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Fundos Imobiliários
não terão mais 
dividendos taxados

Foque em pontos essenciais para ter um

home office confortável
esde o início da quarentena,
em março do ano passado, o
mundo deu uma guinada nas
relações interpessoais e o novo
normal se tornou dividir a casa
em lar, local de trabalho e/ou
estudo. Apesar de o número
de casos de Covid-19 ter dimi-
nuído em Sergipe, de acordo
com a Secretaria de Estado da

Saúde (SES), a recomendação sanitária ainda é man-
ter todos os protocolos de higiene adotados até o
momento, a fim de prevenir a disseminação de algu-
ma nova cepa. Ou seja, o home office, que no início
foi adotado como medida de contenção do avanço do
coronavírus, tende a permanecer após pandemia. 

A Neuroarquitetura, ramo da Arquitetura que leva
em consideração como o ambiente físico afeta as emo-
ções, é usada para entender como o ser humano res-
ponde à exposição do ambiente. Qual cor, que dispo-
sição da mobília, qual projeto, entre outros pontos,
influenciam no desenvolvimento cognitivo e na pro-
dutividade? É importante levar em consideração algu-
mas dessas recomendações para ter um ambiente
minimamente acolhedor para trabalhar em casa.

• Cores
Estudos apontam que as cores interferem no com-

portamento humano. Tons mais quentes estimulam o
lado emocional e instintivo, enquanto frias favorecem
o lado mais racional e intelectual. Para o home office,
se você precisar diminuir o estresses e a frequência
cardíaca, a indicação é o azul mais claro em pontos
estratégicos, como em uma parede só. A psicologia
das cores afirma que o azul ajuda a reter a memória,
ou seja, perfeito tanto para o trabalho quanto estudos.
Mas se seu trabalho for com criação, opte pelo ama-
relo. Assim como o azul, use-o em pontos do cômo-
do: ou mais claro numa parede só, ou metade da pare-
de, ou faixas pelo cômodo. O vermelho gera a sensa-
ção de que o tempo passa mais rápido. Por isso ele é
uma boa solução para quem passa muito tempo num
ambiente só. Escolha mobília branca, tanto para con-
trastar com o azul, amarelo e vermelho, quanto para
dar sensação de harmonia no cômodo. O branco tam-
bém é a solução para quem tem escritório pequeno,
pois dá sensação de amplitude. Neste caso, você con-
trasta com pequenos objetos decorativos coloridos. 

• Escrivaninha
Existe escrivaninha certa para trabalhar/estudar?

Com tanta variedade no mercado, fica até difícil esco-
lher. Tem para todos os estilos, necessidades e bol-
sos. O que se deve levar em consideração na hora
de montar seu escritório é o tempo de permanência,
metragem e o tipo de trabalho que será feito lá. Quem
não tem um cômodo para servir somente como escri-
tório, dá para usar a criatividade e aproveitar aque-
le cantinho subestimado da casa, como embaixo da
escada, por exemplo. Obviamente que para isso o
quesito ausência de distrações e tumultos devem ser
observados antes de instalar uma escrivaninha. 

Se o tipo de atividade que você desenvolve deman-
da mais tempo e mais materiais de escritório à mão,
o ideal são mesas maiores, como as de canto, no for-
mato em “L”. Elas são bastante espaçosas e reco-
mendadas para quem vai dividi-la com outra pessoa
ou para quem precisa esparramar seus utensílios na
hora do trabalho. 

As mesinhas retas são mais minimalistas e facili-

tam ao deixar tudo que você geralmente precisa à
mostra, como seu notebook, um bloco de rascunho
e um suporte de canetas. Seja qual for a sua escolha,
para todas elas calcule as dimensões que atendam a
boa ergonomia. Isso inclui a cadeira que integrará o
conjunto. Por falar em assento, vale a pena investir
no mais confortável, que geralmente são mais caros,
porém, o custo benefício está no conforto e bem-
estar.

• Organize
Nada adianta investir na mobília certa, aplicar a

melhor cor nas paredes, se o cômodo é uma bagun-
ça.  Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia
(UCLA), em Los Angeles (EUA), revelou que o aumen-
to da produção do cortisol é registrado quando somos
expostos ao caos. O cortisol é o hormônio produzi-
do pelas glândulas suprarrenais, liberado na corrente
sanguínea para o controle do estresse. Índices altos

de cortisol aguçam o estado de alerta, deixando o
indivíduo muito estressado. Portanto, livre-se do des-
necessário; coloque duas bandejas de documentos
na sua mesa para separar os papéis que estão che-
gando; guarde o máximo de objetos em gavetas e
caixas organizadoras etiquetadas com o conteúdo,
para não perder tempo procurando o que precisa;
limpe diariamente o cômodo; ao encerrar as ativi-
dades do dia, guarde todos os objetos que estavam
da mesa para usá-la no outro dia. Lembre-se: ambien-
te organizado e limpo está diretamente relacionado
com foco e concentração. 

Estantes de aço são boas para manter a ordem. Elas
são bem resistentes à umidade e o material fácil de
limpar. O mercado oferece diversos modelos.

• Iluminação
Enquanto a pandemia não passa definitivamente,

muitas pessoas ainda precisam trabalhar em home
office. Não surpreenderia se as companhias manti-
vessem esse modal no pós-crise sanitária. Investir
em um projeto de iluminação residencial para aten-
der às suas novas necessidades é uma boa estraté-
gia. Mas para quem não quer levar a ideia tão a sério,
algumas dicas já tornam o ambiente mais adequa-
do. Como é o caso do uso de luminárias. Sejam elas
pendentes, de mesa, embutidas, de chão, enfim, as
luminárias são peças decorativas clássicas e de muita
funcionalidade de iluminação pontual. 

Considerar a tonalidade da iluminação também
é muito importante. O ideal é usar uma lâmpada
amarela neutra, de 3.000 K, porque ela consegue
iluminar sem dar a sensação de inquietude e a fadi-
ga visual da luz branca, nem o total relaxamento
da luz amarela.

A temperatura da lâmpada também tem que ser
considerada. Geralmente a luz fria com 6500K é a
mais indicada para ambientes de trabalho. Mas como
estamos falando de atividades laborativas em casa,
não é legal encandecer todo o cômodo. Uma luz quen-
te abaixo de 4000K atende ao equilíbrio entre pro-
dutividade e relaxamento. Obviamente nada substi-
tui a luz natural. Porém, se você é um daqueles que
não goza de vista indevassável, lance mão das lumi-
nárias para focar um ponto. Mas a queridinha do
momento que alia decoração e funcionalidade são
as fitas de LED. Elas podem ser instaladas em armá-
rios suspensos e/ou prateleiras logo acima da mesa
de trabalho. Além do charme que possuem, elas são
versáteis, podem ser utilizadas em quase todos os
ambientes.

D
COR, ILUMINAÇÃO E MOBÍLIA CERTAS FAZEM TODA A DIFERENÇA NA HORA DE MONTAR UM LOCAL DE TRABALHO REMOTO 



Detalhes do Produto

Um dia ensolarado. O parque com a família
e pássaros de todas as cores cantando. É essa
a sensação que o Jogo de Lençol Pouso, da
Casa Artex, quer recriar na sua casa.
Representando a criatividade e liberdade que
as borboletas carregam consigo, a composi-
ção apresenta um mix de beleza, alegria e viva-
cidade para compor sua decoração. O toque
macio do percal, tecido desenvolvido com o
algodão, oferece ainda conforto, aconchego
e toque fresco para noites de sono únicas.

Impermeabilizador

Impermeabilizar o sofá é um método que
impede a passagem de fluidos para dentro
do tecido. Apesar de muita gente contratar
uma empresa especializada para isso, é pos-
sível fazer o serviço em casa, sem ajuda pro-
fissional. O produto específico para imper-
meabilização de sofá, que pode ser encon-
trado na Leroy Merlin, é aplicado por toda
superfície do móvel com ajuda de um pul-
verizador de compressão. Isso garante que
as fibras fiquem protegidas e o sofá dure
por muito mais tempo. O processo torna a
limpeza do sofá mais fácil, já que o estofa-
do fica resguardado de pequenos acidentes
com líquidos, que podem causar manchas
e danificar a superfície. Esse procedimen-

to pode ser tanto caseiro, quanto feito por
empresas especializadas. Inclusive, já exis-
tem até sofás impermeabilizados à venda.

Morar bem
A Laredo Urbanizadora listou alguns atri-

butos que considera atenderem ao conceito
de morar bem. Primeiro: morar bem está inter-
ligado às necessidades individuais. Ou seja, a
sensação varia de pessoa para pessoa.
Segundo: se os principais problemas a serem
contornados são com os gargalos no trânsi-
to, morar perto do trabalho, faculdade e ter
opções de comércio e serviços nas proximi-
dades é um grande privilégio. Terceiro: para
algumas famílias, morar bem significa ter
espaço. Uma opção para este perfil são os
condomínios que contemplam muitas opções
de áreas comuns. Por último e não menos
importante: localização. Considerando o
aumento da expectativa de vida do brasilei-
ro, torna-se de fundamental importância se
preocupar com a escolha do local em que você
passará grande parte da sua vida.  

Aniversário com campanha 

A Valor Imobiliária completa 18 anos este
mês de julho. Para celebrar a data, foi lança-
da a campanha “Alimente um Pet’. Até dia 31,
a cada contrato fechado, a Valor doará 5 kg
de ração para a ADASFA – Associação
Defensora dos Animais São Francisco de Assis.
Quem se interessar pela causa também pode
doar ração para cães e gatos, arroz para
cachorro e areia higiênica. Os pontos de arre-
cadação são na Sede da Valor, na Av. Augusto
Maynard, 163, São José, e na filial no Ferreira
Costa Aracaju – Home Center Ferreira Costa.
Quem precisar de mais informações pode con-
tatar a imobiliária pelos números: (79) 9 8820-
0893; (79) 9 9900-1304.

Domingo no Parque 

wilma.anjos@gmail.com

WILMA ANJOS
OLHO MÁGICO

No início de junho deste ano, o presidente
Jair Bolsonaro anunciou em uma live no seu
Twitter, que estudava uma maneira de aca-
bar com a cobrança da taxa de laudêmio. A
ideia parece estar amadurecendo, já que esta
semana Bolsonaro voltou a falar no assunto,
e prometeu dar por encerrada a cobrança
ainda neste mês de julho. Em meio a infin-
dáveis revisões do texto da Reforma Tributária
– sobretudo da regularização de um novo
Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa
Jurídica –, a notícia da extinção do laudêmio
é esperada por 600 mil proprietários de imó-
veis na faixa litorânea do país, segundo
Bolsonaro. Ainda que o dado do presidente
peque em precisão, a ideia de encerrar com
uma cobrança da época colonial é agradá-
vel. Com mais de sete mil quilômetros de lito-
ral, imagine quanto os cofres públicos já arre-
cadaram pelo domínio do território da União
– ou ‘terreno da Marinha’, como é popular-
mente conhecido, por abranger também ter-
ritório de um dos três ramos das Forças
Armadas do país. 

O laudêmio é uma relação de obrigação tri-
butária difícil de entender e aceitar. Não só
por seu certo grau de complexidade, mas
sobretudo pela manutenção de um tributo
de mais de 500 anos! No momento em que o
país tenta se reerguer economicamente após
a crise pandêmica e o ministro Paulo Guedes
fala em carga tributária mais justa, o fim de
uma taxa caduca traz um senso de justiça. 

Basicamente a cobrança surgiu na época
em que a coroa portuguesa permitia o domí-
nio do território para quem quisesse ocupar
a colônia. O foreiro (nome dado a quem rece-
bia o domínio dessas terras) podia vender
essa titularidade a um terceiro, desde que
pagasse diretamente ao senhorio um laudê-
mio. A partir desse pagamento a coroa dei-
xava de ter a preferência do domínio do ter-
ritório. Não é por ser uma taxa histórica que
o laudêmio é um tributo complexo de acom-
panhar. É, na verdade, pela cobrança injus-
ta. Mas aí já entram outros detalhes. Basta
atinar que ainda este ano a famigerada taxa
deixará de existir.

Os profissionais da corretagem imobiliária de Sergipe foram às urnas no último dia sete
de julho para escolher os novos membros do Conselho Regional de Corretores de Imóveis
de Sergipe (CRECI-SE), que vão conduzir os destinos da instituição no próximo triênio
(2022/2024). Com 884 votos (65,8% dos votos válidos) a ‘Chapa 02 – CRECI para todos’, foi
eleita, empunhando a bandeira da mudança. A “Chapa 01 – Confiança renovada’, da atual
administração, ficou em segundo e os votos brancos e nulos somaram 3,5%. Embora o voto
seja obrigatório para os profissionais do Conselho em Sergipe, o índice de abstenção foi
de 24,2%. Ainda assim, proporcionalmente, o comparecimento dos eleitores no estado foi
um dos maiores do país. Como o voto para o Conselho é obrigatório, os corretores que
não participaram devem justificar a ausência até o dia 05/10/2021, evitando multa. A justi-
ficativa pode ser feita através do site www.crecise.gov.br

INFORME IMOBILIÁRIO

Eleições CRECI-SE

EDITORIAL

Um tributo caduco 
chamado laudêmio

Expectativa
Tudo indica que André Cardoso, atual-

mente Conselheiro Federal, provavelmen-
te será o novo presidente do CRECI-SE.
Provavelmente, porque as eleições foram
para os membros que passam a compor o
Conselho e, cabe a eles, após diplomação,
elegerem os membros da diretoria e presi-
dência. Sérgio Sobral continua na presi-
dência do CRECI-SE até o final do ano. 

Lançamento
A MRV está com um lançamento na região

do Centro Administrativo de Aracaju.  O
condomínio fechado ‘Praia de Atalaia’ tem
apartamentos de dois quartos, todos com
vaga de garagem, área de lazer completa
com piscina, coleta seletiva, energia solar,
sistema de segurança, tomada USB, lami-
nado na sala e quartos (exceto térreo). O
Centro Administrativo fica próximo à
Universidade Federal de Sergipe (UFS) e
Terminal Rodoviário.  No comércio local
estão os supermercados Atacadão, Assaí e
GBarbosa . Em junho passado a varejista
catarinense ‘Havan’ inaugurou sua 160º loja,
na Avenida Tancredo Neves – uma das prin-
cipais vias de acesso ao condomínio.  A
simulação pode ser feita por chat, no site
da construtora (https://www.mrv.com.br/).
Interessados devem atender às condições
do programa de habitação do governo fede-
ral, o Casa Verde e Amarela (antigo Minha
Casa Minha Vida). 

Maior alta
O mês de junho teve a maior alta no

preço médio nas vendas de imóveis resi-
denciais desde agosto de 2014, de 0,57%,
quando o crescimento médio mensal ficou
em 0,68%. Nos meses anteriores, confor-
me o Índice FipeZap, o porcentual ficou
em 0,48%, em maio, e 0,30%, em abril. A
pesquisa é realizada pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
com base nos anúncios de imóveis em 50
cidades.

Solar Nova Aruana
A FFB lançou seu primeiro empreendi-

mento residencial na antiga Zona de
Expansão, em Aracaju. São dois quartos,
com cozinha americana integrada à sala
de jantar/estar, varanda e piso laminado
de madeira. Próximo a padarias, farmá-
cias, supermercados, lotéricas, futuro

shopping e à praia. No Solar Nova Aruana
os espaços de lazer serão entregues equi-
pados e decorados. Solar Nova Aruana
traz diferenciais como: piso laminado de
madeira na sala e nos quartos; infraes-
trutura para instalação de ar condicio-
nado Split; área de lazer completa, entre-
gue equipada e decorada; infraestrutura
para wi-fi nas áreas de lazer; energia solar
nas áreas comuns; medição individuali-
zada de água; bacias sanitárias com caixa
acoplada e duplo fluxo 3/6 L; automação
nos portões de acesso a pedestres e veí-
culos; vaga de estacionamento para visi-
tantes e infraestrutura para instalação de
câmeras CFTV nas áreas comuns inter-
nas e externas.

Aço
No último dia nove, chegou ao Brasil a pri-

meira carga de aço importado por iniciati-
va de construtores. Um carregamento de 20
mil toneladas de aço importado da Turquia
chegou ao Brasil esta semana, no Porto de
São Francisco do Sul, em Santa Catarina.
Trata-se de uma iniciativa da CooperconSC,
em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira
da Indústria da Construção), reunindo pedi-
dos de 137 empresas de oito estados brasi-
leiros. Com a importação, o custo para os
construtores ficou cerca de 20% abaixo do
mercado nacional.

Direito Imobiliário 
Os advogados,  Alan Gaspar, especiali-

zado em Incorporações Imobiliárias e
Loteamentos, e Ana Sarmento, mediado-
ra judicial e árbitra, falaram no Fórum de
Direito Imobiliário sobre aspectos relati-
vos ao contencioso imobiliário e às solu-
ções extrajudiciais. O evento foi promo-
vido virtualmente, com transmissão ao
vivo no Youtube, pela Ordem dos
Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB-
SE), através da Comissão de Direito
Imobiliário, Notarial e Registral. A media-
ção foi responsabilidade do presidente da
Comissão, Pedro Celestino. “É importan-
te lembrar que dentro do ramo imobiliá-
rio há relações continuadas e elas exigem
um olhar mais apurado do profissional de
Direito. O advogado que busca saber o
que é a mediação e a utiliza, tem o pri-
meiro ganho: saúde emocional. Conflito
adoece”, disse Ana. É possível assistir ao
evento pelo endereço https://www.youtu-
be.com/watch?v=6QUfvh7ORNQ
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Se fosse uma pessoa, a Valor Imobiliária encerraria sua menoridade legal neste mês
de julho, ao completar 18 anos. A companhia do engenheiro e empresário Aroldo
Franca é a mais velha de sete outros empreendimentos da família. “A Valor é uma
empresa que tem como objetivo oferecer aos seus parceiros e clientes um serviço per-
sonalizado e avançado na gestão de vendas de imóveis”, está descrito em sua missão
como empresa. O clima na Valor é de festa! Não poderia ser diferente, afinal, são quase
duas décadas de muitas histórias e grandes conquistas. Parabéns aos envolvidos!

A Casa Artex anunciou a coleção “Domingo no Parque”. A proposta é levar uma atmosfe-
ra de paz ao seu quarto, com estampas que retratam os encantos da natureza, onde flores,
borboletas e abelhas convivem em harmonia. A Casa Artex está localizada no shopping
Riomar, no bairro Coroa do Meio, Aracaju.



ma das realidades comuns
a quem vende imóveis em
áreas pertencentes à União,
principalmente quem mora
perto do litoral, está pres-
tes a acabar. Neste mês, está
previsto o fim das taxas de
laudêmio e de foro para

quem se interessar em adquirir o domínio total das
propriedades.

O anúncio foi feito no início de junho pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Nas próximas semanas, a
Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União (SPU), do Ministério da
Economia, lançará as propostas para a compra do
domínio total dos terrenos.

A ação começará pelos bairros de Copacabana e
do Leme, no Rio de Janeiro. Segundo a SPU, o pro-
grama será gradualmente expandido, até beneficiar
cerca de 600 mil imóveis em todo o país até o fim
de 2022. De acordo com o órgão, a transferência
dos terrenos para os proprietários privados injeta-
rá até R$ 110 bilhões em direitos de propriedade na
economia, com a mudança no regime de contabili-
zação dos imóveis.

A remição (liberação de pena ou obrigação) de
foro digital poderá ser feita pelo aplicativo SPUApp.
Pelos contratos de foro, o ocupante detém 83% do
imóvel. Com a remição, poderá adquirir os 17% res-
tantes, com desconto de 25% para quem fizer o
pagamento à vista.

No caso das terras de Marinha, essas cobranças
se baseiam em uma lei de 1831. Na ocasião, o Império
definiu que as Terras de Marinha correspondem a
uma faixa de 33 metros a partir da preamar (nível
máximo da maré alta). Os terrenos podem ser ocu-
pados, mas pertencem parcialmente ao governo
para garantir a defesa nacional e o livre acesso ao

mar pela população.
No entanto, a cobrança muitas vezes foi feita em

terrenos a até 80 metros da linha da maré alta, afe-
tando bairros inteiros de cidades litorâneas.
Atualmente, cerca de 300 mil imóveis em todo o país
estão sob o regime de foro.

• Como funciona o laudêmio
Ao fazer a remição, o proprietário ficará livre das

taxas de laudêmio, de ocupação e do foro anual. No
entanto, o que são essas taxas?

Cobrada na venda de um imóvel em terreno da
União, o laudêmio equivale a 5% do valor do imó-
vel. A cobrança é feita apenas uma vez e não inci-

de em caso de doação ou de transmissão por heran-
ça. O laudêmio não anula a cobrança de Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que tam-
bém deve ser quitado antes do registro da escritu-
ra do imóvel.

Paga todos os anos, a taxa do foro incide sobre
terrenos cujos titulares se encontravam nas terras
antes da demarcação e equivale a 0,6% do valor
atualizado do imóvel.

Existe outra modalidade de moradia em terrenos
da União. Nos contratos de ocupação, o morador
não tem nenhum domínio sobre o imóvel, com a
União detendo 100% da posse. Apenas paga uma
taxa anual de 2%, para contratos até 30 de setem-

bro de 1988, ou de 5%, para contratos após essa data.
A diferença principal entre os contratos de foro e

de ocupação está no momento da demarcação. Nos
contratos de foro, os titulares se encontravam nas
terras antes de a União demarcar o terreno como
dela. Nos contratos de ocupação, a área estava deso-
cupada quando foi considerada da União, com a
SPU cedendo o uso do terreno mediante contrato.

No caso da ocupação, a SPU também permitirá
aos usuários manifestar o interesse pela compra do
terreno. O sistema de Proposta de Manifestação de
Aquisição (PMA) deverá ficar pronto em outubro,
segundo o Ministério da Economia, e poderá bene-
ficiar até 300 mil imóveis nessa situação.

U
Agência Brasil 

Governo lançará as propostas para a compra do domínio total dos terrenos, a começar pelos bairros de Copacabana e Leme, no Rio
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COM O FIM DA COBRANÇA, QUEM POSSUI IMÓVEIS EM ÁREAS DA UNIÃO PODERÁ COMPRAR O DOMÍNIO TOTAL DA PROPRIEDADE 

Fim da taxa de laudêmio está
previsto para este mês

Rendimento de fundo 
imobiliário continuará

isento de imposto

Sergipe tem menor custo
por metro quadrado do
país na construção civil

Os rendimentos de fundos de investimentos imo-
biliários (FIIs) não serão mais taxados em 15% como
estava proposto no texto original da reforma tribu-
tária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o
presidente da Câmara, Arthur Lira, estão de acor-
do. Os FIIs continuarão com rendimentos isentos
de impostos.

A alteração foi divulgada nesta semana, no novo
relatório que está sendo elaborado pelo deputado
Celso Sabino (PSDB-PA).

Se o texto enviado pelo governo fosse aprovado
da forma que estava, as novas regras de tributação
sobre FIIs valeriam para cotas negociadas em bolsa
a partir de 2022.

Com a mudança no projeto, a Receita Federal dei-
xará de arrecadar R$ 850 milhões de impostos por
ano. O benefício é intangível, mas certamente o
impacto será a manutenção da indústria de cons-
trução civil aquecida, um setor que usa mão-de-obra
de maneira intensiva e ajuda na retomada do cres-
cimento econômico.

Agora, a decisão de Guedes e Lira libera cerca de
1,5 milhão de investidores que migraram da
Caderneta de Poupança há alguns anos para os FIIs.
Esse tipo de investimento ganhou tração por ter alta
liquidez e possibilidade de diversificação com pou-
cos recursos. O “ticket médio” dessas aplicações é
de R$ 50.000.

Os FIIs bancam loteamentos de classe média e
obras em todo o país. Seria uma perda grande para
o setor de construção civil se o fim da isenção sobre
os rendimentos fosse aprovado no Congresso.

Atualmente, essa classe de ativos já é tributada em
20% se houver ganho de capital pela valorização
das cotas através de suas vendas.

• Imposto em fundos fechados
Os fundos de investimento privados fechados terão

incidência de imposto sobre o rendimento, tal como
está no projeto de reforma. Fundos com até 50 cotis-
tas serão taxados. Acima desse volume de investi-
dores, continuam isentos. Objetivo: barrar a elisão
fiscal de grupos familiares que usam esses ativos.

• Cronograma
O parecer preliminar da reforma tributária foi entre-

gue na terça-feira (13) ao presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira. A votação do projeto fica-
rá para agosto, depois do recesso.

O Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia
(IBGE) revelou recentemente que Sergipe é o
estado brasileiro com o menor custo médio por
metro quadrado na construção civil. O custo ficou
em R$ 1.245,76, valor abaixo da média nacional
de R$ 1.421,87.

A Bahia, por sua vez, é o estado no Nordeste
com o maior custo por metro quadrado (R$
1.416,43). Enquanto Santa Catarina é o estado
brasileiro com o maior custo (R$ 1.576,54). Os
números fazem referência ao mês de junho de
2021, e foram divulgados através da pesquisa
mensal do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Índices da Construção Civil).

De acordo com o IBGE, o Índice Nacional da

Construção Civil foi de 2,46% no mês de junho.
O resultado ficou 0,68 ponto percentual acima da
taxa de maio (1,78%). Em Sergipe, a variação
mensal foi de 0,58%. Mas, e o que isso quer dizer?

O SINAPI é a ferramenta pela qual a
Administração Pública Federal (ou demais
Administrações que estejam manuseando verba
federal) define os valores dos insumos e serviços
necessários às obras e serviços de engenharia.
Trata-se de um banco de dados mantido pela
Caixa Econômica Federal, que serve como base
para o cálculo do custo das obras públicas de
engenharia no país. O Sistema tem por objetivo
a produção de séries mensais de custos e índices
para o setor habitacional, e de séries mensais de
salários de mão de obra e preços de materiais,
máquinas e equipamentos e serviços da cons-
trução para os setores de saneamento básico,
infraestrutura e habitação. 
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s necessidades e comporta-
mentos do público maduro
têm se modificado com o
tempo. Hoje, as vontades,
principalmente dos Baby
Boomers, estão cada vez
mais próximas às dos jovens.
Uma pesquisa do Hype50+
mostra que 71% dos brasi-

leiros maduros já se consideram digitais e 70%
são consumidores da Netflix.

Tendo em vista que grande parte das pessoas
no mundo está envelhecendo – dados da OMS
apontam que, entre 2015 e 2050, a população
mundial com mais de 60 anos vai saltar de 12%
para 22% –, dar atenção ao público prateado é
uma boa oportunidade para qualquer mercado.

Neste contexto, somado ao fato de as famílias
estarem cada vez com menos integrantes – no
Brasil temos 4,3 milhões de idosos que vivem
sozinhos, segundo dados do IBGE –, o merca-
do imobiliário é um dos setores impactados e
precisa entender o novo comportamento dos
prateados.

Nos dias atuais, observamos um movimento
em direção à troca de seus imóveis grandes por
espaços menores, que sejam mais práticos, eco-
nômicos e que facilitem as adaptações para pro-
porcionar um ambiente funcional e seguro para
uma longevidade com qualidade.

Este comportamento observado se assemelha
ao de casais com menos idade, que preferem os
imóveis práticos, tecnológicos e com mais con-
forto, sem espaços que não serão úteis a longo
prazo.

Assim, a primeira oportunidade para a indús-
tria imobiliária é adaptar e vender seus imóveis
para os maduros: – quando a indústria imobi-
liária projeta imóvel para o público jovem – os
Millennials -, também pode fazer pequenos ajus-
tes e atender aos prateados. A praticidade, aces-
sibilidade e socialização, uma comunidade com
tudo muito próximo, áreas comuns que promo-
vam a conexão entre pessoas são muito impor-
tantes à maioria da população, incluindo os 50+.

Na Alemanha, por exemplo, residenciais de
apartamentos funcionais são focados no públi-
co jovem e sênior, os quais contam com as mes-
mas funcionalidades para as diferentes fases da
vida e ainda incentivam as relações intergera-

cionais. Este é um dos segredos para se rela-
cionar com o público prateado no mercado imo-
biliário: entender os avanços de suas necessi-
dades e enxergar a individualidade nos imóveis
para seniores.

Como a maturidade é heterogênea e cada faixa
etária, classe social e momento de vida têm as
próprias características, ao lançar um produto
para esse mercado é preciso entender qual o
estilo de vida do consumidor final, quebrando
os estereótipos e os paradigmas relacionados
ao envelhecimento.

A segunda oportunidade para o setor imobi-
liário é entender que os 50+ também investem
em imóveis para alugar e complementar sua
renda, tornando-se promissores clientes, tanto
como comprador de moradias adaptadas, moder-
nas e tecnológicas, como investidor de imóveis.
Até porque, uma das suas principais preocupa-
ções na maturidade é não perder a indepen-
dência física e financeira.

A terceira oportunidade é olhar para os cor-
retores de imóveis e perceber que muitos já atin-
giram a maturidade e recebem, por vezes, uma
aposentadoria, o que lhes permite trabalhar nesta
área com mais tranquilidade, aumentando assim
sua renda mensal. Fora o aspecto da credibili-

dade junto ao cliente, por se tratar de um pro-
fissional com experiência bem maior do que os
iniciantes nesta área.

Da mesma forma, o perfil apresentado pelo
corretor nessas condições, permite entender
melhor as necessidades dos jovens e da geração
prateada e suas respectivas necessidades.

A corretora Sonia Sanchez (72 anos) é um exem-
plo. Ao convencer sua cliente (63 anos), para tro-
car um imóvel maior do que necessita atual-
mente, por três apartamentos pequenos, que
serão alugados utilizando aplicativo, gerando
assim uma renda extra, que proporcionará, com
certeza, segurança financeira para sua cliente,
Sonia movimentou o mercado imobiliário daque-
la região e com a comissão recebida irá com-
plementar sua renda de aposentada.

A maior plataforma global de compartilha-
mento de lares e experiências, o Airbnb, come-
mora o crescimento entre os usuários seniores
brasileiros. Somente de setembro de 2017 a setem-
bro de 2018, o crescimento registrado foi de 93%
no número dos viajantes maduros na platafor-
ma. Esta é a faixa etária de hóspedes que mais
cresce, o que mostra que o uso de tecnologia
para encontrar opções de aluguel de tempora-
da não é exclusividade dos millennials.

Treinar corretores para que sejam Consultores
de Imóveis, com conhecimento em Investimento
e Mercado prateado, gera oportunidade para o
setor Imobiliário, contribuindo com a qualida-
de de vida da maturidade em ambas as partes:
Cliente e Corretor. Um perfil bem interessante
para um profissional que requer experiência,
habilidade, disponibilidade e entende melhor o
perfil e necessidades da geração prateada.

Os prateados querem estar inclusos no ambien-
te social. Eles querem interagir com a comuni-
dade e aproveitar de toda a facilidade dos gran-
des centros. Especialmente a geração de Baby
Boommers, que é composta por pessoas que
foram protagonistas de muitas mudanças e trans-
formações. Não é de se esperar que se asseme-
lhem tanto aos mais jovens. Esse público che-
gou à idade madura cheio de energia, queren-
do aproveitar das facilidades da vida moderna,
preocupando-se sempre com o bem-estar e a
saúde. Afinal, eles já quebraram muitos para-
digmas durante as suas jornadas e estão aí para
mudar todos os segmentos, inclusive o imobi-
liário.

*Bete Marin é cofundadora do Hype50+ e da
MV Marketing

Por Bete Marin*
DIVULGAÇÃO

O processo de mudança nunca é fácil ,
desde a procura de um novo lugar para
morar, que atenda a todas as suas necessi-
dades, até a organização dos seus objetos,
há um longo período. E a necessidade e
entusiasmo acerca da decoração da nova
casa são sempre levados em consideração.
A Mobly preparou cinco dicas valiosas para
facilitar essa transição:

• Dar prioridade às suas 
necessidades 
Uma das etapas primordiais na escolha de

uma nova casa é saber valorizar as neces-
sidades de quem irá conviver naquele espa-
ço, levando em consideração o conforto e
o bem estar de todos. Para isso, é preciso
pensar: quantas pessoas irão morar com
você? Quantos quartos serão necessários?
Quantos banheiros os moradores necessi-
tarão, e, principalmente, qual o tamanho
ideal de cada cômodo para acomodar con-
fortavelmente todos os moradores?

Com isso, elencando as prioridades de
acordo com as escolhas de cada um, fica
mais fácil escolher um ambiente agradável
e que atenda a todas as necessidades. 

• Garanta a boa condição do imóvel 
Certifique-se se serão necessários repa-

ros ou até mesmo grandes reformas.
Geralmente é mais econômico optar por um

lugar que esteja em perfeito estado para a
moradia, como a parte elétrica e encana-
mento, do que um que necessite de uma
grande obra.

• Avalie o potencial decorativo 
Antes mesmo de alocar os móveis nos seus

devidos cômodos, é importante dar uma
boa olhada no local. Fazendo isso, você con-
segue determinar a compra apenas de itens
necessários para o seu ambiente, evitando
a poluição visual. Para essa etapa, o plane-
jamento financeiro também é importante.
Assim, você consegue investir no seu esti-
lo de forma que caiba no seu bolso. 

• Opte por otimização 
Dê preferência a móveis que valorizem e

otimizem o ambiente. Quando bem utiliza-
dos, esses itens conseguem imprimir uma
sensação de amplitude ao cômodo. Essa téc-
nica atende bem às necessidades de seus
usuários e valoriza o imóvel.  

• Fotografe o local antes e 
depois de se mudar
Guarde registros fotográficos no seu celu-

lar de sua nova casa, antes e depois de deco-
rar. Assim, quando você quiser comprar ou
trocar algum item, as fotos do antes e depois
darão uma boa ideia se vale a pena ou não.

RPMA  Comunicação

Cinco dicas importantes para quem está de mudança

Por que os 50+ representam 3 vezes mais
oportunidades para o setor imobiliário

NECESSIDADES DO CONSUMIDOR IMOBILIÁRIO MADURO SE APROXIMAM DAS ESCOLHAS DO PÚBLICO JOVEM

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER ANTES DE INICIAR O PROCESSO DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO
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Conhecer novo perfil do comprador acima de 50 anos é fundamental para  o marketing

Assegure que escolheu o imóvel adequado antes de qualquer mobilização


