
wvv
web do dia // www.artesconstrutora.com.br
O site traz um histórico e filosofia de atuação da empresa, além de ser possível navegar pelos empreendimentos, com sugestões de apartamentos decorados

Com um sistema de produção
diferenciado, a empresa preza
pela qualidade dos empreendimentos
sem onerar o custo final da obra.
Destaque também para o atendimento
personalizado e o compromisso com
os prazos de entrega
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Profissionalismo total é a

tônica na Artes Construtora
¬ JULIANA DAPIEVE GROSSI

ESPECIAL PARA O TEMPO

¬Aotimização da área inter-
na dos imóveis, elaboração
de espaços funcionais e esco-
lhade materiais para um aca-
bamento de requinte e bom
gosto são os principais dife-
renciais dos empreendimen-
tos da Artes Construtora.

A empresa foi criada há
três anos e está localizada na
rua Viamão, 1.267, no
Grajaú, próximo à avenida
Silva Lobo. Lá, os sócios Feli-
pe Cançado Bicalho, mestre
em construção civil pela
UFMG e gerente financeiro e
de operações; Alexandre
Cançado Bicalho e José Al-
berto Sette Bicalho traba-
lham com incorporação,
construção e vendas imobi-
liárias.

“Estamos focando em
construção predial residen-
cial”, explica Felipe que, ape-
sar da pouca idade (26
anos), comemora o sucesso
de empreendimentos como
os edifícios San Telmo e San
Tiago, ambos no Gutierrez.
Eles ainda preparam o lança-
mento do San Diego, na mes-
ma região.

A participação da Artes
Construtora no Salão Imobi-
liário, mês passado, também
foi – e continua sendo – im-
portante no processo de con-
solidação da empresa no
competitivo mercado minei-
ro. A empresa levou ao Salão
Imobiliário seus empreendi-
mentos San Telmo e San Tia-

go, cujo valor geral de ven-
das (VGV) é de R$14 mi-
lhões. Desse montante, 10%
foramcomercializados noSa-
lão e nos dias seguintes a ele.

Como foi a participação da
Artes Construtora no último
Salão Imobiliário? Alexan-
dre – Acreditamos que o Sa-
lão foi uma janela importan-
te para a construtora. Mais
do que o intui-
to da venda
dosapartamen-
tos, investimos
notrabalho ins-
titucional da
empresa. Sabe-
mosqueoclien-
te mineiro é
um dos mais
exigentes em
âmbito nacio-
nal. Portanto,
nossa proposta
é de atender da
melhor forma
aexigência des-
te público.

Felipe–Nes-
tes primeiros
anos da empre-
sa, estamos nos dedicando
e x c l u s i v a m e n t e à
formatação e consolidação
do nosso padrão de qualida-
de e nos princípios da cons-
trutora.

O mais importante para
nós é a satisfação dos clien-
tes. Trabalhamos focados
nos princípios da construção
eadministração enxuta, sem-
pre pensando em agregar va-

lor ao nosso produto, com o
máximo de otimização de re-
cursos etempo, para que nos-
sos clientes tenham sempre a
melhor relação custo benefí-
cio.

Alexandre – O estande da
Artes Construtoras no Salão
foi a projeção da própria em-
presa: compacta, enxuta, ex-
clusiva, objetiva e de bom
gosto. Não faltaram elogios

ao espaço que foi desenvolvi-
do para atender os nossos
clientes. Os consultores imo-
biliários da Artes também fo-
ram bem preparados para
atender o público do evento.

Quais as novidades da em-
presa? Alexandre – No Sa-
lão também foi lançado o
nosso próximo empreendi-
mento, o San Diego, no Gu-

tierrez. Este também será
um empreendimento de
três quartos com suíte, dois
apartamentos por andar,
medição de água e gás indi-
vidualizados, duas vagas
de garagem e box de despe-
jo individuais.

Quais as diretrizes da Artes
Construtora? Felipe – Preza-
mos pela estabilidade finan-

ceira, atendimento às leis do
mercado imobiliário e a total
clareza nos negócios feitos
na Artes Construtora. Assim,
a empresa somente comer-
cializa e inicia suas obras
quando disponibiliza de re-
cursos financeiros suficien-
tes para o término do em-
preendimento, independen-
te do cenário e fatores que
vierem a surgir no decorrer

da construção.
Trabalhamos também

sempre com o registro da in-
corporação de todos os nos-
sos empreendimentos, con-
forme a Lei 4.591/64.

O Registro da Incorpora-
ção todos os documentos do
empreendimento (plantas,
alvarás, anotaçõesde respon-
sabilidade técnica etc.), bem
como do proprietário e do in-

c o r p o r a d o r
(certidões de
p r o t e s t o s ,
ações, idonei-
dade financei-
ra etc.), perma-
necemarquiva-
dos no Cartó-
rio de Registro
de Imóveis
competentepa-
ra consulta de
qualquer inte-
ressado.

Qual sua análi-
se do mercado
imobiliário?
Felipe – O rit-
mo vertiginoso
de crescimento

do mercado imobiliário tem
inibido o consumidor, ainda
mais após a mudança da no-
va Lei de Parcelamento, Uso
e O c u p a ç ã o d o S o l o
(7.166/1996). Há uma asso-
ciação direta, por parte dos
consumidores, desse cenário
com o vivenciado pelos Esta-
dos Unidos há alguns anos,
além do receio da falta de re-
cursos para financiar o crédi-

to imobiliário.
Essa associação deve ser

desmistificada, já queesse rit-
mo de crescimento é susten-
tável, sendo reflexo apenas
do ajuste nos preços que já vi-
nham defasados há anos e
da mudança de política de
crédito do setor no país.

Através de dados do Ban-
co Central, podemos con-
cluir que o percentual de cré-
dito imobiliário em relação
ao Produto Interno Bruto
(PIB) é muito baixo se com-
parado a outros países, inclu-
sive os em desenvolvimento.
Essa relação no Brasil não
chega a 3%.

Em países como o Chile a
relação chega a quase 13%, e
na França, esse percentual
do Crédito Imobiliário em re-
lação ao PIB ultrapassa os
26%. Com este ritmo de cres-
cimento de financiamento, a
expectativa é que atingire-
mos patamares chilenos so-
mente nos meados da Copa
de 2014.

Além disso, há ainda um
déficit habitacional grande
no país, gerado pela deman-
da reprimida dos últimos
anos.

Outro ponto é que com a
mudançada lei deUso eOcu-
pação do Solo ainda temos
estimativa de valorização
dos imóveis de até 15% den-
tro de dois anos. Enfim, o ce-
nário é promissor e seguro
para quem for realizar o so-
nho da casa própria ou para
aqueles que buscam investir.

Entrevista

FIM DE PAPO

Estande da empresa no
último Salão Imobiliário

Sinergia. Felipe (à esq.) e Alexandre Bicalho comandam a Artes Construtora há três anos


