
gosta, mas são apenas 14 
apartamentos. É algo bem 
mais exclusivo”, afirma.  

Prédios Projetados Por arquitetos de 

renome começam a mudar Paisagem local
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nove prédios 
com esse perfil 
estão em obras ou 
com lançamento 
previsto para os 
próximos meses
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fachada de cerâmica do empreendimento forma Itaim, com assinatura do arquiteto espanhol fermin Vasquez, que deve ser entregue em abril


