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Região Sudeste com destaque 
para o Estado de SP e MG

Loteamento

Instabilidade Política

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste 

Disponibilidade de 
Crédito Bancário

Baixo Padrão

Cidades com média entre
201 a 500 mil habitantes



Região Sudeste com destaque 
para o Estado de São Paulo

Empreendimento Vertical

Instabilidade Política

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste 

Disponibilidade de 
Crédito Bancário

Baixo Padrão

Cidades com média entre
201 a 500 mil habitantes



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste
Baixo padrão

Cidades com população 
superior a 1 mi habitantes

Instabilidade Política
Região Sudeste com destaque 
para o Estado de São Paulo

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Instabilidade Politica

Loteamento



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste
Médio padrão

Cidades com população com 
até 200 mil habitantes

Instabilidade Política
Região Sudeste com destaque 
para o Estado de São Paulo

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Velocidade de tramitação de projetos

Loteamento



Região Sudeste com destaque 
para o Estado de SP e MG

Empreendimento Vertical

Instabilidade Política

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste 

Disponibilidade de 
Crédito Bancário

Baixo Padrão

Cidades com média entre
201 a 500 mil habitantes



Região Nordeste ou 
Centro-Oeste

Hotelaria de Lazer

Acredita que não entraremos em 
um processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste Econômico e Midscale

Cidades com população 
superior a 200 mil habitantes

Taxa de juros e a 
tendência de queda

Instabilidade Política



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Centro-Oeste
ou Sudeste

Médio padrão

Cidades com população 
superior a 500 mil habitantes

Instabilidade Política
Região Centro-Oeste
ou Sudeste

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Loteamento

Disponibilidade de 
Crédito Bancário



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste
Médio ou alto padrão

Cidades com população 
superior a 1 mi habitantes

Instabilidade Política
Região Sudeste com destaque 
para o Estado de São Paulo

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Disponibilidade de 
Crédito Bancário

Loteamento e Segunda 
Residência



Região Centro-Oeste com 
destaque para o Estado de GO

Hotelaria de Lazer, Timeshare 
e/ou Multipropriedade

Instabilidade Mercadológica

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste e Sul 

Taxa de juros e a 
tendência de queda

Misdcale ou Resort

Cidades com média entre
81 a 200 mil habitantes



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Centro-Oeste Médio padrão

Cidades com população 
superior a 200 mil habitantes

Taxa de juros e a 
tendência de queda

Instabilidade Política
Região Centro-Oeste com 
destaque para o Estado de GO

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Loteamento



Região Sudeste com destaque 
para o Estado de SP e RJ

Loteamento

Instabilidade Econômica

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Sudeste 

Tática de Vendas

Baixo Padrão

Cidades com média entre
81 a 200 mil habitantes



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Nordeste
Médio padrão

Cidades com população entre 
81 a 500 mil habitantes

Instabilidade Política
Região Nordeste

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Empreendimento Vertical

Taxa de juros e a 
tendência de queda



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Regiões Nordeste,
Norte ou Sul

Não existe interesse em investir

cidades com média entre
81 a 201 mil habitantes

Instabilidade Política
atua na nos estados de 
Alagoas, Amapá e Paraná

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Não existe interesse 
em investir

Disponibilidade de 
Crédito Bancário



Investirão em negócios 
imobiliários no próximo ano

Região Nordeste
Médio padrão

Cidades com população entre 
200 mil e 1 mi habitantes

Instabilidade Política
Região Nordeste

Acredita que entraremos em um 
processo de mudança em 2018

Empreendimento Vertical

Disponibilidade de 
Crédito Bancário
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