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Os chamados offices 
são apresentados em 
diferentes bairros 
e com plantas 
variadas

• Piso em porcelanato
• Controle de acesso
• Elevadores inteligentes
• Esquadrias de alumínio 
com vidros reflexivos
• Jardins
• Infraestrutura para TV a 
cabo e internet
• Espera para ar-
condicionado split split
• Garagens privativas 
e estacionamentos 
rotativos

• Espaços para lojas
• Aproveitamento de 
água da chuva
• Tratamento de esgoto
• Auditórios, salas de 
reuniões
• Esses itens são 
gerais, não específicos 
de um ou outro 
empreendimento. É 
preciso consultar as 
construtoras sobre as 
características específicas.

Imóveis comerciais 
têm forte presença 
no mercado

Apesar dos momentos difíceis vivi-
dos nos últimos 14 meses, o mercado 
imobiliário da Grande Florianópolis 
mantém o otimismo e aposta na plena 
retomada do desenvolvimento econô-
mico. Além dos empreendimentos re-
sidenciais, construídos em diversas ci-
dades da região, as empresas dedicam 
atenção especial aos chamados offices, 
condomínios comerciais e de serviços 
voltados a um público cada vez mais 
exigente – profissionais liberais em ge-
ral, como advogados, psicólogos, médi-
cos, dentistas, entre outros.

Essa tendência está cada vez mais vi-
sível na Grande Florianópolis, incluindo 
a Capital, São José, Biguaçu e Palhoça. 
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1 – W Koerich Imóveis
K-Platz Corporate é o 
empreendimento da 
empresa no bairro 
Campinas, integrando 
um complexo residen-
cial e comercial numa 
das regiões mais va-
lorizadas da Grande 
Florianópolis. A W Ko-
erich Imóveis também 
entregou recentemen-
te o Koerich Beiramar 
Office (Avenida Mauro 
Ramos) e o Koerich 
Empresarial Rio Bran-
co. Todos com plantas 
diferenciadas e apro-
priadas aos mais di-
versos tipos de usos.

2 – Lumis
Duetto Residence & Of-
fice é um empreendi-
mento conjugado (re-
sidencial e comercial), 
no bairro Pagani, em 
Palhoça. O office tem 
sala de reuniões, audi-
tório, controle de aces-
so, entre outros itens 
que facilitam o dia a 
dia dos clientes.

3 – Cota
America Officenter 
(Itacorubi), The Office 
Avenida (Centro) e City 
Office Square (Palhoça) 
são alguns dos empre-
endimentos da Cota na 
Grande Florianópolis, 
com salas adaptadas a 
inúmeros tipos de ati-
vidades empresariais e 
de serviços.

4 – Hantei
Centro Empresarial 
Ilha do Atlântico (Cen-
tro da Capital) e Ken-
nedy Towers são dois 
empreendimentos da 
tradicional Hantei, 
com salas e lojas sob 
medida para todos os 
tipos de atividades. 

5 – RDO
Presente ao mercado 
da Grande Florianópo-
lis há mais de 30 anos, 
a RDO constrói mais 
um empreendimento 
corporativo no bairro 

de Campinas, próximo 
a supermercados, co-
légios e shopping. É o 
Berlin Office, com salas 
modulares de 26m² a 
230m² privativos.

6 – RCL
A tradicional constru-
tora de Biguaçu de-
senvolve na atualidade 
as obras do Alcântara 
Business Center, loca-
lizado bem na região 
central do município, 
com fácil acesso à BR-
101. Construído com 
materiais nobres, ofe-
rece diversos tipos de 
plantas para que os 
clientes possam estru-
turar seus negócios ou 
serviços.

7 – Formacco
Outra construtora 
que tem história na 
Grande Florianópolis, 
a Formacco Cezarium 
finaliza as obras do 
Itaguaçu Trade Center, 
localizado às margens 
da BR-101, em Barrei-
ros, bem próximo ao 
Shopping Itaguaçu. 
Com plantas diversi-
ficadas, tem duas tor-
res. 

8 – CFL
A empresa constrói 
o SC-401 Square Cor-
porate, na SC-401, um 
dos mais modernos 
e m p r e e n d i m e n t o s 
corporativos da Gran-
de Florianópolis, com 
salas distribuídas por 
três torres, infraestru-
tura de lazer e outros 
itens de conforto para 
os clientes.

9 – Cimes
Cimes Office Tower é 
o empreendimento da 
construtora na Rua 
Koesa (Kobrasol), São 
José, com amplas pos-
sibilidades de ocupa-
ção, plantas diferen-
ciadas, acabamento 
de qualidade e total 
infraestrutura para 
os clientes.

Os empreendimentos em geral 
oferecem plantas diferenciadas, de vários 
tamanhos, com características como:

SAIBA MAIS

>> Itaguaçu Trade Center, em Barreiros, é um dos mais modernos da Região Metropolitana
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Volta e meia, alguém 
envolvido numa transação 
imobiliária, se depara com 
uma sigla enigmática: CUB. 
Muitos demoram a entender, 
mas o CUB (Custo Unitário 
Básico) da construção civil 
é o principal indicador do 
mercado, calculado todos os 
meses pela equipe técnica do 
Sinduscon (Sindicato da In-
dústria da Construção Civil). 
No caso de Santa Catarina, 
pelo Sinduscon da Grande 
Florianópolis, o maior e mais 
representativo do Estado.

O CUB começou a ser cal-
culado há 51 anos, conforme 
dispôs a Lei 4.591, que dispôs 
sobre as incorporações imo-
biliárias e autorizou o então 
BNH (Banco Nacional da Ha-
bitação) a firmar convênio 
com a ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas) 
para elaboração de norma 
que estipulasse os critérios 
para o mercado: definir, qua-
lificar, quantificar e precificar 
as unidades residenciais. 

Surgiu assim a NB-140, 
denominada “Avaliação de 
custos unitários e preparo 

de orçamento de construção 
para incorporação de edifício 
em condomínio” (o próprio 
CUB), incorporando dispositi-
vos da Lei 4.864/65, conheci-
da como “Lei da Construção 
Civil”. 

A legislação determinou 
que haveria atualizações pe-
riódicas, mas a primeira revi-
são foi feita apenas em 1992, 
quando foram atualizados 
os projetos-padrão da NB 
140:1965, sem alterar os pro-
jetos básicos da década de 60, 
mas introduzindo novos lotes 
básicos de insumos.

Em 1999 foi realizada uma 
nova atualização da NBR 
12.721 e, em 2000, a Emenda 
01, que definiu a ponderação 
dos insumos para se calcular 
o CUB para unidades resi-
denciais unifamiliares, salas 
comerciais e construções in-
dustriais.

Desde a edição da Emenda 
01, desde 2000 os Sinduscon’s 
estaduais passaram a calcu-
lar os CUB’s Comercial (Salas 
e Lojas), Comercial (Andares 
Livres), Galpão Industrial e 
Casa Popular de 1 Quarto. 

CUB é o principal 
indicador do mercado
Referência de cálculo da construção civil, 
que define preços, foi implantada há 51 anos

A mais significativa revi-
são da NBR 12.721 foi feita em 
2006, mantendo-se os con-
ceitos teóricos básicos ante-
riores, mas com alterações 
no conteúdo, devido à obri-
gatória adaptação ao dispos-
to na legislação e aos novos 
padrões arquitetônicos, es-
truturais e de instalações do 
mercado imobiliário. 

A Norma tem o objetivo 
de disciplinar as incorpora-
ções imobiliárias, implan-
tando regras que permitam 
a definição inconfundível da 
unidade autônoma e da edi-
ficação em si, enquanto o 
CUBm (Custo Unitário Bási-
co médio) serve como parâ-
metro na determinação dos 
custos de imóveis.

O CUB é calculado com 
base numa “cesta básica”, 
que inclui 25 materiais e duas 
categorias profissionais, um 
equipamento e custo admi-
nistrativo, que têm seus pre-
ços pesquisados para a apu-
ração do CUB Residencial. Os 
demais CUBs seguem a mes-
ma definição.

Cada insumo utilizado 
para o cálculo do CUB, cons-
tante da Norma, representa 
uma família, já que são muitos 
os insumos empregados em 
uma obra de construção civil. 

A pesquisa “de prateleira” 
é realizada na Grande Floria-
nópolis, com o maior número 
possível de fornecedores. Os 
valores de mão de obra são 
pesquisados pelos sindicatos 
de Blumenau, Chapecó, Cri-
ciúma, Florianópolis, Itajaí, 
Joinville, Lages e Balneário 
Camboriú, adotando-se a área 
construída nas principais ci-
dades da base territorial de 
cada um, informada pelo 
CREA, como parâmetro de 
ponderação da participação 
de cada um deles.

Em 2006, a maior revisão

O sistema de cálculo

CUB ABRIL 2017

Base – Março 2017

R$ 1.655,17/m²

Variação – 0,14%

Fonte – Sinduscon Grande Florianópolis

Para consultar mensalmente acesse a 
página do Sinduscon:

www.sinduscon-fpolis.org.br

CUIdAdOS ESPECIAIS COM A SEGURANÇA 
As construtoras entregam seus condomínios em clima de festa, 
comemorando mais um lançamento e trazendo aos condôminos a 
satisfação de um sonho realizado. Cabe aos moradores cuidar para que 
esse sonho não se torne um pesadelo.

Após a eleição do síndico, muitos investimentos são necessários para que 
o condomínio tenha as melhores condições de habitabilidade, e entre eles, 
estão os equipamentos de segurança.

O custo para colocação de câmeras, monitores, controles remotos, grades, 
cerca elétrica, e a contratação de funcionários para garantir a segurança dos 
condôminos é muito alto, os equipamentos precisam ser de última geração 
para que ofereçam resultados eficientes.

Porém, no dia a dia, passa-se a tratar este assunto com desleixo, como 
se os moradores estivessem “rasgando” o próprio dinheiro. É um hábito 
brasileiro tentar facilitar as coisas, incluindo nesse tópico o uso inadequado 
de toda estrutura que o condomínio oferece para garantir a segurança dos 
condôminos, seus familiares e amigos.

Apesar de contar com todos os aparatos para conter ou impedir o acesso aos 
condomínios, o hábito dos condôminos e o mal treinamento dos funcionários 
faz com que as exceções virem regras. É muito fácil entrar nos prédios da 
Grande Florianópolis.

Ao deparar-nos com a guarita, que deveria impedir a entrada de estranhos, o 
que ocorre é justamente o contrário, a primeira atitude do funcionário é abrir 
a janela e perguntar qual apartamento a pessoa deseja ter acesso, isto feito, 
muitas vezes chega a convidar a pessoa para aguardar no hall social.

Quando se trata de prestador de serviço, normalmente os portões são abertos 
somente porque o veículo que quer entrar no edifício possui um adesivo com 
identificação da empresa.

Em várias cidades dos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de 
janeiro, quadrilhas especializadas em assaltos a condomínios têm agido com 
frequência, levando “terror” aos moradores. 

Normalmente, essas quadrilhas chegam com uniformes de empresas de 
leitura de luz, água ou correio e chegam até as unidades com muita facilidade, 
ou mesmo rendendo um condômino que esteja chegando com seu veículo, 
obrigando-o a leva-los até o elevador, de onde eles vão descendo os andares, 
invadindo diversas unidades e saindo tranquilamente com os frutos do roubo.

Um equívoco é o morador entrar no condomínio juntamente com visitantes. 
As visitas devem passar sempre por um sistema de identificação, por mais 
incômodo que esse procedimento possa parecer, e o condômino jamais deve 
pedir ao porteiro que permita a entrada de alguém que ainda não tenha de 
fato chegado. A visita deve ser anunciada ao morador na hora.

Porteiros e seguranças não devem deixar, nunca, seu posto, ainda quer por 
poucos minutos, sem nenhuma cobertura. Nesse caso, deve-se chamar 
outro profissional – faxineiro ou zelador – para ficar na guarita. A presença de 
equipamentos como rádio e TV nas portarias também é incorreta, pois pode 
tirar a atenção do profissional, apenas um monitor com imagens do circuito 
de câmeras deve ser mantido.

Deixar as chaves do apartamento ou do carro na portaria e repreender 
funcionários que causem algum transtorno justamente por cumprir as normas 
de segurança do condomínio são outras práticas que devem ser abolidas.

Sempre atenção, os malfeitores estão presentes a todo instante, prevenir é 
necessário, você também é responsável.

sindiconde
COLUNA

Nosso condominio hoje 

SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS DE 
EDIFÍCIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Abrangência: Florianópolis, São José, Biguaçú e Palhoça.
Av. Osmar Cunha, 183 – Ceisa Center, Bloco B – Sobreloja

Telefone: (48) 3333-8677 – e-mail: contato@sindiconde.com.br
Horário de atendimento ao público: 13:00 hs às 17:00 hs

www.sindiconde.com.br

>> Os preços 
gerais dos 
imóveis 
em Santa 
Catarina são 
calculados 
a partir do 
valor do 
CUB mensal
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Conheça a nova música de
Simone & Simaria em

tim.com.br/DeTudo

Benefício WhatsApp válido para mensagens de texto, áudio, fotos e vídeo.

COMPRE SEU TIMCHIP 
E ENVIE PRE7D PARA 4141.

Por R$8,99 por semana você tem por 7 dias (1) 1GB de internet; (2) ligações ilimitadas para qualquer TIM do Brasil, locais e LD com o 41 (móvel ou fixo); (3) torpedos válidos para qualquer operadora 
SMP e SME com perfil assinante pessoa física; (4) TIMmusic by Deezer e (5) Whatsapp à vontade para enviar e receber mensagens de texto, mensagem de áudio gravada, foto e vídeo sem descontar 
da franquia de internet. O benefício do WhatsApp sem descontar da franquia de internet não inclui chamadas de VoIP e chamadas de vídeo (realizadas e recebidas), portanto, a utilização destas 
funcionalidades, assim como qualquer utilização de dados fora do aplicativo, mesmo que originada de um link enviado via aplicativo, será descontada da franquia mensal de dados, caso haja. Velocidade 
de referência para navegação na internet de 1Mbps (Rede 3G) e 5Mbps (Rede 4G) para download e 100Kbps para upload. Os benefícios são válidos até as 23h59min do 7º dia, contados a partir 
da data de ativação ou renovação da Oferta. Neste período, nas ligações para outras operadoras, são R$0,50/min para celulares locais e DDD com o código 41 e para fixos. Ao chegar no 7º dia, os 
benefícios são renovados de forma recorrente se houver saldo de créditos suficientes (R$8,99). Oferta válida para utilização dentro da rede TIM até 31/05/2017. Consulte o regulamento em tim.com.br.

COM O TIM PRÉ  
VOCÊ TEM DE TUDO  
PRA DAR UM SHOW.

1 GB POR SEMANA

WHATSAPP À VONTADE

TIM
7
dias

R$8,99
SEMANA

40 MILHÕES DE MÚSICAS

ILIMITADAS LIGAÇÕES TIM-TIM


