Dados segundo diretor regional, Paulo Cunha, os números refletem as boas perspectivas para o mercado imobiliário local

Lançamentos de imóveis
crescem 236,6% em São
José, segundo estudo
De acordo com Secovi foram 1.407 unidades
lançadas e 1.329 vendidas em 12 meses
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São José teve entre maio
de 2018 e abril de 2019, 1.407
unidades lançadas, segundoo
Estudo do Mercado Imobiliário realizado pelo Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) em parceria com a Robert Michel
Zarif Assessoria Econômica.
Este número representa
um volume 236,6% superior
ao período anterior, quando
os lançamentos totalizaram

418 residências. Nesse mesmo
intervalo, foram comercializados 1.329 imóveis novos no
município. O resultado representa uma elevação de 9,9%
em relação às 1.209 residências vendidas e contabilizadas
no levantamento passado.
Em termos de estoque, São
José encerrou abril de 2019
com a oferta de 1.113 unidades
disponíveis para a comercialização. O montante corresponde a uma redução de 9,8% em
relação ao mesmo mês do ano
anterior, quando houve o registro de 1.234 imóveis não vendidos. Esta oferta é formada por
unidades na planta, em construção e prontas (estoque),
lançadas nos últimos 36 meses
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(maio de 2016 a abril de 2019).
“Os números refletem as
boas perspectivas para o mercado imobiliário da região, impulsionadas pelo impacto da
nova legislação urbana local
e considerando o momento
político-econômico nacional”,
afirmou Paulo Cunha, diretor
regional do Secovi, em São
José. “O período é favorável
e traz boas oportunidades
para quem pretende investir
ou adquirir a casa própria e,
ainda, mantém a tendência de
aumento das ofertas e dos preços para quem pretende vender seu imóvel”, continuou.
Lotes.

A Região Administrativa de
São José na pesquisa em 5° lugar no ranking estadual de número de lotes lançados, com
2.425 unidades, atrás das regiões
de São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba. Em termos de VGL (Valor
Global Lançado), a região também ocupa a 5ª colocação, com
R$ 244 milhões movimentados.
A Pesquisa do Mercado de
Lotes Urbanizados no Estado
de São Paulo é realizada por
meio de parceria do Secovi-SP
e Aelo (Associação das Empresas de Loteamentos e Desenvolvimento Urbano) com a
Brain Consultoria (Bureau de
Inteligência Corporativa).
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