
Aumento da procura pelo consórcio de imóveis mostra consumidores otimistas e com foco em planejamento.

Os quatro primeiros meses de 2017 foram marcados pelo aumento do otimismo de empresários e pela retomada de
vendas no comércio. Mesmo que sejam sinais tímidos, já é uma demonstração de que a economia está voltando ao
rumo do crescimento. O Bank of America Merril Lynch apontou, agora em maio, que o PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro do primeiro trimestre deve ter alta de 1,3%. Outras instituições nanceiras brasileiras estão de acordo e
sinalizam o mesmo cenário positivo.

O mercado imobiliário também dá sinais de reaquecimento. Segundo a ABAC (Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios), o primeiro trimestre de 2017 apresentou alta de 12% nas vendas de novas cotas de
consórcio de imóveis, enquanto o volume de créditos comercializados subiu 30%.

A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, uma das principais administradoras do segmento, registrou
crescimento similar. Nos primeiros quatro meses de 2017, a empresa aumentou em 19,95% os créditos
comercializados, em comparação ao mesmo período do ano anterior. No Paraná e em Santa Catarina, onde a

Retomada do setor imobiliário aponta melhora econômica
Consumo Imóveis Notícias mai 17, 2017

http://esteticalamarta.com.br/
http://spjornal.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Mercado-imobili%C3%A1rio-melhora-economica.jpg
http://spjornal.com.br/category/consumo/
http://spjornal.com.br/category/consumo/imoveis/
http://spjornal.com.br/category/noticias/
http://www.saocristovao.com.br/


Ademilar está consolidada, a alta foi de 14%, e em São Paulo, o índice da empresa foi de 68%, principalmente
devido à expansão da rede de atendimento.

Para a diretora-superintendente da Ademilar, Tatiana Schuchovsky Reichmann, o momento re ete a busca do
consumidor por planejamento e educação nanceira. “Estamos há 25 anos no mercado e o crescimento da procura
por consórcio imobiliário é um re exo claro do comportamento dos brasileiros em relação às nanças. Com um
cenário econômico não tão seguro, foi preciso reforçar o planejamento nanceiro e estudar as melhores opções
para adquirir bens, especialmente imóveis. E, diante dessa análise, o consórcio se sobressai como uma opção
inteligente de investimento”, analisa.
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