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Planejamento Estratégico de Diadema e Mauá em 2012. 

 

1. RESUMO 

Nossa pesquisa é importante porque mostra a velocidade de desenvolvimento 

estratégico de Diadema em relação à Mauá, tendo como base que são cidades com 

quase a mesma idade (Mauá 58 anos e Diadema 53 anos) e pertencentes ao 

Grande ABC. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Delimitação : Planejamento Estratégico no Setor Imobiliário de Diadema e 

Mauá. 

Objetivo Geral:  Visualizar os pontos Fracos e Fortes das Cidades (Mauá e 

Diadema), Pesquisar e Comparar os Recursos para Descobrir o porquê que 

as Construtoras tem Investido mais em Diadema do que em Mauá. 

Objetivo Especifico : Descobrir os Critérios para Construção de Prédios, 

Entender o porque que gerou tal aumento, comparar os valores entre as 

cidades por M², Apresentar boas Oportunidades para quem tem interesse em 

comprar moveis para locação. 

3. OBJETIVOS 

 

O planejamento estratégico é um processo administrativo que mostra o caminho a 

seguir pela empresa, visando uma constante melhoria e  interação com o ambiente e 

atuando de forma inovadora e diferenciada.  

  Normalmente é de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, tanto no 

que diz respeito à formulação de objetivos, quanto à seleção dos cursos de ação a 

serem seguidos para a sua consecução, levando em conta as condições externas e 

internas à empresa  e sua evolução esperada. O planejamento estratégico relaciona-

se com objetivos a longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que 

afetam a empresa como um todo. 
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 "O planejamento estratégico e uma metodologia gerencial que permite estabelecer 

a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de interação com o 

ambiente" ( Philip Kotler) 

Característica                                         

Todo bom planejamento deve ter as seguintes características:  

 - É preciso? - O Planejamento deve incluir objetivos específicos, ou seja, sem 

objetivos gerais que podem ser medidos, mas igualmente, inclui estratégias e ações 

concretas para atingir tais objetivos.  

 - É viável? - Planejamento, antes de ser feita, você deve considerar os recursos e a 

capacidade real da empresa, e não deve propor objetivos ou estratégias que 

estejam fora do escopo de possibilidades da empresa.  

 - É consistente? - O planejamento deve levar em conta todos os planos da 

empresa, quer a longo, curto ou em médio prazo, pois todos devem ser compatíveis 

com os outros planos e, assim, alcançar a eficiência na sua execução. 

“Quem decide pode errar, quem não decide já errou” (Herbert Von Karajan) 

4. METODOLOGIA 

O trabalho será feito de forma bibliográfica exploratória através do método 

qualitativo indutivo que serão buscados através de livros citados na bibliografia, 

buscando mostrar através dos dados detalhados dos Setores Imobiliários dos 

Municípios de Diadema e Mauá, por que as construtoras vem investindo mais na 

cidade de Diadema do que na cidade de Mauá, explorando assim tudo que 

abrange dentro deste tema.  

Será realizada uma entrevista com Dr. Milton Bigucci, proprietário da construtora 

Mbigucci, presidente da Associação dos construtores, imobiliárias e 

Administradores do grande ABC e membro da Diretoria do Secovi SP(Sindicato 

da Habitação de São Paulo), através das perguntas que serão feitas para 

identificar através da visão do mesmo, quais os motivos principais, as diferenças 

entre as cidades, formas e investimentos de cada local, para que assim seja 

realizada uma pesquisa detalhada sobre os fatores responsáveis para essa 

preferência.  

Serão também coletados dados como mapas, leis de zoneamento e plano 

diretor, para comparar através de gráficos a diferença entre as cidades, os locais 
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que estão disponíveis para construção, o que os diferem, quais as características 

preferenciais que cada local deve possuir e suas prioridades. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Diadema  destaca com: 

Investimentos  -O setor da construção civil em Diadema deu um grande salto em 

2012 comparado com 2011 segundo dados obtidos pela Pesquisa Imobiliária 

publicada em 26 de fevereiro de 2012, pela ACIGABC – Associação dos 

Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC, pudemos observar 

que houve um aumento em unidades lançamentos residenciais de 38% . O valor em 

reais obtido por tal investimento foi deR$ 629.330.199,00, isso significa mais de 4,5  

vezes do valor  de 2011. 

Moradia  – Os apartamentos construídos foram projetados para atender vários tipos 

de pessoas e necessidades, foram lançados apartamentos de 1, 2, 3 e4 Dormitórios 

com metragem entre 47 m² a 210m², o preço  médio é de R$ 4.500,00 o m². Sendo 

que 1203 unidades são de 2 dormitórios, que corresponde a metade dos 

lançamentos. Observamos também que mais de 91% foram lançados no Centro de 

Diadema, onde há maior infraestrutura e comodidade. 

Trabalho  - Houve também o lançamento de um condomínio de Galpões Industriais 

para locação (o único no ABCDM), o condomínio tem 26 galpões de 1000m² cada 

um, fica localizado a 1 km da Rodovia Anchieta, 8 km do Rodoanel Mário Covas e 

Rodovia Imigrantes,  o que facilita a logística e o acesso, foram investidos 32 

milhões para a construção e agora o valor estimado para venda é de 62 milhões. 

Cada galpão é locado por 20 mil reais por mês mais R$ 4,00 reais por m² de 

condomínio. 

Mauá. 

Moradia  – Em contrapartida, Mauá teve apenas 256 unidades lançadas em 2012. 

Trabalho  – Em Mauá o Setor Imobiliário se encontra em franco desenvolvimento, 

devido a grande disponibilidade de áreas para implementação de industrias, com 

preços acessíveis, excelentes infraestrutura e leis de incentivo seletivo. 

Houve também mudanças na Lei de Uso e Ocupação de Solo – LUOS nº 3272/2000, 
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para implantação, além de reduzir de 5000 para 500m² o lote mínimo para industrias 

em um dos principais polos de Mauá, também abre a possibilidade para formação de 

condomínios industriais; Sendo que a base da economia do município é composto 

por industrias, com a grande maioria situada no Polo Industrial de Sertãozinho área 

de 11.610.00m² e no Polo Petroquímico de Capuava área de 5.110.000m², atuando 

somente para industrias de diversos ramos. 

Investimentos  – NÃO FORNECIDO. 

Sendo assim, estamos apresentando a população e investidores que hoje em dia 

vale a pena investir e morar na cidade de Diadema. 

Levando em conta o crescimento do Grande ABC, a falta de terrenos, as leis de 

Zoneamento e os Planos Diretores das Cidades de Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul, podemos afirmar que é apenas uma questão de 

tempo para que Mauá  também se desenvolva, mas por enquanto, Diadema tem 

melhor viabilidade, (Conjunto de Fatores Determinantes do Preço e Lucratividade). 

Conforme entrevista realizada com Dr. Milton Bigucci. 

Dados de comparação entre Diadema e Mauá 

Segue abaixo alguns dados comparativos que mostram os motivos pelos quais 

Diadema vem crescendo mais que Mauá. 
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Gráfico de Idades de Homens e Mulheres residentes e m Diadema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima destaca a população de Diadema em maior atividade financeira, 

com relação ao setor imobiliário. 

Gráfico de Idades de Homens e Mulheres residentes e m Mauá 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima destaca a população de Mauá em maior atividade financeira, com 

relação ao setor imobiliário. 
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 Mulheres  

56.653 

Homens  

54.371 

Total  
Mulheres  

54.338 
Homens  

50.890 
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Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 2010 

O gráfico acima mostra o PIB das cidades, dividido entre os 3 principais setores, 

Agropecuária, Industria e Serviços. Diadema tem um percentual 34% maior que 

Mauá no total. 

Informações Adicionais 

Casamentos Anuais 

Segundo entrevista realizada com 

Milton Bigucci, novos casais sendo 

casado no papel ou em união estável, 

são responsável por grande parte da 

compra de novos imóveis. Sendo 

assim, Diadema apresenta cerca de mil 

casamentos anuais a mais de Mauá, o 

que gera maior chance de venda. 
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Na tabela a seguir, podemos observar detalhadamente o uso território de cada 
cidade: 
 

Uso Diadema Mauá 

Mata  1,75 km² ( 5,68% )  8,3 km² ( 13,39%) 

Capoeira  0,7 km² ( 2,27% )  4,33 km² ( 6,98%) 

Campo 0,46 km² ( 1,49% )  6,81 km² ( 10,99%) 

Vegetação de Várzea 0,19 km² ( 0,61% )  0,71 km² ( 1,14%) 

Reflorestamento  0,78 km² ( 2,54% ) 3,37 km² ( 5,44%) 

Hortifrutigranjeiro Não Possui 0,65 km² ( 1,05%) 

Chácara  0,75 km² ( 2,44% ) 1,88 km² ( 3,03%) 

Área Urbanizada 13,84 km² ( 45% ) 
 22,42 km² ( 

36,19%) 

Favela  2,2 km² ( 7,16% ) 2,14 km² ( 3,45%) 

Equipamento Urbano  1,14 km² ( 3,7% )  1,55 km² ( 2,5%) 

Indústria 7,27 km² ( 23,63%) 6,27 km² ( 10,11%) 

Loteamento Desocupado Não Possui  0,19 km² ( 0,3%) 

Aterro Sanitário  0,01 km² ( 0,04% ) 0,39 km² ( 0,63%) 

Mineração  0,01 km² ( 0,01% ) 0,85 km² ( 1,37%) 

Mov. de Terra / Solo 
Exposto 

 0,17 km² ( 0,56%  1,49 km² ( 2,4%) 

Reservatório de Retenção  0,05 km² ( 0,15% ) 0,08 km² ( 0,12%) 

Espelho D'água 0,56 km² ( 1,81% )  0,32 km² ( 0,52%) 

Rodovia  0,88 km² ( 2,88% )  0,22 km² ( 0,36%) 

Outro Uso 0,01 km² ( 0,03%)  0,02 km² ( 0,03%) 
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ENTREVISTA 

Dr. Milton Bigucci 

Proprietário da Construtora MBigucci, Presidente da Associação dos Construtores, 

Imobiliárias e Administradoras do grande ABC  e Membro da Diretoria do Secovi SP 

(Sindicato da Habitação de São Paulo). 

Perguntas.  

1.) Quais os Critérios Para a Escolha de onde os Em preendimentos serão 

Construídos? 

• Opção de Terreno; 

• Viabilidade 

• Índice de Construção Favorável de Acordo com o Plano Diretor de cada 

Cidade. 

EX: Em um terreno de 1000m² pode ser construído até 4000 m², ou seja, 4 

vezes o tamanho do terreno adquirido (nos municípios de Diadema e Mauá) 

 

2.) Que Tipo de Estudos é Desenvolvido para Criação  de Prédios? 

• Viabilidade → Conjunto de Fatores Determinantes do Preço e 

Lucratividade; 

• Plano Diretor; 

• Laudo Técnico da CETESB, em Determinados Locais é Necessário 

Laudo Técnico para Avaliação do Passivo do Terreno; 

*Passivo Determinação do Tipo de Solo do Local em Detrimento a Utilização. 

EX: Terrenos com Indústrias Químicas Fixas; 

        Aterros Sanitários; 

        Posto de Gasolina; 

        Não Podem Ser Construídas. 

 

3.) Qual Critério é Utilizado para Determinar Numer o de Dormitórios e 

Banheiros? 

• Tipo de Empreendimento Padrão: 
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• Popular; 

• Médio; 

• Alto Padrão; 

*Viabilidade de Negócios → Regras de Acordo com o Plano Direto de Cada 

Município e as Leis de Zoneamento. 

 

4.) Quais são as Preferências de tipos de Lançament os para as Cidades do 

Grande ABC? 

• 2 Dormitórios representam 80% dos empreendimentos lançados 

• Classe Media Crescente na Região (Geralmente 1ª Apartamento); 

• Novas Linhas de Credito e Facilidades; 

• Casais Entre 25 e 35 Anos, casados legalmente ou não. 

 

 

5.) O que explica o Crescimento dos Lançamentos em Diadema? 

• Mobilidade → Diadema Esta Localizado Próximo ao Rodoanel, 

Anchieta, Imigrantes, Proximidade com Baixada Santista e Porto de 

Santos. 

• Disponibilidade de Terreno; 

• Diminuição de Estoque de Terrenos em Cidades Próximas: São 

Caetano do Sul, São Bernardo do Campo e Santo André. 

• Índices de Construção de São Bernardo do Campo diminuído: 

Em um terreno de 1000m² pode ser construído até 1500 m², ou seja, 

1,5 vez o tamanho do terreno adquirido. Ou até 2,5 pagando uma taxa 

para a prefeitura para ajudar em mobilidade e infraestrutura da cidade. 

 

“Entre o passado, onde estão nossas recordações e o futuro, onde estão 

nossas esperanças. Fica o presente onde está o nosso dever.” 

Milton Bigucci 
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