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Após assumir a obra, empresa criciumense realiza o sonho de 
moradores que esperavam há mais de 20 anos pela casa própria

Campos ElísEos 
REsidEnCial

Em área nobre da Capital, 
Construtora Fontana entrega

“É um sentimento de vitória, de que valeu a pena 
esperar”. Esta foi a declaração do novo morador do 
Campos Elíseos Residencial, Rafael Tagliari. O em-
preendimento, situado no bairro Agronômica, em 
Florianópolis, uma das áreas mais nobres da Capi-
tal devido à sua localização e segurança, foi devi-
damente entregue após mais de duas décadas de 
espera. Além da assinatura da Construtora Fontana, 
impressa ao requinte, sofisticação e qualidade de 
vida, Campos Elíseos é mais que um empreendi-
mento, é uma realização.

O advogado dos condôminos, Luiz Adalberto 
Villa Real, explica que o imbróglio jurídico acerca 
da obra iniciou após a falência da construtora que 
deu início ao projeto.

“Esta empresa acabou falindo, outra tentou as-
sumir, mas nada fez. Chegamos até a Fontana, pois, 
além da ótima referência e do interesse em conclui
-la, ela já havia concretizado outro empreendimento 
também abandonado, em frente à Praça Celso Ra-
mos e, assim como a primeira vez, assumiu a obra e 
entregou em tempo recorde. Dever cumprido para 
nós e para a Fontana que mais uma vez honrou com 
a palavra apresentando um magnífico residencial 
em menos de dois anos, o qual superou todas as ex-
pectativas. A Fontana foi fundamental”, expõe.

O cliente Rafael Tagliari, por exemplo, esperou 
mais de 20 anos para enfim pegar as chaves. “Tenho 
33 anos e meu pai começou a investir neste imóvel 
quando eu era criança, com dez anos. Por muito 

tempo, não só eu, como os demais clientes, não sa-
biam que destino tomaria e se poderíamos realmen-
te contar com ele. Efetivamente, o sentimento é de 
vitória”, ressalta.

“Enfim, chegou o grande dia”, resumiu a moradora 
de São José, Sandra Koerich, que escolheu o Campos 
Elíseos para a filha morar. “Fomos a quatro constru-
toras, e, além do preço, o que nos chamou atenção 
foi a beleza e a ótima localização. Com certeza é a 
realização de um sonho para nós e para ela”, disse.

Para o diretor-presidente, Olvacir Fontana, o Cam-
pos Elíseos reforça o comprometimento e a credi-
bilidade da construtora, a qual é uma das maiores 
de Santa Catarina. “Para nós foi um privilégio vencer 
este grande desafio e poder devolver a esperança e o 
sonho da casa própria. Construir estilos de viver bem 
é a nossa marca e a nossa missão.  

O Campos Elíseos dispõe de dois ou três dormi-
tórios, sendo uma suíte, além de sacada com chur-
rasqueira a carvão, banheiro social, espera para insta-
lação de Split, cozinha integrada, sala de estar/jantar, 
área de serviço e tubulação para água quente.

O Campos Elíseos é ainda repleto de opções de 
lazer, a começar pela ampla área de piscina com 
deck, espaço fitness, salão de festas e brinquedoteca 
mobiliados, climatizados e decorados. A poucas qua-
dras da beira mar, situado na Rua Delminda Silveira, 
o empreendimento Fontana fica ainda próximo da 
Avenida Beira-Mar, da UFSC e UDESC, além de su-
permercados, bares e restaurantes.
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Erico Fontana, Luiz Vila Real e Esposa, Olvacir 
Fontana, João Bertotti e Esposa e Patrícia Bastos

José Waldomiro e Esposa e 
Corretora Indianara Thomaz
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Mais de 17 Mil pessoas foraM contratadas pela 
construção civil nos três priMeiros Meses de 2018. 

Primeiro trimestre positivo anima o setor. Sinduscon 
prevê que reação do emprego vai acompanhar a própria 

recuperação dos investimentos, porque, em geral, “os 
dados de emprego indicam que o movimento do emprego 

tem antecipado o crescimento da construção civil’

Construção Civil 
retoma Contratações

Após três anos de demissões o setor da construção civil começa a emitir 
os primeiros sinais de reação. Foram 17.182 pessoas contratadas no primeiro 
trimestre deste ano em Santa Catarina, conforme dados do Caged (cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados). Sendo que no total foram 
2.430 vagas criadas no mesmo período. Em Florianópolis foram 1.112 admis-
sões e 262 vagas criadas.

Os dados refletem as dificuldades enfrentadas pelo setor, que viu o 
número de lançamentos despencar nos últimos anos. Comparando com 
2012, ano em que a construção civil obteve seus melhores resultados, em 
média, o número de lançamentos caiu cerca de 50%. “O ano de 2018 ainda 
está no inicio, precisamos de tempo para verificar se os dados são con-
sistentes, porém tudo indica que estamos vivendo um ponto de inflexão, 
diz o presidente do Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civiil) 
Grande Florianópolis, Helio Bairros.

“Mesmo sendo uma recuperação tímida, pelo número de vagas que a 
construção civil perdeu nos últimos anos, sem dúvida significa a retomada 
gradativa dos investimentos no setor”, acrescenta Helio Bairros. Em geral, os 
dados de emprego indicam que o movimento do emprego tem antecipado 
o crescimento da construção civil. “Quando um empresário realiza um lan-
çamento sua expectativa é que no longo prazo, quando o empreendimento 
estiver pronto, o mercado estará aquecido”, observa o presidente.

sEtoR foRmal RECupERa foRça
Outro fator importante desse movimento de “recontratação” é o fato de 

o setor formal voltar a ganhar força. Quando o setor formal perde espaço, 
muitos dos trabalhadores que perderam suas vagas podem migrar ou para 
outros setores, ou para o setor informal, ou seja, para obras que não possuem 
a devida formalização da construção, não possuem incorporação, alvarás, li-
cenças e outros documentos necessários. Toda atividade sem registro causa 
inconsistência fiscal, ineficiência econômica, transferências arbitrárias de ren-
da e a desproteção social, uma vez que o trabalhador não possui os mesmos 
direitos e benefícios de um trabalhador formal”.

“Com a economia retomando uma trajetória de crescimento, esperamos um 
novo momento de pleno emprego, o que significa alcançar as menores taxas 
de desemprego da história do país, e juntamente desse fato, famílias mais confi-
antes e prontas para adquirir a casa própria”, finaliza o presidente do Sinduscon.
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CEnáRIO ESTá BOM 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou a Pesquisa nacional por Amostra de 

Domicílios (PnAD) Contínua, que apresenta dados 

de, aproximadamente, 168 mil residências espalha-

das pelo Brasil. A pesquisa mapeou informações so-

bre o perfil dos domicílios e de seus moradores para 

traçar aspectos sociais e demográficos do país.

Um dos apontamentos do estudo destaca a quan-

tidade de domicílios alugados no país. Os números 

são positivos para quem investe no setor imobiliário 

e apresenta um aumento de 5% quando comparado 

ao ano de 2016. Os imóveis alugados representam 

17,6% do total de residências no Brasil, ou seja, são 

12,3 milhões de domicílios.

Somente na região Sul do país 16,4%, dos 10,6 mi-

lhões imóveis, está alugado. A porcentagem é muito 

próxima da média nacional, que atinge 17,6% dos 

69,8 milhões de domicílios registrados pelo IBGE. 

Quem aumenta a proporção são as regiões Centro

-Oeste (22,3%) e Sudeste (19,8%). 

Estima-se que existas 60,4 milhões de casas no 

País, ou 86,6% dos domicílios brasileiros. Os aparta-

mentos, por sua vez, compõem 13,2% dos lares no 

País (9,2 milhões de unidades), segundo o IBGE.

A pesquisa do IBGE também relaciona os aparta-

mentos quitados e os que ainda estão sendo pagos. 

A maioria (67,9%) já está quitada e quem reside é o 

próprio dono. Apenas 5,6% dos imóveis que estão fi-

nanciados são resididos pelos proprietários e a região 

sul do país apresentou o maior percentual de domi-

cílios próprios que ainda estão sendo pagos (8,2%).

Os imóveis cedidos ou em outra condição – como 

ocupações, por exemplo – representaram 8,7% e 

0,2% do total brasileiro, respectivamente. 

Outro ponto de destaque da pesquisa diferencia 

as construções no país. Em mais de 88% dos domicí-

lios brasileiros a alvenaria e taipa estão presentes nas 

paredes externas. Entretanto, nas regiões norte e sul, 

a presença de domicílios com paredes externas de 

madeira apropriada para construção, com propor-

ções de 23,3% e 16,6%, respectivamente, se mostrou 

bem superior à média nacional (4,6%).

UM EM CADA QUATRO DOMICíLIOS nO 
BRASIL É ALUGADO, CEDIDO OU OCUPADO

COndIçãO dE OCuPaçãO

MaTERIaIs PREdOMInanTEs

paRa quEm quER invEstiR
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Construtoras e imobiliárias apostam 
no meio digital para alavancar vendas 

ConstRução Civil onlinE

Para não perder competitividade, construtoras, 

imobiliárias e incorporadoras têm apostado nas tecno-

logias digitais e nas vantagens da internet. Segundo o 

especialista em marketing digital, Marcus Vinicius Le-

mos, “cada vez mais dispositivos estão disponíveis para 

o mercado imobiliário gerar mais negócios”. 

Com ferramentas específicas e estratégias voltadas 

para alavancar vendas, é possível definir um perfil de 

público com maior potencial de compras. “O público é 

segmentado e são gerados contatos que tenham real-

mente interesse em fechar negócios. Assim é possível, 

além de otimizar o trabalho dos corretores, diminuir os 

custos com equipes de venda”, aponta Marcus.  

Para isso é importante conhecer o consumidor. 

Anna Paula Xavier Cazatti, do departamento de Publi-

cidade, Comunicação e Eventos da WKoerich Imóveis, 

comenta que “se a gente não conhece o nosso públi-

co, se a gente não souber onde ele está, o que está 

comprando ou o que ele está vendo, não conseguimos 

atingir resultados de maneira eficiente”. 

Resultados que podem vir além da venda. Segundo 

o especialista, “o conteúdo online não deve ser pensa-

do somente para vendas, mas pensar também em criar 

um relacionamento com o futuro comprador”. 

O mercado imobiliário e a constru-

ção civil vivem um momento de ex-

pectativa. Os balanços econômicos 

deste primeiro semestre seguem 

otimistas e os números comprovam 

o aquecimento do setor.  Sendo as-

sim, o cliente se torna cada vez mais 

disputado pelas empresas e, no meio 

disso tudo, o marketing digital ganha 

importância como maneira inovado-

ra para o crescimento dos negócios. 

Mais do que estar presente na internet, 

as empresas já se deram conta da impor-

tância de sua reputação na rede. Para Anna, 

o conteúdo disponível precisa atender o 

público em diversos momentos da venda e 

do pós-venda. “Toda a nossa comunicação 

é feita para que o cliente se sinta parte da 

empresa antes mesmo de adquirir o nosso 

produto, além de pensar naquele cliente 

que já é morador e já usufrui de empreen-

dimentos WKoerich Imóveis.” 

Os conteúdos online da construtora tra-

zem diversos temas que podem interessar 

os dois públicos. “no nosso blog você vai 

encontrar desde dicas de mudança e de 

decoração, até dicas de gastronomia com 

o que pode ser feito no salão de festas do 

empreendimento ou como utilizar de ma-

neira mais eficiente a piscina”. 

aLéM das VEndas

O conteúdo online 
não deve ser pensado 
somente para 
vendas, mas pensar 
também em criar um 
relacionamento com 
o futuro comprador.”

Marcus Vinicius Lemos,
especialista em 

marketing digital.
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