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O mercado imobiliário vai crescer em 
2018. A avaliação leva em conta diversos 
fatores da economia que abrem as portas 
para o setor deslanchar durante este ano. 
A retomada da confiança dos empresários 
e trabalhadores somada aos incentivos 
que o governo tem dado ao mercado são 
as principais chaves para a expectativa de 
reaquecimento do setor. 

Já na primeira semana do ano, a Caixa 
Econômica Federal anunciou novas medi-
das para as linhas de crédito na compra de 
imóveis e aumentou teto de financiamento 
de 50% para 70% para imóveis usados. A ini-
ciativa promete movimentar as vendas que 
estavam estagnadas no ano passado. 

Outro fator para esse aquecimento é a 
previsão da taxa Selic, que fechou o último 
ano com uma baixa histórica e deve man-
ter o percentual, na média de 8%. Esse dado 
tem impacto imediato no setor financeiro e 
na confiança de investidores na retomada de 
crescimento do mercado imobiliário do país. 

O investimento em imóveis se torna uma 
alternativa atraente diante das previsões da 
inflação medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que 
deve chegar a 4,3% em 2018 e refletir direta-
mente no poder de compra dos brasileiros. 

A valorização dos imóveis em Santa Ca-
tarina também destaca aos olhos de quem 
procura o setor para investir. Florianópolis 
registrou 4,34% de alta no preço de venda 
dos imóveis em 2017, segundo dados da 
FipeZap, com o valor do metro quadrado 
alcançando os R$ 10 mil em determinadas 
regiões da capital catarinense. 

Além de todos os pontos positivos da 
economia, a alta temporada de 2018 já têm 
sido uma prévia do que o ano reserva para 
o setor. O aumento expressivo dos alugu-
éis animou os investidores que pretendem 
acompanhar a tendência e ampliar os negó-
cios no mercado imobiliário. 

Em Florianópolis, o crescimento da pro-
cura durante a temporada de verão refle-
te em novos negócios quando levada em 
consideração o ganho real para àqueles 
que investem no setor. Uma pesquisa re-
alizada pela Associação para o Desenvol-
vimento Imobiliário e Turístico do Brasil 
(ADIT Brasil) revela que 91% dos empresá-
rios do setor pretendem empreender em 
2018. Na percepção da maioria dos empre-
sários do setor, 68%, o mercado imobiliário 
está em uma curva de retomada no Brasil, 
apontando para o bom momento de in-
vestir no mercado.
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confiança no setor imobiliário
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Segundo o estudo, 

municípios com 

população entre 201 mil 

e 500 mil habitantes 

são a preferência dos 

entrevistados para 

prospecção de novos 

negócios no próximo 

ano, colocando os 

principais municípios 

de Santa Catarina no 

radar dos investidores.

A retomada da 

confiança dos 

empresários e 

trabalhadores 

somada aos 

incentivos que 

o governo tem 

dado ao mercado 

são as principais 

chaves para a 

expectativa de 

reaquecimento 

do setor. 
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Parque ecológico do córrego Grande
Um dos principais destinos para quem bus-

ca contato com a natureza sem precisar deixar o 
meio urbano, certamente é o Parque Ecológico 
do bairro Córrego Grande.

localizado na rua principal do bairro, nele você 
dispõe de excelentes espaços para relaxar, cami-
nhar em meio às árvores, observar animais, fazer 
piqueniques e até mesmo deixar crianças que es-
tiverem no seu grupo brincando nos parquinhos.

Uma excelente opção para grupos familiares, 
casais, ou qualquer pessoa que queira relaxar.
Parque da luz (e mirante da Praça Hercílio luz)

Se você estiver de passagem pelo Centro da 
cidade e sentir o desejo de curtir alguns momen-
tos numa área aberta e bastante arborizada, não 
hesite: vá conhecer o Parque da luz.

localizado próximo à cabeceira da Ponte Her-
cílio luz, o parque possui áreas com sombra, brin-
quedos para crianças e campos abertos onde é 
possível jogar bola e se exercitar durante o dia.

De quebra, aproveitando sua passagem por ele, 
você ainda pode visitar o mirante da Praça Hercílio 
luz e contemplar uma vista privilegiada da icônica 
Ponte Hercílio luz, cartão-postal de Florianópolis.
Praça XV de novembro

De todas as praças da ilha, a Praça Xv de 
Novembro é certamente a mais importante e 
famosa de todas. Abrigando a centenária árvo-
re Figueira em seu centro, milhares de pesso-
as passam por ela todos os dias, desde turistas 
querendo conhecê-la até os nativos que se mo-
vimentam a trabalho.

Esteja você querendo conhecer um pedaço da 
história de Floripa ou simplesmente relaxar numa 
sombra natural durante um passeio a pé, certifi-
que-se de que a Praça Xv esteja em seu itinerário.
Parque de coqueiros

Se em algum dia das suas férias você estiver 

buscando movimentação e um ambiente ani-
mado, o Parque de Coqueiros provavelmente 
será o lugar certo.

O parque, que começou como um simples cir-
cuito pavimentado para caminhar, correr, andar 
de patins, bicicleta, skate e afins, hoje tornou-se 
um point para pessoas de todas as idades que 
querem praticar algum tipo de atividade física.

Além do tradicional circuito, no parque você 
também encontra grupos de pessoas jogando 
bola, crianças brincando e muito mais.
Parque estadual do rio Vermelho

Estando no norte da ilha, no leste ou em al-
gum lugar entre essas duas regiões, uma excelen-
te opção de parque para se conhecer é o Parque 
Estadual do Rio vermelho.

Criado em 2007 com o objetivo de preservar 
a mata Atlântica presente na área, atualmente 
ele funciona de terça a domingo – das 9h às 
17h – e conta com trilhas, camping, banheiros, 
restaurante, área de churrasqueiras, estaciona-
mento e outros.

Se você se interessa pela ideia de curtir um 
parque que foi criado especificamente para servir 
como área de preservação, o Parque Estadual do 
Rio vermelho é para você.
Praça Getúlio Vargas (Praça dos bombeiros)

Tradicionalmente conhecida como Praça dos 
Bombeiros, a Praça Getúlio vargas é uma das pra-
ças mais emblemáticas do Centro de Floripa.

É um dos exemplos de lugares que tiveram 
uma ótima manutenção e revitalização, o que a 
tornou um ponto frequentado por um público 
bastante eclético e de diversas faixas etárias.

Nela, você encontrará crianças brincando, 
pessoas relaxando, caminhando, correndo, pas-
seando com seus animais de estimação, além 
de poder tirar algumas belas fotos com os can-
teiros floridos e a fonte da praça.

Opções para curtir o dia ao ar livre
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No verão tradicionalmente 

Florianópolis recebe 

centenas de turistas, e essa 

temporada não está sendo 

diferente. O Clube Imóvel 

traz nesta edição, dicas 

para moradores e visitantes 

curtirem ao ar livre. 

Sabemos que o destino 

“queridinho” da estação 

é a praia, especialmente 

quando se está em 

Florianópolis. mas, para 

aqueles dias  que você 

prefere dar um tempo da 

areia e fazer um passeio 

diferente, separamos 

algumas opções para você 

que deseja aproveitar suas 

férias ao máximo.
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