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RESUMO

A realidade do mercado imobiliário atual - temeroso e nostálgico - em nada lembra o passado recente
eufórico, com altos números de lançamentos e valorização constante. O status quo do mercado
imobiliário é de estoques elevados, valorização inferior a da inflação, redução de crédito imobiliário e
consequente queda do PIB de todo o setor. Sendo assim, empreendimentos lançados sem planejamento, e
construções feitas sem controle não podem mais se beneficiar com o boom imobiliário percebido há
tempos no País, que por muitas vezes mascarava a falta de planejamento. A localização é um aspecto
muito importante dos produtos imobiliários uma vez que os torna mais ou menos valorizados. A escolha
do local deve levar em conta uma série de fatores, dentre eles, o valor de mercado do terreno e do imóvel
que se pretende construir. Uma pesquisa foi conduzida entre maio e outubro de 2015 para determinar
quais cidades e bairros da mesorregião da Grande Florianópolis possuem o mercado de casas mais
aquecido para as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Em seguida foi feita a avaliação de um
empreendimento e terreno paradigmas pelo Método Comparativo de Dados de Mercado por Inferência
Estatística nos locais pré-definidos. O intuito é conhecer, para um empreendimento unifamiliar do
programa Minha Casa Minha Vida faixas 2 e 3, qual é o local onde a diferença entre o valor de venda do
empreendimento e o valor de compra do terreno é maior. Foi possível constatar que Tijucas se destacou
como a cidade mais interessante para o empreendimento em questão, com o bairro Areias apresentando a
maior diferença entre o valor de venda do empreendimento e o valor de compra do terreno.
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