
Até R$ 230 mil

De R$ 230 mil a R$ 500 mil

De R$ 500 mil a R$ 750 mil

De R$ 750 mil a R$ 900 mil

Acima R$ 900 mil

TOTAL

Até R$ 230 mil

Estoque
Diferença entre lançados e vendidos
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Lançamentos feitos entre abril de 2018 e março de 2021

923

1.659
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Imóveis lançados Imóveis vendidos

EM GUARUJÁ, PRAIA GRANDE, SANTOS E SÃO VICENTE

3.629

486 397 646 400

2.706

6.839

1.761 1.353

5.180
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MERCADOIMOBILIÁRIO

ROSANARIFE

DAREDAÇÃO

Vendas emalta e expectati-
va de um cenário positivo
para2022.Omercadoimo-
biliário aposta em crédito
farto, apesar da elevação
dos juros destinados ao fi-
nanciamento habitacional,
para alavancar o setor que
não parou mesmo durante
apandemiadacovid-19.
Paraoconsumidor,omo-

mentotambéméconsidera-
doidealpara financiaratão
sonhada casa própria. Isso
porque as taxas ainda de-
vem subir um pouco até o
final do ano e os imóveis
têmsidovalorizados.
De acordo com o diretor

regionaldoSecovi(Sindica-
to da Habitação), Carlos
Meschini, a preocupação,
noiníciodapandemia,com
um cenários de incertezas,
era não entregar as obras
no prazo, o que acarretaria
problemas agora para o se-
tor. “Como issonão aconte-
ceu e ano passado os juros
estavam baixos, surfamos
onda positiva. Claro que
houve momentos bons e
ruins, mas agora retomou
bemforte”.
Asmedidas restritivas e a

adoção do home office, no
entanto, deramaté umem-
purrão evitando um mau
desempenhodosetor.Ago-
ra, as expectativas se reno-
varam e os empresários se
mostram mais confiantes,
acrescentaMeschini.
“A expectativa é amelhor

possível. Há previsão de
construção de um shop-
pingemPraiaGrandeeou-
tro emSantos, alémde em-
preendimentos residen-
ciais. A gente tem esperan-
ça que Baixada tenha um
crescimento real e não so-
mente em Santos e Praia
Grande, mas também em
Guarujá,ItanhaémePeruí-
bemelhorando”.
No primeiro trimestre

deste ano, o setor já come-
çouadarsinaisderecupera-
çãodiantedocenárioainda
complicado com números
decasosdecoronavírusvol-
tando a disparar. Mesmo
assim, ocorreram lança-
mentos, principalmente,
de alto padrão. O destaque
ficou para Praia Grande,
com728unidades.Aexpec-
tativa melhora à medida
queavacinaçãoavançaehá
ofertadeempregos.
“As coisas voltando ao

normal. Em julho e agosto
apareceuuma luzno fimdo
túnel e a gente espera que
semantenha esse ritmo até
o final doano”, diz odiretor
regional do Sindicato da
construção Civil do Estado
de São Paulo (Sinduscon),
LucasTeixeira.

EMANDAMENTO

Segundo o último levanta-
mentodoSecovi,entremar-
ço de 2018 e março deste
ano, houve o lançamento
de 13.361 unidades na Bai-
xada Santista. Os investi-
mentos foram de R$ 4 bi-

lhões no período. Do total,
10.036foramvendidas.
Amaiorparte foidestina-

da a empreendimentos co-
mercializados entre R$
230 mil e R$ 500 mil, que
representam51%doslança-
mentose52%dasvendas.
Osegundolugar ficoupa-

ra unidades comercializa-
das na faixa entre R$ 500
mileR$750mil,querepre-
sentaram 13,2% dos lança-
mentose 10,1%dasvendas.
Ficou nomercado umes-

toque de 3.325 imóveis, a
maioria - 1.659 - na faixa
entre R$ 230mil e R$ 500
mil(vejaquadro).
“Estamos com estoque

ainda bom. Mas a reposi-
ção em Santos, por exem-
plo, está menor do que em
Praia Grande, onde o mer-
cado tem lançado mais e
estámaisotimista”, avaliao
diretordoSecovi.
O presidente da Associa-

ção Empresários Constru-
çãoCivildaBaixadaSantis-
ta (Assecob), Ricardo Bes-
chizza,destacaqueháespa-
çoparacolocarmaisprodu-
tos no mercado. “Por en-
quanto, os negócios estão
ocorrendo em uma veloci-
dade boa. O interessante é
que a gente tenhauma cur-
va de crescimento perene.
Mas omercado imobiliário

sempre foidealtosebaixos.
Mas vamos torcer para que
continueassim”.

ANOELEITORAL

Se não surgiremnovos em-
preendimentos o setor po-
de enfrentar problemas em
dois anos, quando a oferta
deveestarbembaixa. “Leva
um tempo para concluir
obra. Se a gente vai lançar
em 2022 e ficar pronto em
2025, dependendo de co-
mo for, pode ter um esto-
que bem baixo em 2023 e
2024. Tudo vai depender
dos juros, da inflação e da
política. Ano que vem tem
eleição”,dizMeschini.
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Momentoestá favorável
paracomprar casaprópria
Apesar da alta dos juros, oferta de
crédito habitacional continua elevada

Imóveisdisponíveisna região

Santos: setor imobiliário
começoua dar sinais de
recuperação já no primeiro
trimestre deste ano, apesar de
umcenário ainda complicado,
comnúmeros de casos
de coronavírus emalta.
Isto não impediu diversos
lançamentos, principalmente
de alto padrão.

VANESSARODRIGUES

Segundooúltimo
levantamentodo
Secovi,entre
marçode2018e
marçodesteano,
houveo
lançamentode
13.361unidadesna
BaixadaSantista.
Os investimentos
foramde
R$4bilhõesno
período.Do total,
10.036 imóveis
foramvendidos

Asmedidas
restritivascontra
apandemiaea
adoçãodohome
officederamum
empurrãono
mercado
imobiliário,
evitandoummau
desempenhodo
setor.Agora,
asexpectativasse
renovarame
osempresários
semostrammais
confiantes,
segundo
liderançasdas
entidades
dosegmento
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