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RIO DE JANEIRO, Quinta e sexta-feiras, 31/12/2015 e 01/01/2016

IMÓVEIS

● ENTRE OS LANÇAMENTOS DE 2015: NOW SMART
RESIDENCE,DOGRUPOAVANÇOALIADOS,NO
CACHAMBI,EBELAVISTANOVAIGUAÇU,DA CURY

● OTIMISMO

O cenário de 2016

Emmeioàcrise,aexpectativadosespecialistasédemelhoranosetorimobiliárioanoquevem

● ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com

O

novo ano chega amanhã
e,comele,vêmasexpectativas sobre como será o
mercado imobiliário no Rio em
2016.Diantedacrise queatingeo
país,especialistasdestacamomomentodifícil,massemostramotimistas e acreditam em uma melhora no setor, principalmente
por conta das Olimpíadas.
“Difícilfazerprojeções.Aeconomia brasileira está parada. Sabemos que foi um ano atípico. Crise
econômica,crise política,crise ética. Espero que a reação venha o
quantoantes.Masdeumacoisatenhocerteza:aconstruçãocivilcontinuaatuantee,emcondiçõesadequadas,voltaráacresceraceleradamente.Anossaexpectativaéderetomada.Anoolímpico,oRioviverá um momento especial”, avalia
opresidentedaAssociaçãodeDirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário (Ademi), João Paulo
Rio Tinto de Matos. “Acreditamos no poder de recuperação da
economia como um todo e do setor de construção em especial. Assimqueaeconomiadopaísdersi-

nais de recuperação, o setor estará
prontopararetomarocrescimento.Asempresasestãofortes,disposiçãonãofalta.Há projetos,há demanda,gentequesonhacomacasaprópria,apenas àespera domelhor momento”, acrescenta ele.
Quantoàsregiõesquedevemficar mais valorizadas em 2016,
João Paulo aponta áreas próximas aos projetos olímpicos.
“Com a realização dos Jogos em
2016, a tendência é que o mercado imobiliário continue investindonaZonaOeste,emespecialnas
áreas próximas aosprojetos olímpicos,aoscorredoresdeBRT,metrôeCentroMetropolitano”,afirmaele.“AZonaPortuária,quedeveráconsolidarseuprocessoderevitalização ano que vem, também
será ponto de atração de investimentos, tanto comerciais quanto
residenciais,assimcomodemoradores. Nãodá para esquecera Zona Norte. São Cristóvão e Cachambiestãoemfrancodesenvolvimento.Como ArcoMetropolitano, o eixo populacional do estado também sofrerá alterações.
Áreas sem investimentos voltarão
ao mapa do crescimento, principalmente na Baixada”, completa.

DIVULGAÇÃO

‘Houve uma diminuição no ritmo’
A crise econômica atingiu o
mercado imobiliário. Em cinco anos, o setor recuou 41%.
“O número de lançamentos
residenciaisnoRionoprimeiro semestre deste ano não alcançou o desempenho registradoaolongodetodaumadécada de boa performance.
Houveumadiminuiçãonoritmo, mas não um retrocesso.
Foi um ano difícil, mas não

●

um ano perdido. O mercado
continuou em atividade, buscando estratégias para seguir
emfrente.Vivemosumperíodo de ajustes, de acomodação
àsituaçãoatualdopaís.Omercado imobiliário, infelizmente, é sensível ao sentimento de
confiançaeela,nestemomento,estáabalada”,afirmaopresidente da Ademi, João Paulo
Rio Tinto de Matos.

Now Smart Residence, do Grupo Avanço Aliados, no Cachambi, bairro em desenvolvimento

