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Ter um espaço em casa onde seja possível se concentrar na realização das tarefas sem atrapalhar 

a rotina da família costuma ser o desejo de boa parte das pessoas que trabalham em home 

office. Para os moradores de alguns edifícios de Florianópolis, tal ideal já é uma realidade. 

As construtoras estão apostando em espaços de coworking, que sugerem colaboração e 

integração do espaço residencial com o trabalho. Isso reflete uma tendência mundial: urbanistas, 

paisagistas, arquitetos e decoradores do mundo todo defendem que o modelo veio para ficar, 

seguindo o conceito da experiência do uso de bens ao invés da propriedade exclusiva.

Coworking
Tendência invade condomínios

Pensando nessa necessidade de espaços para tra-
balhar em casa, os projetos dos empreendimentos W 
Koerich Imóveis já possuem ambientes para atender 
os moradores, entre eles o Naval Clube Residencial, 
eStúdio WOK, eStúdio Central, Alameda Domo. 

São salas de estudos, sala de reuniões e home of-
fice completos, todos eles com amplas mesas, com-
putadores de última geração, tratamento acústico 
e privacidade. O condomínio também disponibiliza 
rede de internet e wi-fi para acesso dos moradores. 
As regras de utilização ficam a critério dos moradores. 

A disponibilização desses espaços é a grande 
tendência mesmo para as novas construções e é 
uma aposta da empresa, que já acumula relatos 
e depoimentos dos moradores que utilizam esses 
ambientes para trabalhar e receber seus clientes, 
além de serem muito utilizados pelas crianças e 
adolescentes para estudar.

Algumas construtoras estão lan-
çando empreendimentos que já tra-
zem em seu DNA a previsibilidade do 
coworking. No entanto, para que tudo 
seja positivo, é preciso criar regras e es-
tatutos definindo como cada morador 
pode se beneficiar desse conceito, e 
prever se será cobrada ou não a utiliza-
ção do coworking, dentre outras des-
pesas envolvidas.

No caso de condomínios antigos, 
onde não havia a previsão desses espa-
ços, pode-se fazer a adequação de um 
ambiente já existente e que esteja ocio-
so ou não esteja sendo aproveitado. 

Para manter uma boa convivência, 
algumas regras precisam ser respeita-
das. Receber clientes ou entregas com 
uma frequência muito alta, por exem-
plo, pode colocar a segurança em ris-

co, visto que, em alguns casos, você 
pode não conhecer ainda o visitante 
que está entrando no condomínio. A 
orientação também é para que p pro-
fissional que trabalha em casa não uti-
lize o hall como se fosse sua sala de 
esperas para clientes.

Também é indicado que atividades 
que envolvam muito barulho, cheiros 
fortes ou o uso de produtos tóxicos não 
sejam realizadas no condomínio.

De toda forma, o mais importante 
sobre tendências é entender o mo-
mento de transformação do consumo 
atual, e é preciso criar soluções novas 
para necessidades antigas. Morar bem, 
ter qualidade de vida, economizar e 
criar bons relacionamentos interpes-
soais são requisitos básicos que nunca 
sairão de moda. 
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Algumas construtoras 

estão lançando 

empreendimentos 

que já trazem em seu 

DNA a previsibilidade 

do coworking. 
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Censo Imobiliário realizado pelo 
Sinduscon mostra um ambiente 

favorável à retomada do crescimento.

A construção civil está 
prontA pArA recomeçAr

A construção civil está pronta para recomeçar. É o que a análise dos da-
dos do Censo Imobiliário 2017 indica. O Censo Imobiliário é um levantamento 
anual realizado pelo Sinduscon (Sindicato da  Indústria da Construção Civil) 
nas principais cidades da Grande Florianópolis, tendo como objetivo gerar in-
formação qualificada e estratégica para uma apropriada avaliação do cenário 
e das tendências do mercado da construção civil.

O Censo Imobiliário é ferramenta estratégica para a tomada de decisão do 
empreendedor e também pelos demais agentes do mercado imobiliário. Os 
resultados desta pesquisa constituem um detalhado raio-X do mercado imo-
biliário, produzido por diferentes metodologias, o que permite alcançar um 
maior grau de detalhamento.

A primeira parte da pesquisa contou com 20 empresas participantes, com 108 
empreendimentos e 3.997 unidades. Do total de unidades, 0,25% são de imóveis 
do tipo “unifamiliares”, 67,2%de imóveis do tipo “Multifamiliares”; 26,3% de imóveis 
do tipo “comerciais” e 6,2% de empreendimentos do tipo “loteamentos”.

No período analisado foram 1.660 unidades vendidas. Desse total, 0,3% 
de imóveis do tipo ‘unifamiliares”, 78,85% de imóveis do tipo “Multifamiliares; 
12,04% de imóveis do tipo “comerciais” e 8,79% do tipo “loteamento”. Ao obser-
var a disposição das unidades por cidade, 62,54% estão no município de Flo-
rianópolis, 34,35% no município de São José e 3,1% no município de Palhoça.

A segunda parte da pesquisa identifica os imóveis anunciados à venda, 
utiliza dados de imóveis anunciados para venda, cruza dados de diferentes 
fontes e analisa as duplicidades. O índice foi calculado com base nos anúncios 
de apartamentos prontos publicados em diversas fontes, sendo examinadas 
25.101 publicações, formando uma base de dados com 4.336 anúncios válidos 
no período da coleta.

em relação à tipologia dos imóveis, o preço do m², para 1 dormitório em 
média custa R$ 5.960,64, para 2 dormitórios R$ 5.863,40, no caso de 3 dor-
mitórios R$ 6.301,60, com relação a 4 dormitórios encontrou-se o valor de R 
7.361,77 e 5 dormitórios o m² custa em média R$ 8.428,71

A respeito do preço médio da área privativa entre as regiões pesquisadas 
foi de R$ 5.993,19. Quanto ao preço mais elevado identificado pode se destacar 
Jurerê Internacional, com o metro quadrado custando em média R$ 9.480,00, 
seguido pelo Centro, com preço privativo médio R$ 8.094,00 e Agronômica R$ 
7.343,83. em contrapartida, o m² comercializado pelo menor valor foi constat-
ado no bairro Sâo João do Rio vermelho, de R$ 2.021,00, seguido por Ingleses, 
R$ 4.093,00, e estreito, R$ 4.243,89

No tocante à metragem, os apartamentos para venda anunciados e cole-
tados na pesquisa dispõem em média para a tipologia 1 quarto: 51,8 metros, 
salientando para essa tipologia as maiores metragens nos bairros Campeche 
(63,31 metros), Cachoeira (58,26 metros)e Jurerê Internacional (58,04 metros). 
No caso da tipologia 2 quartos eles possuem 80,68 metros em média, sendo 
Jurerê Internacional a maior metragem (117,38 metros), seguido do Campeche 
(88,88 metros) e Ribeirão da Ilha (88,43 metros).

A terceira parte da pesquisa buscou fontes secundárias como prefeituras, 
IBGe, CReA etc. e tem como objetivo complementar as informações retiradas 
diretamente dos agentes de mercado. Além de indicar o potencial de cresci-
mento do mercado, são informações como crescimento populacional, custo 
de vida, renda, número de empresas, déficit habitacional e outros dados.

O presidente do Sinduscon, Helio Bairros, destaca que, diante dos da-
dos coletados, somado ao ambiente econômico favorável (com taxa de ju-
ros baixa) a construção civil em 2018 está pronta para recomeçar, ou seja, 
retomar sua dinâmica de crescimento.

Av. Rio branco, 1051 - Centro - Florianópolis - SC
Fone (48) 3251-7700

Novo aCesso ao aeroporto 
deve movimentar mercado imobiliário
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As obras da rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional Hercílio luz, 
no sul da ilha, já reflete em novas oportunidades para quem investe no merca-
do imobiliário instalado nas proximidades do terminal. 

Com capacidade para receber até oito milhões de pessoas por ano, mui-
to mais gente vai circular pelo entorno, além da possibilidade de novos em-
preendimentos próximos ao acesso, que ainda tem muito potencial para 
novas construções. 

Segundo a prefeitura de Florianópolis, ainda não é possível contabilizar a 
demanda de projetos e obras para o novo endereço, que ainda está inacessível, 
mas confirma a especulação imobiliária. 

Para o vice-presidente da Secovi, lucas Madalosso, os terrenos entre a SC 
405, no Campeche, até o bairro Carianos, terão um importante impulso de 
procura por empreendedores. “Muitos terrenos que vão estar à beira dessa es-
trada antes não tinham acesso, e são grandes áreas de terra, que vão permitir 
uma ocupação urbana bem expressiva”. 

Mobilidade urbana
Madalosso ainda ressalta que “essa obra tem um impacto fundamental no 

desenvolvimento imobiliário e na qualidade de vida dos moradores no sul da 
ilha. A partir do momento que é possível acessar o bairro sem esses problemas 
de mobilidade, com certeza atrai investimentos, com demanda e oferta. Mais 
pessoas querem morar no bairro”.

esse é o mesmo pensamento do prefeito de Florianópolis, Gean loureiro, 
que reconhece a situação atípica enfrentada na região. “Acontece até um pro-
cesso de desvalorização hoje, mas o objetivo é atrair empreendedores para 
revitalizar o sul da ilha”, afirmou o prefeito. Ou seja, o acesso tem esse viés eco-
nômico e principalmente de qualidade de vida. 

Outro fator que deve ser levado em considerado, o aumento da demanda 
por empreendimentos deve incentivar toda a cadeia de produção, incluindo o 
segmento de materiais de construção. Dessa forma, os benefícios com geração 
de emprego também devem ser sentidos em breve pela população da ilha.  

Tamanho do terminal: 41 mil metros quadrados
Capacidade: 8 milhões de passageiros por ano
Dois andares, um para embarque e outro para desembarque
10 fingers para conectar passageiros e aeronaves
O estacionamento contemplará 2.530 vagas
Área comercial: aproximadamente 4.000 metros quadrados
Check-in: número de guichês - 40 posições

Destaque da Obra: Obra essencial para a 
operação do novo terminal do Aeroporto 
Hercílio luz. A sua conclusão irá beneficiar 
ainda todo o sul da Ilha de Santa Catarina, 
configurando uma nova via de acesso. 

estima-se que até 60% do tráfego destinado 
ao sul da ilha irá utilizar este novo acesso, 
desafogando vias atualmente congestionadas, o 
que irá resultar em melhoria para a mobilidade 
urbana e condições para ampliação do turismo.

Trecho para concluir: 2,6km da via
Investimento: R$ 108 milhões
Previsão de conclusão: julho de 2019

NúMeROS DA 
OBRA De ACeSSO 
AO AeROPORTO
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MAIS LAZER.
MAIS ESPORTE.

MAIS QUALIDADE
DE VIDA.

MAIS UM SUCESSO
DE VENDAS.

Um projeto com um grande conceito, uma ótima 

localização e uma execução de alto padrão.

O resultado: mais um sucesso de vendas no 

lançamento. Residencial Altos do Jardim, um 

empreendimento da Costa Sul Urbanismo que 

conquistou o público pelas suas áreas de esporte, 

lazer e valorização da qualidade de vida

em Biguaçu. 

(48) 99104-7672

BIGUAÇU-SC

70% vendido
em 9 horas.
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