
 
 
O mercado de legalização imobiliária mudou muito nos últimos anos.  
 

Pessoas e empresas vêm se preocupando e se interessando cada vez mais por atender a todo o regulatório 
(compliance) deste importante segmento, que se estrutura através de diversas bases do conhecimento como 
engenharia, arquitetura, arquitetura legal, direito urbanístico, normas e procedimentos técnicos, dentre outros. 
 

O cruzamento destas múltiplas competências com as diversas legislações vigentes (municipal, estadual, federal, 
normativas específicas, regulamentações de conselhos de classe, etc), abrangendo tanto os aspectos urbanos, 
quanto seus imóveis e atividades neles exercidas, resulta em um ambiente de grande complexidade de atuação, 
exigindo um aprimoramento constante das empresas de consultoria. 
 

Buscamos através da ANELI - Associação Nacional das Empresas de Legalização Imobiliária juntar forças e 
potencializar os esforços na busca por um ambiente de atuação mais eficiente, tanto para clientes quanto para 
fornecedores, e que privilegie a segurança processual, a padronização, a qualidade das aprovações e a eficiência 
dos seus associados, que se diferenciam pelas mais elevadas taxas de sucesso para os seus clientes. Dentre 
nossos objetivos principais destacamos: 
 
1. Estabelecer um conjunto de boas práticas que regule, padronize e oriente a atuação dos seus associados; 
2. Representar os seus associados em pleitos comuns e tratativas técnicas junto às esferas pública e privada; 
3. Fomentar o mercado brasileiro de serviços relativos a legalização imobiliária, através de ações conjuntas de 

divulgação e orientação, voltadas para pessoas e empresas; 
4. Aproximar as empresas do segmento, sejam elas clientes finais ou fornecedores, de forma a construir um 

ambiente de atuação mais seguro, dinâmico e eficiente, que propicie maior fluidez nos processos de 
aprovação e licenciamento; 

5. Compartilhar informações do segmento entre os seus associados, proporcionando assim uma melhor 
compreensão dos vetores e indicadores regionais. 

 
Como associado você passará a fazer parte de um grupo ativo de debates e alinhamentos em prol de um 
ambiente de atuação mais seguro, dinâmico e eficiente.  
 

Todos os associados possuem um selo de identificação, comprovando o seu credenciamento e a sua adesão 
aos valores e diretrizes da associação. 
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