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Inicia no dia 25 de maio, no Centro de Convenções de Florianópolis (CentroSul), o tradicional Feirão da 

Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal. Com cerca de 200 mil imóveis disponíveis em 

15 cidades brasileiras, o banco espera movimentar mais de R$15 bilhões com as vendas de imóveis. 

A feira é considerada a maior entre os eventos do mercado imobiliário brasileiro. Os negócios realizados 

costumam representar aproximadamente 12% dos financiamentos efetivados no ano pelo banco.

Líder no setor, com cerca de 70% das operações para aquisição da casa própria no país, a Caixa vai 

disponibilizar R$ 82,1 bilhões para o crédito habitacional em 2018.

Feirão da 
Casa PróPria
ACOntECE nEStE FInAL dE SEmAnA Em FLORIAnóPOLIS

serviço:
25 a 27 de maio de 2018

 Sexta-feira
das 10h às 20h

 Sábado
das 10h às 20h 

 domingo
das 10h às 18h

estaCionamento 
gratuito!

Feirão Pelo País
nas 15 cidades em que ocorre o feirão, 

mais de 500 construtoras e 120 imobiliá-
rias ocuparão os estandes do evento du-
rante os três finais de semana de realiza-
ção. Serão 1.600 empregados envolvidos 
com a realização dos eventos deste ano.

Uma novidade neste ano é a oferta 
de Imóveis Caixa, considerada uma opor-
tunidade de destaque. Aproximadamen-
te 11 mil imóveis de propriedade da Caixa 
estarão disponíveis para venda por meio 
de licitação aberta, venda direta e leilão, 
que podem ser consultados durante o 
evento no estande do próprio banco.

em FlorianóPolis
na capital catarinense, o evento reu-

nirá 33 construtoras e imobiliárias no 
CentroSul. Serão ofertados mais de 4600 
imóveis entre usados, novos e na planta, 
com o valor médio dos imóveis, previsto 
pela Caixa, de R$ 150 mil.

A expectativa da Caixa Econômica Fe-
deral é receber um publico de sete mil 
pessoas durante o Feirão. 

de acordo com o banco, do total de 
imóveis disponíveis na capital catari-
nense, cerca de 70% se enquadram no 
programa minha Casa minha Vida, do 
governo federal.

Para soliCitar o Crédito
O prazo máximo para financiar a casa própria é de 35 anos, e o compro-

metimento da renda não pode ultrapassar 30%, sendo possível compor a 
renda familiar. Os interessados devem levar um documento de identidade 
(CPF), comprovante de renda e de endereço. Segundo a Caixa, a aprovação 
do crédito durante o feirão será baseada nas informações do perfil do cliente, 
como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.

os números do Feirão da  
Caixa de 2017 em FlorianóPolis

5.200 pessoas passaram pelo Centrosul;
1.724 imóveis foram negociados;
R$ 338 milhões foi o valor financiado em três dias;
R$ 196 mil foi a média dos financiamentos.

Fonte: CEF (Caixa Econômica Federal)
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Esse é o número estimado pela ONU para a população 
mundial em 2022. Crescimento demográfico exige 
soluções para moradia e infraestrutura. A construção 
civil tem papel fundamental nesse processo, ela se 
expande e evolui unicamente para atender às crescentes 
necessidades humanas, além de ser um dos setores que 
mais emprega, gera tributos e receita para o município.

8 bilhões de pessoas. 
e agora?

Segundo estimativas da OnU a população mundial chegará à marca de 8 bilhões 
de pessoas em 2022. Para os especialistas, já em 2011 atingimos a metade da capaci-
dade mundial, quando chegamos à cifra de 7 bilhões de habitantes. 

A apreensão com o crescimento demográfico não é um tema recente. Já no 
final do século XVII, thomas Robert malthus, defendia proposições antinatalistas 
para resolver os problemas relacionados ao aumento populacional. Segundo o 
autor, existia uma grande disparidade entre o crescimento da população e da 
produção de alimentos.

A explosão demográfica do século XX trouxe um novo debate: o aumento popu-
lacional é a causa da pobreza, ou miséria que é responsável pelo crescimento popu-
lacional. debates à parte, a tecnologia tem sido uma grande aliada para suprir as 
necessidades humanas e a solução que dá suporte a um meio de vida que atenda 
ao mínimo de necessidades dos seres humanos.

O certo é que estamos com uma população mundial crescente, e mesmo que 
políticas públicas (ainda que controversas) sejam implantadas, seu efeito será sentido 
somente daqui a alguns anos.

no Brasil, a população brasileira está intensivamente concentrada nas cidades. O 
censo de 2010 indicou que 84% da população situava-se na área urbana. Os dados de 
Santa Catarina apontam para um total de 84,7% da população residente nas cidades, 
e Florianópolis, por sua vez, possui uma população urbana da ordem de 96,21%.

A história mostra que a construção civil sempre existiu para atender àss necessi-
dades básicas e imediatas do homem. O processo de urbanização das cidades se 
iniciou de forma horizontal, devido ao baixo custo e abundância de terras. Ao lon-
go do tempo, a pressão causada pelo aumento da população somada as áreas de 
preservação ambiental resultaram no processo de verticalização da cidade.

O adensamento populacional leva à verticalização, o que faz crescer a necessi-
dade de maior infraestrutura. não apenas em função das edificações, mas pelo próp-
rio crescimento populacional.

Vista por muitos como vilã, é o segundo campo que mais emprega, perdendo 
apenas para o setor de serviços. Além disso, é inegável o ganho de escala em ter-
mos tanto de espaço, como de energia elétrica e água. Itens indispensáveis à vida 
na terra. Como poderíamos abrigar um número tão elevado de pessoas, sem o 
processo de verticalização?

O crescimento econômico impulsiona a construção civil, não apenas por ser um 
setor chave que se relaciona com varias segmentos, mas também por renovar o sonho 
da casa própria dos brasileiros (relacionado à estabilidade e a própria cultura em si).

Plano diretor: oCuPação adequada
Uma consequência típica do déficit populacional (que está intimamente associada 

ao aumento da população e à falta de incentivos governamentais ligados ao bem-estar 
social) é a formação de favelas. Geralmente ocupam espaços impróprios, com alto grau 
de risco (fator ligado à falta de engenharia de construção e ocupação predatória), não 
possui um mínimo de infraestrutura e degradação do ambiente ao entorno.

O setor imobiliário é uma das soluções para acomodar o intenso fluxo de pessoas 
em direção a Capital. dai surge à importância do Plano diretor, que é uma lei munici-
pal que estabelece diretrizes para a adequada ocupação do município.

Percebe-se, que o tema referente à ocupação urbana é questão de debate. 
Florianópolis possui um conjunto de fatores que tornam a construção civil, e por 
consequência a verticalização da cidade, uma maneira de garantir moradia a toda 
população, sem entrar nas áreas não destinas ao processo de urbanização (áreas de 
preservação, valor histórico etc.). 

Em resumo, podemos dizer que a construção civil formal não é uma vilã, ela se ex-
pande e evolui unicamente para atender as crescentes necessidades humanas, além 
de ser um dos setores que mais emprega, gera tributos e receita para o município.

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

A movimentação do mercado econômico das 
últimas semanas deixa otimista quem pretende 
comprar um imóvel. O Comitê de Política monetá-
ria (COPOm) do Banco Central decidiu, por unani-
midade, pela manutenção da taxa Selic em 6,5% 
ao ano, atingindo o menor patamar histórico. 

na prática, essa redução é altamente favorável 
para o mercado imobiliário, influenciando dire-
tamente na queda dos juros dos financiamentos 
e favorecendo os clientes finais, que ficam com 
mais poder de compra. 

neste cenário, o Feirão da Casa Própria poderá 
oferecer oportunidades ainda mais atrativas para 
quem procura comprar um imóvel. Segundo o 
economista Richardson Ribeiro, neste momento 
“caso esteja na posição de comprador, é possível 
que encontre imóveis com preços bem abaixo 
da média de mercado. O período ainda é de re-

cuperação econômica para o país, e a vantagem 
nas negociações imobiliárias pendem mais para 
o lado dos compradores do que para o dos ven-
dedores de imóveis”. 

Este também será o primeiro feirão após o 
banco reduzir as taxas de juros da casa própria, 
que agora vão de 9% e 10% ao ano (a.a.) nos 
financiamentos realizados através do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 
Assim, a previsão é aumentar em 14% a quan-
tidade de negócios fechados em relação ao úl-
timo ano, quando foram negociados 1.724 imó-
veis em Florianópolis. 

Além disso, o banco melhorou as condições 
no financiamento de imóveis para pessoa física. 
O limite de cota de financiamento do imóvel usa-
do subiu de 50% para 70%, enquanto o financia-
mento de imóvel novo é de 80%.

mOmEntO FAVORECE O mERCAdO ImOBILIáRIO

redução de taxas e juros
deve aquecer o Feirão da Caixa

vale a Pena investir
Ainda que o momento esteja propício 

para este investimento, o especialista alerta 
que “apesar da taxa Selic ter atingido em 
2018 o menor patamar histórico, o ritmo 
dos empréstimos bancários ainda estão 
lentos, mas graduais. E se a dúvida do con-
sumidor for entre comprar agora ou deixar 
o recurso investido, a melhor forma para se 
chegar a uma conclusão é fazer contas”. 

Para quem tem dinheiro para com-
prar à vista, a dica do economista é fazer 
um comparativo entre o custo efetivo to-
tal do financiamento e as principais apli-
cações de renda fixa. “Segue um exemplo 
de um investimento de R$300.000,00 
durante 360 meses em um CdB pagan-
do 100% do CdI e ganhando uma média 
de 0,52% ao mês, de acordo com o atual 
cenário de juros. neste caso, a diferen-
ça entre financiar um imóvel e manter 
o dinheiro investido é de R$457.453,87 
em 360 meses, ou seja, é mais vantajoso 
comprar a casa própria”, aponta.

Entretanto, caso o consumidor não 
tenha dinheiro para comprar o imóvel 
à vista, o especialista orienta fazer outra 
análise: comparar a taxa de aluguel com 
o custo efetivo total do financiamento. Se 
a taxa de aluguel for maior, de maneira 
geral, vale a pena a compra; se for menor, 
o aluguel é mais vantajoso.  
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obras mais ráPidas 
e sustentáveis
são nova aposta do mercado

Baixo custo 
motiva o 
investimento 
em inovações

Apesar da importante alta do setor imobiliário no primeiro 
semestre de 2018, a indústria da construção civil ainda busca 
alternativas para diminuir os custos e equilibrar os investimentos 
dos últimos anos. 

neste cenário, as inovações da área começam a ganhar destaque 
e revolucionar o segmento. O tijolo de isopor, ou poliestireno 
expandido (EPS), por exemplo, surge neste ano como tendência 
para tornar as obras mais econômicas e rápidas. 

O uso do EPS vem sendo utilizado em construções de cidades 
como Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 
Uberlândia. A linha de construção sustentável vem ganhando 
espaço junto aos grandes empreendimentos imobiliários, tanto 
para vendas empresariais como residenciais. 

mais leve que os tijolos convencionais, consegue diminuir pela 
metade o uso de ferragens e em até 35% o emprego de cimento, 
já que os blocos são colados e não utilizam argamassa. 

Além disso, a facilidade para instalar, transportar, cortar e 
manusear diminui o prazo para conclusão da obra, a sujeira 
e, consequentemente, os custos. O tijolo de isopor ainda 
permite a construção de paredes sem a necessidade de vigas 
e pilares, evitando em cerca de 20% no custo da fundação e 
de até 50% da ferragem usada. 

Wood Frame
Outro material que começa a impor pre-

sença em projetos residências, tanto de alto 
padrão como habitações sociais, o método 
conhecido como wood frame troca os perfis 
de aço por madeira industrializada. 

A opção de casas pré-fabricadas com o 
material está entre as mais baratas e rápidas 
de se construir. O sistema consegue ser cinco 
vezes mais produtivo em relação à alvenaria 
convencional e representa um resultado de 5 
a 10% mais favorável no custo final. 

Ainda em comparação ao modelo de al-
venaria, a construção em madeira economiza 
75% em mão de obra e tempo de montagem. 
Além disso, reduz 80% das emissões de C02 e 
90% dos resíduos da obra.

sustentabilidade
O apelo sustentável também incentiva as 

construtoras a investirem em materiais alterna-
tivos, afinal o Brasil é um dos países signatários 
do acordo de Paris da UnFCCC (Convenção-
Quadro das nações Unidas sobre a mudan-
ça do Clima), que prevê a redução de gases 
de efeito estufa, de modo a evitar o aumento 
da temperatura global. Com isso, o país tem 
o compromisso de, até 2025, reduzir 37% das 
emissões de CO2, chegando a 43% até 2030.

O relatório da OnU meio Ambiente revela 
que o setor da construção é responsável por 
39% das emissões de gás carbônico em todo 
o mundo. Em contrapartida, segundo o Green 
Building Council Brasil, uma edificação susten-
tável de médio porte poderá reduzir em 40% 
o uso de água e em 35% a emissão de CO2.
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LUMIS
NO FEIRÃO

DA CAIXA.

LUMIS
NO FEIRÃO

DA CAIXA.

LUMIS
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DA CAIXA.

LUMIS
NO FEIRÃO

DA CAIXA.

LUMIS
NO FEIRÃO

DA CAIXA.

LUMIS
NO FEIRÃO

DA CAIXA.

Visite o estande
da Lumis Construtora
no Feirão da Caixa
e surpreenda-se. 

O imóvel muito além
do que você imagina. O imóvel muito além
do que você imagina. 

l u m i s c o n s t r u t o r a . c o m . b r

PROCURE NOSSO STAND
NO FEIRÃO DA CAIXA

www.nrengenharia.com.br

Imagens meramente ilustrativas. Incorporação matrícula nº 155.515 no 2º Ofício de Registro de Imóveis. 
O �nanciamento dependerá de aprovação da operação e orçamento disponível pela CAIXA.

VENDAS

LANÇAMENTO DA TORRE A

ESCRITURA GRÁTIS
e parcelas de

R$ 500 MENSAIS

Sujeito a aprovação do  orçamento disponível pela  Caixa Econômica Federal.
Compre e ganhe válido até 31/07/2018.

NA PEDRA
BRANCA

entrada a partir

R$ 300
mensaisPALHOÇA

localizado em

Conforme matrícula 43.184 das folhas 014 do livros 2-IP do registro de imóveis de Palhoça.

Conforme matrícula 40.396 das folhas 174 do livro 2-HX do registro de imóveis de Palhoça.

COMPRE
E GANHE
UMATV40

Aproveite o Feirão da Caixa

alz-produza-anuncio-feiraodacaixa2018.pdf   1   23/05/18   18:04



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 25 a 31 de maio de 2018

NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 25 a 31 de maio de 2018 1110



NOTÍCIAS DO DIA
Florianópolis, 25 a 31 de maio de 201812


