


Olá! Tudo bem?

Meu nome é Francisco Fernandes, sou responsável pela área 

Comercial e de Novos Negócios do Grupo VPA - VPA Urbanismo. 

Primeiramente, gostaria de agradecer pelo interesse em baixar 

esse e-book, compartilhando de nossas dicas e sugestões para 

quem busca comprar ou investir com segurança, solidez e com a 

perspectiva de ótimos resultados!

Aproveite a leitura!



Com experiência de mais de 50 anos no segmento da 

construção civil, o Grupo VPA fundou, há mais de 20 anos, 

a VPA Urbanismo, tendo como foco o desenvolvimento 

imobiliário e urbanístico, com alto comprometimento 

junto aos clientes, parceiros e meio ambiente. 

Com um histórico de grandes sucessos, solidez financeira, 

eficiência operacional e alta expertise de mercado, a VPA 

Urbanismo tem em como objetivo ser a mais inovadora 

incorporadora de empreendimentos horizontais do país, 

cuja forte reputação e marca são referências no mercado 

de loteamentos, condomínios e bairros planejados.

Em todos esses anos, milhares de unidades foram entre-

gues, contribuindo para a realização dos sonhos de 

muitas famílias e para o resultado financeiro da companhia 

e de seus parceiros de negócio. 

Toda experiência adquirida garante à VPA Urbanismo 

uma posição de destaque, como uma das empresas mais 

respeitadas do mercado nacional.
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VPA URBANISMO



O MERCADO IMOBILIÁRIO
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Nos últimos meses, o mercado imo-

biliário vinha se recuperando, aliado 

à queda da taxa de juros, aos novos 

modelos de financiamento e a reto-

mada da economia do país, mesmo 

que de modo gradual.

Com este ambiente otimista e com 

o aumento da confiança das empre-

sas e dos consumidores, atingimos 

um aumento significativo no 

volume de negócios que, comparado 

ao ano de 2017, cresceu na ordem 

de 25%.

Seguindo este cenário, as perspectivas para o ano de 2020 estavam 

caminhando muito bem, porém, fomos pegos pela pandemia do coro-

navírus e este quadro foi alterado, trazendo com ele as incertezas em 

relação ao que nos espera nos próximos meses.

Além desse impacto no mercado, fomos envolvidos por uma névoa de 

riscos à nossa saúde, exigindo inúmeros cuidados, ações preventivas 

e, até mesmo, um isolamento social nunca visto.

Nesse panorama, não somente nosso estilo de vida mudou, como a 

nossa saúde financeira ficou exposta aos reflexos da Covid-19.



A queda vertiginosa dos mercados mundiais e as incertezas do 

momento trouxeram grandes perdas para muitos investidores e 

até mesmo para os pequenos poupadores, criando a necessidade 

de uma reação imediata para evitarmos maiores prejuízos.

Por isso, em momentos assim, o mais prudente é optarmos por 

investimentos seguros, sólidos e que possuem boa rentabilidade, 

como o imóvel - moeda forte em todos os tempos!

Nesse e-book faremos uma abordagem sobre LOTEAMENTOS, um 

dos melhores ativos para se investir no segmento imobiliário.

Daremos algumas dicas e sugestões para que você possa investir 

com segurança, obtendo bons resultados, inclusive, em tempos de 

crise.

LEMBRE-SE SEMPRE: “QUEM COMPRA TERRA, NÃO ERRA!”
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Com a reviravolta dos mercados, o imóvel entrou rapidamente no radar 

dos investidores, reforçando seu protagonismo dentre os ativos mais 

seguros e com boa rentabilidade.

Nesse e-book abordaremos o LOTEAMENTO (investimento mais acessível 

entre os imóveis), indicando os melhores momentos para você investir! 

Seguindo essa abordagem, enumeramos as vantagens de se investir em 

LOTEAMENTOS, comentando alguns pontos importantes do negócio e 

completaremos as informações com dicas para quem quer construir ou 

investir (ilustrando, com exemplos práticos) o que vivenciamos na

VPA Urbanismo.
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INVESTINDO EM
LOTEAMENTO



É indiscutível a segurança de um bem IMÓVEL! 

Uma frase de Franklin Roosevelt, Presidente dos Estados Unidos 

entre 1933 e 1945, resume de modo bastante preciso, o que é investir 

em imóvel:  

 

“Um imóvel não pode ser perdido, roubado ou levado por ninguém. 

Comprado em um bom negócio, pago integralmente e gerido com 

cuidado razoável, é o investimento mais seguro do mundo.”

 

Dica: A grande maioria dos especialistas em investimentos acredita que 

diversificar é a melhor opção para quem busca apurar bons ganhos, 

minimizando os riscos. O IMÓVEL, em especial, está na cesta de opções 

que apuram esses bons ganhos, com riscos altamente minimizados. 
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A Segurança



Além de possuir a segurança da TERRA, a valorização é um dos 
pontos mais fortes analisados pelos investidores e, nesta cadeia, 
existem vários tipos: 

a) Investidores que compram lote(s) para, simplesmente, construir 
sua moradia;

b) Investidores que compram lote(s) para vender num futuro 
próximo e apurar bons resultados; 

c) Investidores que compram lote(s) para construir e vender, 
realizando ganhos ainda maiores;

d) Investidores que compram lote(s) para manter patrimônio ou 
deixar de herança para os filhos;

e) E, por fim, os investidores que, de modo seguro e rentável, 
investem aquele dinheiro que estava guardado no banco.
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A Valorização

É muito comum no mercado financeiro, reduzir a renta-
bilidade quando se opta por mais segurança. Para quem 
investe em LOTEAMENTO, isso não costuma acontecer, 
pois ocorrer desvalorização é um fato muito raro.



Em todo LOTEAMENTO existem pessoas que estão ali para investir e 

ganhar muito dinheiro. Elas estão sempre atentas aos pré-lançamentos, 

antecipando-se às vendas, com o objetivo de adquirir os melhores lotes 

e obter as melhores condições de pagamento para, em um momento 

futuro, vender e lucrar.

 

Esta valorização acontece em vários momentos: 

a) Durante as etapas da obra;

b) Na entrega do empreendimento pronto;

c) Quando começam a construção das casas;

d) Na consolidação de todo o empreendimento.

 

A valorização do lote ocorre em várias etapas, mas, devemos estar 

atentos a dois fortes momentos:

 

a) O primeiro acontece na entrega do empreendimento, após a exe-

cução de todas as obras de infraestrutura, como: a pavimentação das 

ruas, a iluminação pública e o saneamento básico. Com tudo pronto, a 

rentabilidade aumenta, trazendo um excelente retorno para quem 

investiu. 
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Dica para quem quer investir: 

Aguarde o momento certo para vender! Se você adquiriu um 

lote na época do lançamento, com toda certeza, terá um bem 

muito mais valioso quando realizar a venda, em um momento 

mais oportuno.



Exemplos práticos:

b) O segundo momento de grande valorização é quando o

empreendimento está consolidado. Nesse momento todo seu en-

torno se beneficia e a região começa a gerar novos empregos, novos 

comércios, novas linhas de transporte público, escolas, hospitais etc. 

Isso tudo contribui para que o seu investimento seja alavancado, ge-

rando os maiores e melhores resultados.

Para demonstrar a valorização contínua de um LOTEAMENTO, vamos 

citar dois exemplos de residenciais da VPA Urbanismo : o Jardins de 

São Pedro, na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ e o Blue Garden 

Moinho, na cidade de Leopoldina/MG.

Dois empreendimentos diferentes em formato, conceito, épocas que 

foram lançados e número de lotes. Ambos eram grandes áreas que 

receberam projetos urbanísticos específicos e, naturalmente, foram 

seguindo as etapas de sua valorização.
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ComércioResidências Transporte
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Detalhe importante: 

Valor do lote de 360 m² no lançamento, em MAI/2009
R$ 64.000,00 (R$ 177,77 / m²)

JARDINS DE SÃO PEDRO  |  São Pedro da Aldeia/RJ (388 lotes)

Valor do lote de 360 m² na entrega, em DEZ/2010
R$ 82.000,00 (R$ 227,77 / m²)

Valor do lote de 360 m² atualmente, em MAR/2020
R$ 209.000,00 (R$ 580,55 / m²)

BLUE GARDEN MOINHO | Leopoldina/MG (95 lotes)

Valor do lote de 300 m² no lançamento, em NOV/2012
R$ 130.000,00 (R$ 433,33 / m²)

Valor do lote de 300 m² atualmente, em MAR/2020
R$ 310.000,00 (R$ 1.033,33 / m²)

Obs.: No Blue Garden Moinho não tivemos vendas na entrega 

do empreendimento, pois foi 100% vendido no lançamento! 

Trazendo a experiência da VPA Urbanismo, é importante ressaltar o 

modelo de negócio LOTEAMENTO e a importância de um bom desen-

volvimento prévio, da escolha da área à concepção do produto, até a 

sua entrega aos clientes. É nisso que a VPA acredita! 

Desenvolver nossos negócios de modo coordenado e eficiente, atentos 

aos minuciosos estudos sobre o produto ideal e sobre a infraestrutura a 

ser implantada, inclusive, levando em consideração as premissas de 

alta qualidade, inovação, sustentabilidade e meio ambiente, com o 

objetivo centrado em provocar ao negócio a mais alta valorização.



Existem formas diferentes para você adquirir um lote. Nos casos que 

envolvem pagamento à vista ou antecipação de valores na parcela 

SINAL, sempre temos bons descontos, aumentando a capacidade de 

realizar maiores resultados em seu investimento. 

 

Para os que pretendem investir, mas, não possuem um valor que, no 

momento da compra, seja motivo para descontos, existem as opções 

de financiamento. Nessa modalidade existem condições especiais como: 

boas taxas de juros, financiamento de até 100% do lote (algo que os 

bancos não fazem) e zero burocracia.
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As Facilidades

PARA ILUSTRAR ESSA SITUAÇÃO VAMOS DEMONSTRAR ALGUMAS 
CONDIÇÕES FACILITADAS QUE VPA URBANISMO UTILIZA NO 
MERCADO ATUALMENTE:

a) Financiamento direto (até 100% do valor do Lote);

b) Sinal + Saldo (dividido em até 140 meses);

c) Nenhuma burocracia;

d) Sem comprovação de renda;

e) Sinal dividido em até 3 vezes no Cartão;

f) Descontos para pagamento à vista ou antecipação;
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g) Tabela SACOC (não trabalhamos com os juros ou correção
monetária embutidos na parcela. Ao valor principal são acrescidos, 
anualmente, a correção monetária e o juro de financiamento);

h) Juro e correção são aplicados anualmente ao saldo devedor (Com 
isso, o comprador tem a segurança do valor que deverá pagar por mês, 
dentro de cada período de 12 meses).

Dica: 
Fique atento aos LANÇAMENTOS e PRÉ-LANÇAMENTOS. São nesses 
momentos que você terá acesso às condições ainda mais diferenciadas 
e terá a oportunidade de fazer um excelente negócio, impactando 
positivamente nos resultados do seu investimento!



Ao contrário dos imóveis prontos (casas e apartamentos), adquirir um 

lote é mais barato e, por isso, negociá-lo na hora da venda também é 

mais fácil. Além disso, as oscilações do mercado contribuem para 

aumentar a procura por lotes, em qualquer época do ano (e, isso é 

traduzido em maior liquidez). 

Os investidores sabem disso e seguem o termômetro do mercado. 

Por isso, a procura por loteamentos está sempre em alta, até 

mesmo durante as crises. 
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A Liquidez



Os investidores que buscam oportunidades para construir sua casa ou 

comércio, enxergam as várias oportunidades de valorização de um 

LOTEAMENTO, mas, para que isso seja ainda mais lucrativo, é importante 

analisar alguns pontos:

a)  A escolha do lote: 

Ao visitar um estande de vendas, existem várias opções de lotes para 

sua escolha. Observe todos os aspectos que envolvem o lote, inclusive, 

a luminosidade, a topografia, a circulação de ar, o valor do lote na tabela 

de vendas, a vista... Estude esses importantes detalhes e escolha aquele 

lote que consegue unir as melhores condições para seu objetivo.

b) Lotes que são oportunidades: 

Muitos não gostam de comprar lotes em declive, pois acreditam que a 

obra ficará muito mais cara. Realmente, a obra pode ficar um pouco 

mais cara, mas, lembre-se que esse tipo de lote, dentro de um universo 

de lotes planos, é bem mais barato. Aproveite este melhor preço e 

elabore um belo projeto.

 

c) Os custos: 

Todo imóvel gera custos, mas, o custo de um lote é bem menor. Sua 

manutenção (enquanto você não inicia a obra de sua casa) é bem mais 

simples e mais barata do que a de um imóvel pronto.
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Investindo para construir



d) Elaborando o projeto: 

Nada como ter a casa que você sempre sonhou! Ao iniciar a desenvolvi-

mento do projeto de sua casa, você pode escolher o número e o tamanho 

dos quartos, da suíte, o tamanho da sala, da varanda, do jardim. Pode 

escolher o número de banheiros, a quantidade de vagas de garagem... 

pode decidir se a sua casa terá um ou mais pavimentos. Você pode fazer 

tudo o que achar mais condizente com o seu objetivo! Desta forma, sua 

casa será construída do seu jeito. Inclusive, o custo da obra deve seguir 

o que cabe no seu bolso, ok?

 

e) Pesquisar é poupar:

Sempre pesquise os preços dos materiais a serem utilizados na constru-

ção de sua casa. O melhor custo/benefício de um material traz muita 

economia hoje e em sua manutenção, no futuro.

 

f) Profissional habilitado: 

Esteja sempre em contato com um profissional habilitado para executar 

e traduzir o que você deseja construir. Profissionais da área têm a capa-

cidade de criar soluções e evitar perdas, pois seguem as normas técnicas 

e os procedimentos corretos para que a execução de seu sonho tenha 

qualquer problema minimizado. Aposte nisso!
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Chegamos ao final deste e-book na esperança de que tenha gostado 

da leitura e do conteúdo aqui exposto! Nosso objetivo foi apresentar 

nossas dicas da forma simples e objetiva, para que você entenda 

como é seguro e rentável investir em LOTEAMENTO.

 

Caso tenha alguma dúvida, esteja à vontade para entrar em contato 

conosco. Inclusive, se você quer comerçar a investir em uma nova 

moradia ou investir nesse mercado, acesse nosso site e conheça 

as opções que a VPA Urbanismo tem para você!

VPA URBANISMO
Telefone/whatsapp: (31) 2536.0167  |  (31) 9 8313.3477

vendas@vpaurbanismo.com.br  |  www.vpaurbanismo.com.br
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