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Além dos restaurantes e 
eventos com shows nacionais 
que atraem visitantes de todos 
os lugares, a região norte se 
consagrou nos últimos tempos 
como recanto dos turistas es-
trangeiros, principalmente ar-
gentinos e uruguaios. 

De acordo com a Secretaria 
de Turismo do Governo do Esta-
do, a Argentina é o maior emis-
sor de turistas do Mercosul para 
o verão, respondendo por mais 
de 80% dos visitantes estran-
geiros. O órgão ainda informou 
que, por via terrestre, a PRF de 
Uruguaiana (RS) registrou que 
mais de 50 mil argentinos pas-
saram pela fronteira do dia 1 ao 

dia 9 de janeiro. Em São Borja 
(RS), do dia 1 a 10, 22.740 argen-
tinos. Cerca de 90% destes turis-
tas vêm para SC. 

Na capital catarinense, Ca-
nasvieiras é o principal destino 
dos argentinos. O diretor da re-
gional  da ACIF (Associação Co-
mercial e Industrial de Florianó-
polis) de Canasvieiras, Simoney 
do Nascimento, diz que “a região 
está adaptada para receber es-
ses turista” e a taxa de ocupação 
no local atendeu às expectativas. 
O bairro conhecido como reduto 
dos hermanos registrou 80% de 
ocupação somente nos primei-
ros dias de janeiro, sendo destes 
pelo menos 60% de argentinos.

Movimentação que agrada ao setor 
imobiliário. Além da ocupação em ho-
téis e pousadas, o interesse pela compra 
de imóveis na região impactou o setor 
este ano. Segundo o proprietário da SC 
Imóveis, uma das principais imobiliárias 
da região norte da capital catarinen-
se, este ano a procura por investidores 
registrou um dos mais importantes 
acréscimos, principalmente nos Ingle-
ses. José Carlos destacou que brasilei-
ros, principalmente do Mato Grosso e 
Roraima, são os principais interessados, 
seguidos de argentinos e uruguaios. 
“Na região dos Ingleses é oferecido um 
sistema de vendas que interessa muito 
aos investidores. A partir de cooperati-
vas, compradores se unem para com-
prar e construir em um terreno e des-
sa forma garantem economia de até 
50%.”, informou o José Carlos. 

Norte da ilha, BElEzAS NATURAIS 
E ENTRETENIMENTO ATRAEM TURISTAS
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Na região dos Ingleses é 

oferecido um sistema de 

vendas que interessa muito 

aos investidores. A partir de 

cooperativas, compradores 

se unem para comprar e 

construir em um terreno 

e dessa forma garantem 

economia de até 50%.”, 

informou o José Carlos. 

A beleza natural da ilha é o principal atrativo para os mais de dois milhões de 

turistas que procuram a cidade para a temporada de verão, conforme expectativa 

do governo catarinense para este ano. Porém, muito destes visitantes vêm atraídos 

também pelo entretenimento que Florianópolis oferece durante a temporada. 

Em constante desenvolvimento, a região norte da ilha destaca-se por conciliar as 

variadas opções de belezas naturais e opções de diversão e lazer.

Um dos points mais bada-
lados da capital, Jurerê Interna-
cional é o destino de muitos ar-
tistas e atração para os turistas. 
Já há cerca de dez anos com 
o título, o bairro florianopolita-
no se mantém como favorito 
por quem procura por agito no 
meio da calmaria das praias e 
paisagens exuberantes. 

Nesta temporada, a princi-
pal procura foi durante o Ré-
veillon, que registrou ocupação 
de mais de 90% dos hotéis da 
região. Atraídos pelas festas dos 
beach clubs, a semana da vira-

da de ano superou as expecta-
tivas da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em San-
ta Catarina. A diretora de even-
tos da ABIH, lara Perdigão, 
registrou que “Florianópolis foi 
a capital brasileira mais procu-
rada para a noite da virada”. No 
P12, o mais tradicional beach 
club de Jurerê Internacional, 
foram mais de 5.500 visitantes 
só na noite de Réveillon, além 
de mais 10 mil pessoas nos três 
primeiros dias do ano, com-
provando que o bairro ainda é 
o point da Ilha.

Preferência Pelo 
norte da ilha
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A expectativa é de que o turismo movimente 
R$ 780 milhões em Florianópolis

VERãO MOVIMENTA
ecoNomia Na capital

Para quem procura por conforto, os hotéis se 
destacam com serviço diário de quarto e restau-
rante disponível 24 horas, além de resorts e pou-
sadas, que oferecem qualidade em infraestrutura 
e entretenimento.

Já a opção de aluguel de apartamentos e ca-
sas por temporada é mais econômica do que a 
estadia em hotéis de pelo menos três estrelas.  
Enquanto a média da diária de hotel fica em R$ 
300 para duas pessoas, o aluguel para a mesma 
quantidade de hóspedes gira em torno de R$ 250.

Outra vantagem é a quantidade de pessoas 
que podem dormir em um espaço alugado em 
comparação ao hotel. Na média de R$ 550 nos 
Ingleses, um apartamento de quatro dormitórios 
pode hospedar oito pessoas. Isso sem acrescentar 
a economia com alimentação. 

O modelo de hospedagem segue numa ten-
dência alta, principalmente após plataformas 
online, que oferecem o serviço com menos buro-
cracia. Diante desse cenário, o interesse dos inves-
tidores pelo setor imobiliário cresceu. 

aluguel de temPorada

Segundo pesquisa divulgada pelo Ministério do 
Turismo, Florianópolis é o segundo principal destino 
procurado pelos brasileiros neste verão, em primeiro 
lugar está São Paulo e, em terceiro, o Rio de Janeiro. 
Na comparação com o último ano, algumas platafor-
mas de reserva online chegaram a registrar altas de 
mais de 100% nos contratos da temporada e a pre-
visão do governo catarinense de receber cerca de 1,5 
milhão de turistas estrangeiros tem se confirmado.

A prefeitura de Florianópolis espera que o turis-
mo acresça R$ 780 milhões à economia local e o 
setor imobiliário é um dos responsáveis pelo cres-
cimento. De acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis em Santa Catarina, a quantidade 
de locações e reservas em Florianópolis superou as 
expectativas. “No início da temporada fizemos um 
balanço a partir da procura pelo município, ou seja, 
havíamos registrado buscas e não efetivação de con-
tratos. Mas já na primeira semana do ano pudemos 
notar que a quantidade de contratos fechados su-
perou qualquer expectativa”, afirmou lara Perdigão, 
diretora relações públicas da ABIH-SC. 

reservas efetivadas
Ainda de acordo com a Associação, em reservas 

de hotel, o Centro da Ilha ganhou um importan-
te destaque depois de ações criadas para atrair o 
público, como oferecer gratuitamente transporte 
para as praias da Ilha. logo depois do Centro, o 
norte da ilha aparece como a região mais procura-
da pelos turistas que querem aproveitar o verão na 
capital catarinense. 

Já em relação à opção de aluguel de tempora-
da, até o momento, é a região norte da ilha que 
lidera o ranking de negócios fechados e já regis-
tra cerca de 40% de incremento em contratos de 
aluguel temporário na comparação com o mesmo 
período de 2017. Entre os bairros mais procurados, 

Ingleses e Canasvieiras disputam 
a classificação.
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Paisagens exuberantes atraem visitantes brasileiros e estrangeiros 
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