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Editorial

Indicadores�Econômicos

AnoAno MêsMês IPCAIPCA IGPMIGP-M INPCINPC CUB/SCCUB/SC

2016

Setembro 0,08 0,20 0,08 R$�1.634,282016

Agosto 0,44 0,15 0,31 R$�1.631,742016

Palavra�do�Presidente
Caros leitores,

O Mercado Imobiliário, apesar da 

instabilidade econômica continua 

sendo um dos principais pilares da 

nossa economia. Com a chegada da 

temporada de verão e devido ao valor 

do câmbio, o litoral catarinense começa a aquecer o setor de lo-

cações de imóveis, recebendo também muitos turistas estran-

geiros. Por isso trouxemos como matéria de capa, uma aborda-

gem sobre o comportamento do mercado imobiliário para a 

temporada, como também colhemos informações sobre as 

principais projeções para o setor imobiliário em 2017.

Na área condominial, mostramos o resultado do V Simpósio 

de Condomínios Secovi/SC, que aconteceu no período de 27 a 

29 de setembro. O evento oportunizou aos síndicos e demais 

profissionais que atuam na gestão de condomínios, o acesso a 

novos conhecimentos, sendo de grande valia, pois as palestras 

consequentemente contribuíram para o aprimoramento das 

ações referente à administração de condomínios.

Falando em setor condominial, no mês de novembro come-

moramos nacionalmente o Dia do Síndico e seguindo a tradição 

já temos confirmada a data onde celebraremos esta importante 

data. Síndicos, já coloquem na agenda o dia 30 de novembro e 

venha participar conosco desta homenagem. Em breve divulga-

remos em nossos portais e mídias sociais mais detalhes sobre o 

evento. 

Até a próxima e uma boa leitura!

Boa leitura!

Sérgio Luiz dos Santos

Presidente do Secovi/SC

Outubro * * * R$�1.636,64

*Até o fechamento desta edição não foram publicados os índices.
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Abdon Batista, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas Mornas, Alfredo 

Wagner, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Arroio 

Trinta, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Camboriú, Balneário 

Gaivota, Balneário Piçarras, Bandeirante, Barra Velha, Bela Vista do Toldo, Bocaina do Sul, 

Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Trombudo, Brunópolis, 

Brusque, Caçador, Calmon, Camboriú, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Canelinha, Capão 

Alto, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Correia Pinto, 

Curitibanos, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Ermo, Erval Velho, Fraiburgo, Frei Rogério, Guabiruba, 

Herval D'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Imbuia, Iomerê, Irineópolis, Itajaí, Itapema, Ituporanga, Joaçaba, José 

Boiteux, Lacerdópolis, Lages, Laurentino, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira, 

Major Gercino, Major Vieira, Massaranduba, Matos Costa, Mirim Doce, Monte Carlo, Monte Castelo, Navegantes, 

Nova Trento, Otacílio Costa, Ouro, Palmeira, Papanduva, Paraíso, Penha, Petrolândia, Pinheiro Preto, Ponte 

Alta, Ponte Alta do Norte, Porto Belo, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Princesa, 

Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Rufino, Salete, Salto 

Veloso, Santa Cecília, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bonifácio, São Carlos, São Cristóvão 

do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São Joaquim, São José do Cedro, São José do Cerrito, São Pedro de 

Alcântara, Serra Alta, Sul Brasil, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó Grande, Treviso, Treze Tílias, Trombudo Central, União do 

Oeste, Urubici, Urupema, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos, Videira, Vitor Meireles, Witmarsum e Zortéa.

Base�Territorial
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CÓDIGO�INTERNACIONAL�DE�ÉTICA�
DO�MERCADO�IMOBILIÁRIO

Até o final de 2016, o mercado imobiliário terá um Có-

digo Internacional de Ética que está sendo discutido e 

avaliado por 31 entidades de todo mundo. Lançado em 

2014, a Coalização Internacional de Padrões Éticos – IESC 

(International Ethics Standards Coalition) tem o objetivo 

de desenvolver e implementar o primeiro Código de Ética 

Internacional para o setor de propriedade e serviços pro-

fissionais relacionados.  

A missão dos integrantes está sendo de alinhar os prin-

cípios éticos fundamentais que deverão constar no Có-

digo de Ética Internacional, para que todos os profissio-

nais do mercado imobiliário possam seguir uma mesma 

doutrina.

Considerado pioneiro, o documento com o Código de 

Ética Internacional pretende contribuir com maior trans-

parência e coerência para o mercado imobiliário, setor 

que possui grande representatividade econômica em to-

do mundo.  

O documento já foi redigido e disponibilizado para 

consulta, sendo que agora está em processo de análise fi-

nal.

No Brasil, as entidades que fazem parte da Coalização, 

são o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi/SP), a 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), e as 

filiais da Federação Internacional das Profissões Imobi-

liárias (Fiabci) e do instituto de qualificação profissional 

em construção e propriedades (Royal Institution of Char-

tered Surveyors - RICs). Além disso, conta também com 

representantes imobiliários da Rússia, China, França, EUA, 

Alemanha, Japão, Malásia, Canadá e Reino Unido.

Muitos integrantes da coalização já possuem seus pró-

prios códigos de ética, e estão alinhando os princípios é-

ticos fundamentais que deverão constar no código 

internacional.

A iniciativa é considerada um marco histórico para o 

setor imobiliário global, pois permitirá aos profissionais 

de qualquer país realizar suas atividades tendo como base 

padrões éticos conhecidos por toda a sociedade, ou seja, 

seguirão parâmetros comuns de qualidade e comprome-

timento com relação aos negócios do setor.

O documento que está norteando a formulação do 

código internacional de ética é composto por dez tópicos 

e ficou disponível para sugestões. 

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.

Mercado�Imobiliário



Confira�os� tópicos�que�estão�servindo�
como�base�para�formulação�do�código

1. Confidencialidade

Os profissionais não devem divulgar informações con-

fidenciais ou proprietárias sem a permissão prévia, a me-

nos que essa divulgação seja exigida por leis ou regula-

mentos aplicáveis.

2. Divulgação

Os profissionais devem fazer todas as divulgações a-

propriadas antes e durante a execução de um serviço. Se, 

após a divulgação, um conflito não puder ser eliminados 

ou reduzidos, o praticante deve retirar-se do projeto ou 

obter o consentimento por escrito das partes envolvidas 

para continuar.

3. Responsabilidade Fiduciária

Os profissionais devem ser honestos, transparentes e 

de confiança em todas as suas transações financeiras.

4. Alto Padrão de Serviço

Os profissionais devem apenas prestar serviços pelos 

quais são competentes e qualificados, e assegurar que 

qualquer empregado ou associado ajudando com a pres-

tação dos serviços tem a competência necessária para rea-

lizá-los.

5. Integridade

Os profissionais devem agir com honestidade e justiça 

em todas as suas relações, e não devem enganar ou tentar 

enganar. Sua consultoria deve ser baseada em provas vá-

lidas.

6. Respeito

Os profissionais devem fornecer serviços que honram 

clientes, terceiros e partes interessadas no contexto das 

regras aplicáveis de direito e importâncias sociais e am-

bientais.

7. Responsabilidade

Os profissionais têm a obrigação de cuidado para com 

seus clientes e por consideração aos direitos e interesses 

de terceiros e partes interessadas.

8. Transparência

Os profissionais não devem desinformar a respeito dos 

produtos ou termos de serviço a ser prestado e devem a-

presentar documentação relevantes ou outro material em 

linguagem simples e inteligível.

9. Confiança

Os profissionais devem ser confiáveis em suas 

comunicações profissionais e reconhecerem que sua con-

duta profissional pesa sobre a manutenção da confiança 

pública nas profissões imobiliárias.

10. Verificação

Os profissionais devem avaliar continuamente os ser-

viços que prestam a fim de garantir sua consistência com o 

espírito e a evolução dos princípios éticos e normas de 

boas práticas.

O novo Código de Ética Internacional deve ficar pronto 

até o final de 2016. Em seguida, sua implementação deve-

rá ser conduzida individualmente por parte de cada enti-

dade, porém um roteiro com sugestões de implementa-

ção nas entidades também será publicado.

Fonte Consultada: Secovi/SP
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O Secovi/SC promoveu no período de 27 a 29 de 

setembro a 5ª edição do Simpósio de Condomínio. O e-

vento contou com a participação de síndicos, adminis-

tradores de condomínios, profissionais do setor condo-

minial, advogados e demais interessados.

Durante os três dias de evento aconteceram palestras 

com abordagem direcionada ao cotidiano dos condomí-

nios: O Condômino Antissocial: problemática e alterna-

tivas jurídicas, tema ministrado pela advogada Jaqueline 

Hamester Dick; Influência do novo CPC nos Condomínios: 

da inadimplência à mediação de conflitos, ministrada pelo 

advogado Cristiano de Souza Oliveira; e Manutenção Pre-

dial Eficiente, ministrada pelo engenheiro civil Luis Hen-

rique Poy. 

Para o presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 

“temos orgulho em oferecer todos os anos um evento ex-

clusivo para o setor condominial, que traz uma aborda-

gem sobre vários aspectos que envolvem a gestão de um 

condomínio. Contamos sempre com a participação de pa-

lestrantes de alto nível que possuem expertise nos as-

suntos abordados e ficamos realizados ao receber diver-

sos profissionais que prestigiam o evento e buscam um 

aprimoramento e novos conhecimentos que facilitarão 

suas tomadas de decisões”.

O V Simpósio de Condomínios contou com o patro-

cínio da Altipisos, Grupo Viaseg e Sicredi.

Confira�alguns�depoimentos:

“Em rápidas palavras, o Simpósio em Balneário Cam-

boriú foi muito proveitoso e esclarecedor. A palestra do pri-

meiro dia foi muito instrutiva juridicamente, através da 

apresentação dos “julgados” em diversas instâncias, princi-

palmente no que se refere às multas que necessitam de 

quórum de ¾ para aprovação. Essas multas, como eu já ha-

via previsto, se mostraram “impraticáveis”, tendo sido de-

monstrado que realmente não devem ser emitidas, ou emi-

tidas em casos muitíssimo especiais.

A palestra do segundo dia foi extremamente esclare-

cedora, com o Dr. Cristiano, fazendo a parte de “Advogado 

do devedor”. Não foi uma palestra - FOI UMA AULA!”

Jean Jaques Bacca Lenzi

Sócio - proprietário da Bacca Lenzi 

Administradora de Condomínios

“Com o mercado cada vez mais competitivo e profissio-

nal dos administradores/síndicos, é grande a importância 

dos simpósios. Todo o conhecimento obtido neles com os 

palestrantes e colegas de trabalho é de grande valia, ainda 

mais para pessoas como eu que estamos começando no ra-

mo de síndico profissional. A confiança obtida nesses mo-

07

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.
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tos nos impulsiona a querer ainda mais desbravar esse ra-

mo, a pesquisar novas soluções e solucionar com mais ra-

pidez e sabedoria possíveis problemas indicados. Sempre 

que puder, participarei de simpósios e encontros, pois sei 

que ali, pessoas como eu tiveram ou terão problemas onde 

poderei absorver ensinamentos como também a expor as 

soluções nos quais eu tive com sucesso, além de que é um 

ótimo momento para descontrair com colegas de função”. 

Tiago Meissner

Administrador

“Este simpósio, bem como outros eventos realizados pe-

lo SECOVI/SC, vem suprir uma necessidade  na vida dos 

condomínios. Trazer informações, através das palestras 

proferidas por profissionais com experiência e abordando 

diversas aspectos da vida condominial, transfere aos sín-

dicos conhecimentos necessários à administração de um 

condomínio. Hoje, as responsabilidades de um síndico exi-

gem que o mesmo tenha os conhecimentos necessários à 

execução desta importante função em um condomínio. Pa-

rabéns ao SECOVI/SC por esta iniciativa.”

Carlos Spillere

Síndico

Mercado�Condominial

Confira�os�clicks�do�evento:

1- Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos com a palestrante Jaqueline Hamester Dick; 2- Palestrante Jaqueline Hamester Dick recebendo da Diretora 

do Secovi/SC, Giovanna Menegatti uma placa de homenagem por sua participação no evento; 3 - Palestra com Jaqueline Hamester Dick; 4 – Público do 

evento; 5 - Palestra com Cristiano de Souza Oliveira; 6 - Palestrante Cristiano de Souza Oliveira recebendo da Diretora do Secovi/SC, Giovanna Menegatti uma 

placa de homenagem pela sua participação no evento; 7 - Palestrante Luís Henrique Poy recebendo da Diretora do Secovi/SC, Giovanna Menegatti uma placa 

de homenagem pela sua participação no evento; 8 – Palestra com Luís Henrique Poy; 9- Participantes do Evento.

7 8 9

1 2 3

4 5 6
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Pesquisas do Mercado 
Imobiliário

O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC 
avalia o Mercado Imobiliário de Santa 

Catarina e fornece análises conforme a sua 
necessidade. 

Consulte-nos: (47) 3367-1985 
pesquisa@secovi-sc.com.br 

CENÁRIO�DO�MERCADO�
IMOBILIÁRIO:�

3º�trimestre�de�2016.
Visando avaliar o mercado imobiliário das cidades de 

Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul, o 

Secovi/SC apresenta a análise do valor médio do m² por 

área útil dos imóveis novos e usados ofertados para venda 

do 3º trimestre de  2016.

Os dados utilizados neste estudo foram coletados das 

ofertas anunciadas nos sites das imobiliárias que estão 

inseridas no Portal Chave Fácil, analisados pelo departa-

mento de pesquisa do sindicato e auditados pelo Instituto 

de Pesquisa DataCenso.

Balneário�Camboriú
De acordo com a pesquisa os "apartamentos" em Bal-

neário Camboriú apresentaram uma  variação média de 

7,6% de valorização no valor médio do m² por área útil o-

fertada na comparação de janeiro e setembro, sendo que 

os "apartamentos com quatro dormitórios" se destacaram 

pela maior valorização no período, sendo que em janeiro 

era ofertado por R$ 10.768,83 o m² e finalizou o terceiro 

trimestre sendo ofertado por R$ 11.759,26 o m² por área 

útil.

Itajaí
Em Itajaí os "apartamentos" apresentaram uma varia-

ção média de 7,9%  no valor médio do m² por área útil o-

fertada na comparação de janeiro e setembro, com desta-

que para os "apartamentos com quatro dormitórios" pela 

maior valorização no período, sendo que em janeiro o va-

lor do m² ofertado era de R$ 9.618,86 e em setembro o va-

lor ofertado foi de R$ 11.118,52 o m² por área útil.

Gráfico 2: Valor médio ofertado por área útil (Novos-Usados).

Margem de erro amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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Gráfico 1: Valor médio ofertado por área útil (Novos-Usados).

Margem de erro amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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Lages
De acordo com a pesquisa a cidade de Lages apresen-

tou variação média de 7,3% no valor médio do m² por área 

útil ofertada na comparação de janeiro e setembro dos 

"apartamentos", sendo que os "apartamentos com três 

dormitórios" se destacam  pela maior valorização no pe-

ríodo, sendo ofertado em setembro por R$ 3.305,92 o m² 

por área útil.

Itapema
De acordo com os resultados, Itapema encerrou o ter-

ceiro trimestre com uma valorização média de 7,4% no va-

lor médio do m² por área útil na comparação com janeiro, 

sendo que os "apartamentos com quatro dormitórios" 

apresentaram a maior valorização, sendo que em janeiro o 

valor médio do m² era ofertado por R$ 5.750,50 e em se-

tembro o valor médio ofertado chegou a R$ 6.210,92 o m² 

por área útil.

Rio�do�Sul
De acordo com a pesquisa em Rio do Sul, os "aparta-

mentos" apresentaram uma variação média de 7,5% no 

valor médio do m² por área útil ofertada na comparação 

de janeiro e setembro, com destaque para os "apartamen-

tos com três dormitórios" pela maior valorização no perío-

do, sendo que em janeiro sua oferta foi de R$ 3.298,12 o 

m², já em setembro o valor ofertado foi de R$ 3.651,86 o 

m².

Gráfico 3: Valor médio ofertado por área útil (Novos-Usados).

Margem de erro amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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Gráfico 4: Valor médio ofertado por área útil (Novos-Usados).

Margem de erro amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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Gráfico 5: Valor médio ofertado por área útil (Novos-Usados).

Margem de erro amostral de 10% a 20%.

Fonte: Departamento de Pesquisa do Secovi/SC.
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A�assessoria�jurídica�do�SECOVI/SC

RESPONDE
?O�Associado

PERGUNTA

Legislação

Tire�suas�dúvidas�enviando�um�
e-mail�para�para�o�setor�jurídico�

do�Secovi/SC
juridico@secovi-sc.com.br

1)�É�legal�aplicar�desconto�pontualida-
de�na�taxa�de�condomínio?�

Alguns condomínios habitualmente condicionam seus 

condôminos ao chamado desconto ou abono pontualida-

de, trata-se de um desconto concedido àqueles que pa-

gam suas taxas condominiais até a data de vencimento. 

Ultrapassado este período o valor da taxa condominial é 

acrescido do tal desconto, isto é, passa a ter valor diferen-

ciado para os inadimplentes, além da cobrança de juros e 

multa de 2%.

Entretanto, muitos síndicos e administradores desco-

nhecem que quando há cumulação do desconto pon-

tualidade com a multa por inadimplência ocorre dupla pe-

nalização do condômino, o que é vedado, pois nitidamen-

te ilegal. Ainda, o valor para cobrança da inadimplência é 

aquele previsto com o “desconto”:

"Nos débitos condominiais, incide em ilegalidade tan-

to o chamado abono pontualidade, como a denominada 

provisão de contingência, sempre que prevista a multa 

por inadimplemento. [...] No referente ao abono pontuali-

dade, que se insere entre as chamadas sanções premiais, 

afronta à lei civil, que não admite a redução do valor a que 

está sujeito o condômino, posto implicar em aumento na 

quota-parte dos condôminos que não desfrutarem do 

prêmio, além de terem que arcar com a multa por inadim-

plência” (TJSC, Apelação Cível n. 2013.010648-1, de Join-

ville, rel. Des. Eduardo Mattos Gallo Júnior, j. 24-03-2015).

Abaixo, segue explanação do Ministro do Superior Tri-

bunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze em recente deci-

são sobre o tema:

“Geralmente quando se fala em ‘desconto de pontuali-

dade’, esse instituto é tratado como gênero”. Contudo, 

vislumbram-se nele duas espécies/circunstâncias distin-

tas: o desconto de pontualidade propriamente dito, e o 

desconto em razão de antecipação do pagamento das 

despesas condominiais.

Na verdade, o desconto de pontualidade seria gênero, 

do qual o desconto por antecipação seria espécie. Melhor 

esclarecendo, o desconto advindo do pagamento por an-

tecipação seria aquele pelo qual o condomínio, após a-

provação, estabelece, por exemplo, que a taxa condo-

minial terá vencimento no dia 10 do mês de referência e 

será concedido um desconto de determinado percentual 

ou de um valor fixo se o pagamento for realizado até o ter-

ceiro dia útil do mês de referência, por exemplo. Nesse ca-

so, se o condomínio efetua o pagamento de forma adian-

tada, de fato, é beneficiado com o pagamento a menor, 

mostrando-se esse desconto verdadeiro, real. Caso efetue 

somente a partir do terceiro dia do mês de referência até o 

dia 10, deverá pagar o valor normal. Essa espécie de des-

conto por antecipação é perfeitamente admitida e nela 

não se vislumbra nenhuma irregularidade.

Entretanto, há casos outros em que o condomínio es-

tipula, por exemplo, que o condômino poderá auferir um 

desconto de determinado valor se realizar o pagamento 

das despesas condominiais até o dia de seu vencimento.  

Passado, porém, um dia após o vencimento e não efetua-

do o pagamento, pode o condomínio cobrar do condômi-

no não só o valor normal fixado para a taxa de condomínio 

- sem o denominado desconto de pontualidade -, como 

também juros de mora em virtude do inadimplemento e 

da multa de até 2% sobre o débito em razão do atraso, co-

mo preconizado no parágrafo 1º do art. 1.336.

Nessa última hipótese, o valor apontado como des-

conto pela pontualidade não seria mais do que uma forma 

disfarçada de fixação de multa exorbitante pelo atraso no 

pagamento da taxa condominial, pois no caso de inadim-

plência, o condômino seria duplamente penalizado, pois 

deverá pagar o valor fixado para a taxa mais a multa de 2%. 

Evidentemente, isso implica em duplicidade da multa inci-

dente sobre um mesmo fato gerador, o que não se mostra 

lícito.

Ou se aplica o desconto ou a multa moratória, jamais as 

duas. Na realidade, nessa última hipótese, o valor real da 

taxa condominial é aquela estabelecida com desconto, e 

não o valor cheio, visto que o condomínio não pode con-

tar com aquele acréscimo em sua contabilidade, já que 

existe a possibilidade de todos os condôminos pagarem 

na data do vencimento, beneficiando-se do cogitado 
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‘desconto’. (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

873.608 - DF; RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE. DJ 16/03/2016).”.

Portanto, consoante acima, a prática do desconto 

pontualidade quando visa penalizar o inadimplente com 

acréscimo do desconto e cumulação com multa por ina-

dimplência sobre a taxa condominial, após vencimento 

desta, é ilegal. Assim, deve o condomínio evitá-la a fim de 

se resguardar de possível demanda judicial para devolu-

ção dos valores cobrados indevidamente.

Ainda, todas as disposições, práticas e formas de co-

brança acerca da contribuição condominial devem estar 

previstas em convenção, e na omissão desta decididas em 

assembleia conforme o quórum exigido.

A� Nova� Legalização� dos� Documentos�
Estrangeiros

Com a promulgação do Decreto n. 8.660/16, ratificou-

se os termos da Convenção de Haia de 5 de outubro de 

1961, que versa sobre a eliminação de exigências para le-

galização e reconhecimento dos documentos estrangei-

ros no Brasil, bem como dos documentos brasileiros a se-

rem apresentados nos demais Países signatários.  

A Convenção de Haia é um tratado internacional que 

visa simplificar o processo de autenticação de documen-

tos a serem usados no exterior. A partir de sua entrada em 

vigor, em 16 de agosto de 2016, ao invés de percorrer toda 

uma cadeia de legalização, os cidadãos dos países signa-

tários devem recorrer a um único procedimento, que con-

siste na emissão da Apostila, que nada mais é do que um 

certificado emitido pelas autoridades competentes, dota-

das de fé-pública. A certificação, vale ressaltar, não se refe-

re ao conteúdo do próprio documento, mas a autentici-

dade da assinatura (reconhecimento de firma), e da fun-

ção ou cargo exercido pelo signatário. 

Serão apostilados documentos públicos ou aqueles de 

natureza particular que tenham sido previamente reco-

nhecidos por notário ou autoridade pública competente 

(contratos, cessões, procurações, declarações etc.). O arti-

go 1º da Convenção estabelece serem públicos: a) Os do-

cumentos provenientes de uma autoridade ou de um a-

gente público vinculados a qualquer jurisdição do Estado, 

inclusive os documentos provenientes do Ministério Pú-

blico, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça; b) Os 

documentos administrativos; c) Os atos notariais; d) As 

declarações oficiais apostas em documentos de natureza 

privada, tais como certidões que comprovem o registro de 

um documento ou a sua existência em determinada data, 

e reconhecimentos de assinatura. Cada país pode definir 

quais documentos considera aptos ao apostilamento.

De acordo com informações colhidas no CNJ, para que 

um documento receba tal certificação, “basta levá-lo a um 

dos cartórios ou tabelionatos de qualquer capital brasi-

leira. O apostilamento abrange uma via física e outra ele-

trônica. A primeira será emitida junto ao documento, a ele 

colada ou apensada. A segunda fica registrada em sistema 

próprio e será utilizado tanto para o controle das autori-

dades brasileiras quanto para a consulta de autoridades 

estrangeiras sobre as Apostilas emitidas no Brasil. Ade-

mais, os interessados estrangeiros poderão consultar a 

autenticidade da Apostila emitida no Brasil, por meio de 

um código (QR Code), inserido na própria Apostila física. 

Já os documentos estrangeiros, uma vez apostilados no 

exterior, também estarão aptos a produzir efeitos no Bra-

sil, junto às autoridades, órgãos e instituições interessa-

das. Não haverá mais envolvimento do Ministério das Re-

lações Exteriores – ou de suas representações no exterior – 

no processo. Importante ressaltar que eventuais formali-

dades, no Brasil, podem ser exigidas, como a tradução pa-

ra o português. A autoridade competente para apostila-

mento, no exterior, varia de país a país”. 

Entretanto, o apostilamento efetuado no exterior não 

exime de outras formalidades legais no Brasil para produ-

zir seus efeitos, pois não pode conflitar com as leis do País 

onde o documento será apresentado. Nesse sentido, a 

tradução juramentada, aqui no Brasil, ainda se faz neces-

sária, consoante o que dispõe o art. 224, do Código Civil: 

“os documentos redigidos em língua estrangeira serão 

traduzidos para o português para ter efeitos legais no 

País”. No mesmo sentido, o parágrafo único, do art. 192, 

do Código de Processo Civil esclarece que: “o documento 

redigido em língua estrangeira somente poderá ser jun-

tado aos autos quando acompanhado de versão para a 

língua estrangeira (...)”.  No que tange aos registros dos 

documentos estrangeiros, em específico a produção de 

seus efeitos legais e a publicidade para terceiros, deve-se 

observar o que determinam os arts. 129 e 148, ambos da 

Lei n. 6.015/73.  

O valor dessa operação, segundo o art. 18, da Resolu-

ção n. 228/16, do CNJ, será igual ao custo de uma procura-

ção sem valor declarado, praticado pelas Corregedorias 

dos Estados da nossa Federação. Em Santa Catarina, no 

momento, somente os cartório da Capital estão promo-

vendo a emissão de Apostilas. 

Embora já existisse acordo semelhante entre os Países 

integrantes do MERCOSUL (Decreto 6.891/2009), agora a 

desburocratização atinge 80 membros. 

André�Henrique�Bräscher�(OAB/SC�16.242)
Morgana�Schoenau�da�Silva�(OAB/SC�34.633)
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O mercado imobiliário brasileiro vem passando por um 

momento delicado, em função da instabilidade eco-

nômica que o país vem enfrentando. Entretanto, apesar 

das dificuldades do setor, principalmente pela alta dos ju-

ros que prejudicam as negociações, os profissionais do se-

tor estão conseguindo superar a crise, pois as negociações 

podem ter diminuído, mas as tratativas continuam acon-

tecendo.

Com a chegada da temporada de verão, a expectativa é 

que o setor se recupere principalmente nas regiões litorâ-

neas que costumam receber um alto número de turistas 

que movimentam toda a cadeia imobiliária com as loca-

ções de temporada.

De acordo com a empresária e corretora de imóveis, 

Fabiana Santos Coelho, para a cidade de Balneário Cam-

boriú as expectativas para a próxima temporada de verão 

são positivas, mantendo o ritmo da temporada anterior 

que foi considerada muito boa, principalmente por conta 

do turismo argentino. “A instabilidade econômica inter-

fere, mas quem já tem o hábito de férias nessa época com 

a família, não deixa de fazê-lo”, comenta. Ainda de acordo 

com a empresária, as reservas de locações já estão sendo 

feitas, mas se percebe uma diminuição na quantidade dos 

dias locados, reflexo da instabilidade econômica. Porém, 

para manter a clientela, o setor está progredindo, com o-

fertas de imóveis de alto padrão, mesmo para locações 

temporárias.  “Os proprietários de imóveis para locação se 

conscientizaram da necessidade de oferecer sempre algo 

a mais, no que diz respeito ao conforto da estadia”, expli-

ca. 

O presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 

concorda que a temporada de verão nas regiões lito-

râneas de Santa Catarina, tende a ser positiva, superando 

inclusive a temporada anterior, principalmente pela ele-

vação do dólar onde muitos turistas trocam o exterior para 

visitar o Estado Catarinense, como os estrangeiros vindos 

do Mercosul.  

“Temos uma expectativa de crescimento do mercado 

bastante positiva, principalmente no setor de locações, 

onde percebemos um grande interesse dos consumidores 

do Mercosul, que aliam as atrações oferecidas pela nossa 

região com o câmbio que continua favorável para este 

perfil de turistas”, comenta o presidente.

Recentemente a Santur apresentou uma estimativa po-

sitiva sobre a movimentação de turistas durante o verão 

no litoral catarinense. De acordo com a entidade, é pos-

sível que Santa Catarina receba 20% a mais de visitantes 

que em 2015. Segundo dados divulgados da Infraero, já 

foram aprovados mais de 470 voos vindos da América La-

tina. O câmbio favorável é apontado como um dos maio-

res aliados por essa projeção positiva.  Além disso, a alta 

do dólar motiva também os turistas brasileiros optarem 

por viagens nacionais.  De acordo com informações divul-

gadas pelo Diário Catarinense, a CVC, maior operadora do 

país, embarcou 14% mais turistas para Santa Catarina na 

comparação com o mesmo período de 2015. O aumento 

deve ser ainda maior neste segundo semestre, época mais 

movimentada entre turistas brasileiros que procuram des-

tinos nacionais.   

Investimentos�estrangeiros
O aumento do dólar incentiva também os investidores 

estrangeiros que acabam tendo maior poder de compra 

no Brasil. Com a valorização da moeda americana, os in-

vestidores externos conseguem oportunidades de negó-

cios lucrativos, beneficiando o setor no Brasil.

Em recente matéria publicada pela Revista Isto É Di-

nheiro, apontou-se que os investidores externos conti-

nuarão com seus olhares no mercado imobiliário brasilei-

Capa

�TEMPORADA�DE�VERÃO�REFLETE�NO�
MERCADO�IMOBILIÁRIO�CATARINENSE�

Imagem: Freepik. 



15

Capa

ro, pois a avaliam os investimentos de forma positiva, tan-

to para médio como para longo prazo. O tema foi aborda-

do também em Congresso realizado pela Associação Bra-

sileira de Shopping Centers (Abrasce). 

As projeções de especialistas apontam que o momento 

é favorável para investimentos no mercado imobiliário 

brasileiro. Motivo pelo qual muitos grupos estrangeiros 

continuam apostando seus investimentos no país.

O Blog da Bergen Brasil, empresa de consultoria para 

investidores do mercado imobiliário, publicou no primeiro 

semestre deste ano os grupos de investidores que vem a-

postando com força no mercado imobiliário nacional. São 

eles:

Ÿ Blackstone: É o maior fundo de investimento imobiliá-

rio no mundo, criado nos Estados Unidos em 1985, 

possuindo sede em Nova Iorque e filiais em diversas ci-

dades do mundo, cidades que possuem grandes cen-

tros econômicos. É um grupo de Private Equity que de-

clara possuir US$ 15,8 bilhões para investir e já investiu 

mais de US$ 1 Bilhão no Brasil, segundo o Estadão.

Ÿ Gazit-Globe: Uma grande empresa de investimento 

no setor imobiliário, de origem israelense e tem 600 

propriedades em 20 países. No Brasil, o grupo tem to-

tal foco na cidade de São Paulo, tendo investido cerca 

de R$ 400 milhões e querendo aumentar os seus inves-

timentos para R$ 1 bilhão no prazo de 3 anos. Seus in-

vestimentos são diversificados, como compras de 

shoppings, construções de outros shoppings e um hi-

permercado. O grupo possui em torno de US$20 bi-

lhões em ativos pelo mundo.

Ÿ Brookfield: É uma empresa subsidiária da Brookfield 

Asset Management, que é um grupo de investimento 

com origem no Canadá. A empresa atua em diversas á-

reas e uma delas está muito presente no mercado imo-

biliário brasileiro, sendo uma das principais nesse seg-

mento, atuando em solo brasileiro há 35 anos. A em-

presa trabalha com aquisição de terrenos, planeja-

mento e desenvolvimento de projetos, marketing de 

vendas, construção e serviço de atendimento ao clien-

te. A subsidiária já investiu R$ 40 bilhões no Brasil, em 

suas diversas áreas de atuação.

Projeção�para�2017
De acordo com informações divulgadas pela Associa-

ção Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Pou-

pança (Abecip), as previsões para o mercado imobiliário 

para 2017 são positivas. Mesmo que os empréstimos com 

os recursos da poupança tenham sofrido uma queda no 

primeiro semestre deste ano ( de R$ 44,8 bilhões para R$ 

22,6 bilhões comparado o mesmo período em 2015) os 

empréstimos por parte do FGTS continuam em cres-

cimento, com uma alta de 1,3%.

Segundo dados da Abecip, além da melhora nos índi-

ces de confiança no País, a inversão da curva de juros de 

longo prazo, precificada e tida como base pelo mercado, 

também será um dos fatores que impulsionará o setor em 

2017. “O fato dessa parte do dinheiro ter captado esse 

custo impactou muito os preços do mercado, mas 2017 já 

aparenta ser melhor. Dificilmente chegaremos aos pata-

mares anteriores, mas essa mudança de expectativa para 

horizontes mais favoráveis já faz com que os agentes eco-

nômicos trilhem rumos diferentes", destaca Gilberto A-

breu Filho, presidente da Abecip.

O executivo da Abecip ainda comenta que, quando os 

juros alcançarem níveis inferiores a 10,5%, a poupança 

voltará a ser competitiva. "Isso deve acontecer em 2017 e, 

caso as medidas se concretizem, é capaz até mesmo de as 

taxas de longo prazo caírem antes da Selic, trazendo di-

nheiro farto e barato para o mercado", completa o pre-

sidente.

A� seguir� alguns� itens� que� projetam�
uma�melhora�para�2017,�de�acordo�com�
especialistas:
Ÿ Inflação em desaceleração, a inflação brasileira saiu de 

10,7% em 2015 para, aproximadamente, 7,2% em 

2016.

Ÿ Para 2017, a previsão do mercado financeiro para a in-

flação é de 5,07%, conforme divulgação do Banco Cen-

tral no último Relatório Trimestral de Inflação, docu-

mento que possui as expectativas para a economia.

Ÿ Redução da taxa de juros.

Ÿ Produto Interno Bruto (PIB): Banco Central anunciou 

que o PIB deve crescer 1,3% em 2017.

Ÿ De acordo com o Banco Central, a projeção é de que 

outros indicadores voltem a crescer. Os investimentos 

devem chegar ao fim de 2017 com uma alta de 4% ante 

uma queda de 8,7% em 2016.

Ÿ Baixa inadimplência: A melhora da dinâmica da econo-

mia também está ligada à queda da inadimplência.

Ÿ Aumento da empregabilidade.

Ÿ Crédito imobiliário mais barato: Com uma economia 

mais estável, o mercado imobiliário é influenciado po-

sitivamente, já que, assim, os consumidores voltam, 

também, a ter crédito disponível.

Ÿ Retomada do crescimento do mercado imobiliário em 

2017.

Ÿ Os sinais de uma melhora para o mercado imobiliário 

virão em 2017 com a desaceleração da inflação e a 

queda na taxa básica de juros no país, fatores que vão 

favorecer a oferta de crédito imobiliário para o consu-

midor.
Fonte: Portal Abecip / Portal Exame Negócios
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As loteadoras percorrem um caminho legal árduo para 

aprovarem projetos, desde os pequenos aos de grande 

porte, alguns com áreas equivalentes à de cidades, que 

somente tem a contribuir com a infraestrutura urbana e 

planejamento das cidades. As empresas pleiteiam in-

centivos fiscais junto a municípios e realizam permutas fi-

nanceiras em alguns casos, apoiam a fase de projeto e 

vendas, entre outras negociações, porém com o atual do 

cenário político e econômico do país o setor de lo-

teamentos vem sofrendo com a ação predatória da in-

serção do Estado.

Apesar de trata-se de atividade essencialmente priva-

da que produz áreas com infraestrutura, onde serão cons-

truídos setores urbanos, contribuindo com o desenvolvi-

mento das cidades, as loteadoras acabam recebendo a 

ineficiência e vem perdendo de processos advindo do de-

sordenamento das cidades, devido à ocupação de espa-

ços preparado para construção.

A nova produção destes espaços, realizada sem ne-

nhum incentivo por parte da administração pública, e vista 

com certa resistência, ou até mesmo com a proibição da 

obra, tem causado impacto no segmento e em outros as-

pectos ao qual o setor auxilia, como na requalificação da 

cidade, recuperando o meio ambiente e ocupação orde-

nada de espaços urbanos e de forma adequada com sa-

neamento e energia elétrica, entre outros elementos.

Os empreendedores das loteadoras atuam para desen-

volver as cidades solucionando questões de infraestrutura 

urbana (saneamento, eletricidade, drenagem, ambiental), 

acesso a serviços públicos (cria áreas para a instalação de 

equipamentos), recuperação ambiental (cria áreas verdes 

e replanta espécies nativas do ecossistema onde o empre-

endimento está inserido), mobilidade urbana (constrói 

sistema viário com acessibilidade, espaço para transporte 

coletivo). 

No entanto, o setor não vem recebendo incentivo e es-

tímulo para o parcelamento do solo, sendo esta situação 

debatida pelo Comitê de Desenvolvimento Urbano, que 

busca auxílio para desenvolvimento da atividade.

A principal reivindicação para tais melhorias e desen-

volvimento do setor é a Repactuação do processo de ur-

banização, no qual as concessionárias de serviços públicos 

devem ressarcir aqueles que custeiam o processo de uni-

versalização: os consumidores.

Outro item discutido é a simplificação e desburocrati-

zação do processo de urbanização, pois a ação de quem 

produz necessita ter o mesmo peso na relação de quem 

não produz e regula essa atividade. A subserviência deve 

LOTEAMENTOS�EM�BUSCA�DA�
RECUPERAÇÃO�E�REPACTUAÇÃO�

Imagem: Banco de Imagens Secovi/SC.

Loteamento



ser a lei e não a análise subjetiva de quem a aplica.  

 Portanto, os processos de licenciamento ur-

banístico e ambiental devem buscar a eficiência, trans-

parência e a sustentabilidade com equilíbrio de três com-

ponentes: ambiental, econômico e social.

Algumas das articulações junto aos três Poderes (Exe-

cutivo, Legislativo, e Judiciário) é o domínio dos aspectos 

técnicos e consolidação da meta de eficiência conjunta em 

defesa do desenvolvimento sustentado, empregando o a-

cesso à informação, da pesquisa, da comunicação, do es-

clarecimento, do diálogo e, principalmente, da defesa in-

transigente do importante papel que os desenvolvedores 

urbanos transferem ao desenvolvimento das cidades.

Portanto, estabelecer parcerias com o poder público e 

com empresas privadas é uma das estratégias adotada 

pelas loteadoras para prosperar em meio a obstáculos le-

gais e ausência de linhas de crédito no sistema financeiro. 

Ainda que tenham a desvantagem de reduzir margens 

brutas de lucro, os acordos trazem auxilio operacional e 

permitem a oferta de produtos mais atraentes, sobretudo 

à população de menor renda.

Um reduto ao qual se pode permear são as parcerias 

com as prefeituras, visto que a regra que costuma vigorar 

é a da concessão de um lado em contrapartida de outro. A 

prefeitura pode consentir que a loteadora que use uma á-

rea, primeiramente vetada, caso o mesmo construa uma 

escola ou outro benefício que atenderá à comunidade, 

entre outros acordos que a lei permita negociar.

Outra ideia pertinente são as construtoras e incorpo-

radoras parceiras, que ficam incumbidas da execução de 

casas sobre os lotes já organizados pelas empresas de 

parcelamento de solo. Assim, oferecida à habitação con-

cluída, e não apenas o terreno, abrindo-se a possibilidade 

de as loteadoras acessarem os benefícios do programa 

Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, obviamente 

dividindo os lucros com as empresas parceiras.

As mudanças devem acontecer para a construção de 

novos projetos, de modo a contribuir com a sociedade e o 

desenvolvimento dos centros urbanos, auxiliando a inicia-

tiva privada e trazendo e eficiência pública de forma con-

junta. 
           Fontes consultadas: AELO Informa e Revista Construção Mercado
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O Secovi/SC firmou convênio com a 
Porto Seguro para melhor assegurar os 
funcionários de empresas e condomí-
nios que estão em sua base de repre-
sentação.

Mais vantagem para nossos repre-
sentados, que poderão contratar um 
seguro que atenda às exigências acor-
dadas na Convenção Coletiva de Traba-
lho, com o melhor valor do mercado.

CONSULTE SEU 
CORRETOR DE SEGUROS!
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Manutenção

O intenso trânsito que os condomínios recebem, sejam 

de pedestres ou veículos, geram danos aos pisos, que re-

querem manutenção constante. Todos os setores do pré-

dio sejam eles as calçadas, passando pelo lazer até as ga-

ragens são danificados rapidamente e exigem além da 

limpeza com materiais específicos, manutenções adequa-

das.

Apesar das calçadas serem parte exterior do condomí-

nio, deve ser mantidas adequadas para ao trânsito. Por lei, 

é obrigação do responsável pelo imóvel a construção e 

cuidados com a mesma. Mantê-la sem buracos, ondula-

ções, desníveis ou obstáculos que impeçam o trânsito livre 

e seguro dos pedestres é o caminho certo a ser tomado. 

Para as calçadas os materiais indicados são: o concreto, 

o ladrilho hidráulico e o mosaico português. A pedra Mira-

cema e a ardósia são inadequadas, por prejudicarem o 

trânsito de cadeiras de rodas e carrinhos de bebê, por e-

xemplo, ao renovar as calçadas devem sempre se atentar a 

legislação municipal, pois muitas cidades padronizaram 

suas calças, o que neste trato a lei também exige adequa-

ção para a acessibilidade. 

Lembrando que a decoração da calçada não pode obs-

truir o acesso a entradas e saídas de locais públicos ou pri-

vados. A calçada deve preservar uma faixa livre de, no mí-

nimo, um metro para o pedestre ou 1,20 metro para ga-

rantir o conforto e o tráfego das pessoas. Assim como o 

paisagismo e plantio de árvores devem acontecer longe 

de fiações e postes.

Nas áreas comuns, além das pedras naturais, há os pi-

sos que oferecem praticidade e beleza. Opções rápidas e 

modernas, são pisos em concreto estampado, podendo 

ser coloridos. Por ser de rápida execução, não há neces-

sidade de contra piso, basta terra bem compactada com 

brita e malha de aço para a instalação. 

Nas garagens, que por muitas vezes são deixadas em 

último plano na hora de reformar ou revitalizar o prédio, é 

bom lembrar que é através delas que grande parte dos 

moradores e visitantes acessa o prédio, ao invés do hall de 

entrada.  Por isso, investir em revestimentos bonitos e de 

qualidade para esses espaços é também tornar mais agra-

dável e valoriza uma das portas de entrada do edifício.

Um dos materiais mais utilizados nos pisos das gara-

gens é a pintura epóxi, que tem sido também uma opção 

para a proteção em revestimentos novos ou recuperação 

de superfícies mais antigas, principalmente quando apre-

sentam desgastes, trincas, buracos ou quando geram 

poeira ou areia, no caso das cidades litorâneas. 

Pois a tinta epóxi tem a função de proteger o concreto 

contra o desgaste e formação de pó, deixando o piso sem-

pre com aspecto de limpo e evitando que o pó ou areia se 

espalhem por todo o condomínio. Outros pontos a favor 

são a praticidade na limpeza, a economia no uso de água 

para lavação, impermeabilização contra infiltração de á-

gua e óleos dos carros e proteção da superfície contra o 

desgaste.

Atualmente, por desconhecimento, alguns condomí-

nios utilizam tintas incorretas e de baixa resistência para o 

tipo de trânsito no piso. Esse erro normalmente acontece 

por falta de orientação profissional que leva a não avalia-

ção do custo e benefício. O resultado são pinturas com 

baixa durabilidade, desgaste prematuro ou descascamen-

to da tinta pelas rodas dos veículos. 

Outro piso que deve ter atenção são os das quadras de 

prática esportivas, na qual devem ter um programa meti-

culoso de controle de uso e manutenção, pois este piso in-

clui também a parte elétrica. Os pisos mais utilizados, por 

ordem de preferência, são o cimento, a grama sintética, 

saibro, areia e o asfáltico. As de saibro, mais comuns em 

prédios grandes, ficam sujeitas aos buracos, por causa das 

freadas. É necessário passar um rodo especial para o sai-

bro nivelar e um rolo compressor manual. No caso da gra-

ma sintética, composta por mantas, a reposição demanda 

empresas especializadas em fazer o serviço.

Nas quadras poliesportivas o material mais comum uti-

lizado são quadras pintadas sobre a laje do térreo, delimi-

tadas por alambrados de ferro galvanizado, demarcadas 

PISOS:�
como�mantê-los�adequados�ao�uso?

Foto: Piso em Epóxi. Imagem: Altipisos.
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Manutenção

ou recobertas de PVC. Para estes espaços não se deve per-

mitir o uso de skates e patins, sendo o solado mais indica-

do o de borracha, devido ao impacto. 

A limpeza, de uma maneira geral, deve ser feita com 

varrição e lavagem com água e sabão neutro, inclusive do 

alambrado, pois a sujeira deteriora o material, mesmo que 

haja o revestimento com plástico, especialistas recomen-

dam que o jato de água não seja direcionado diretamente 

para o piso, para não arrancar a pintura. 

Além disso, todos os pisos em cimento ou concreto so-

frem desgastes provocados pela dilação e retração usuais. 

No local onde existem as juntas (para permitir a dilatação), 

a pintura fica mais sujeita ao desgaste. O recomendado é 

que a pintura e os pequenos consertos sejam feitos por 

pessoa especializada. O ideal, no caso de pintura de solo, 

para repor marcações de modalidades esportivas, é repin-

tar toda a linha demarcatória, evitando remendos.

Manutenções

Um projeto de manutenção deve contemplar todas às 

áreas, sejam utilizados constantemente ou não, o tipo de 

material usado para o revestimento deve observar a inten-

sidade do uso, de maneira geral, os pisos não passam de 

três anos sem precisar de algum tipo de manutenção.

Para manter as calçadas em ordem e reparar a aparên-

cia dos pisos das áreas comuns do condomínio, se deve 

sempre observar os tipos de produtos de limpeza, ade-

quados para o uso de cada tipo de pedra ou material. 

Nas pedras, não se deve utilizar alvejantes, produtos 

ácidos e a base de álcool, pois estes tipos de materiais 

corroem a pedra e abrem porosidade na pedra, o que acu-

mula sujeira no piso; na limpeza cotidiana, o ideal é usar a-

penas água, no máximo com sabão neutro. 

Caso o piso já esteja deteriorado, seja pela má conser-

vação ou pela ação do tempo, a solução é restaurar o piso 

danificado. 

A manutenção preventiva é recomendada, prevendo 

cuidados bimestrais com os jardins, para se evitar pro-

blemas de drenagem, bem como que as raízes das plantas 

infiltrem sob o piso. Um programa de manutenção, com 

periodicidade de vistoria, conferindo trincas e con-

servação dos pisos, o mesmo terá uma vida útil será maior.

Fonte: Sindiconet e Revista Direcional Condomínios.

Quadras�Esportivas:�construção�e�recuperação

Garagens:�recuperação�piso�-�pintura�de�vagas

Alambrados:�instalação�e�reforma

Equipamentos�esportivos:�trave,�tabela,�redes
�����
����Atuamos�em�todo�estado�de�Santa�Catarina!�

�

www.altipisos.com.br
Rua�São�Pedro,�nº�1844�-�sala�7�|�São�José��|�SC
(48)�3346�3454�|�(48)�3094�5890�|���������(48)�8821�7733



SECOVI/SC: Quais ações, investimentos ou mudanças a 

SANTUR planejam para ampliar o trade turístico cata-

rinense nos próximos anos?  

Valdir Rubens Walendowsky: O principal objetivo da 

SANTUR é a promoção do destino turístico Santa Catarina. 

Com relação a investimentos para ampliação de equipa-

mentos turísticos em nosso Estado, dentro das possibi-

lidades existentes, são os dois Centros de Eventos, sendo 

um na Capital Florianópolis, em Canasvieiras, Centro de E-

ventos Luiz Henrique da Silveira, já em funcionamento e o 

outro, na cidade de Balneário Camboriú, que está sendo 

construído em um imóvel da SANTUR. 

SECOVI/SC: Quais são os desafios que o turismo 

catarinense esta enfrentando?  

Valdir Rubens Walendowsky: Com o advento da Internet 

disponibilizando aos turistas destinos turísticos os mais 

variados em todas as regiões do mundo, a atividade relati-

va ao turismo passou a exigir mais aperfeiçoamento. Em 

função disto, estamos nos profissionalizando para aten-

der a demanda turística dependendo da sua situação fi-

nanceira e da sua escolha do destino que melhor lhe a-

prouver, para também oferecer o melhor.  

SECOVI/SC: Tendo 12% do PIB de Santa Catarina li-

gado diretamente ao segmento turístico, há uma ex-

pectativa de crescimento para o próximo ano? Como o 

senhor avalia esse crescimento?

Valdir Rubens Walendowsky: Existem muitos planeja-

mentos de empresas privadas ligadas ao setor turismo fa-

zendo grandes investimentos no Estado. Todos esses in-

vestimentos pressupõem um crescimento do fluxo turís-

tico para poder rentabilizar o investimento. Diante desses 

investimentos há uma expectativa de crescimento que 

não vai depender somente dessa condição, mas, sim, da 

situação do cenário econômico nacional.

SECOVI/SC: Devido ao cenário politico/econômico 

atual do Brasil, em sua opinião poderá influenciar o 

turismo?

Valdir Rubens Walendowsky: Já está influenciando bas-

tante.

SECOVI/SC: O que representa o segmento “Turismo de 

Negócios e Eventos” em Santa Catarina? Este segmen-

to é trabalhado pela Santur?

Valdir Rubens Walendowsky: É um segmento muito re-

presentativo no nosso Estado, em função de inúmeros in-

vestimentos em equipamentos para esta finalidade (Cen-

tro de Eventos, feiras e exposições etc..), e avaliamos posi-

tivamente este setor pela quantidade de Conventions Bu-

reaux instalados e em funcionamento em todo o Estado 

de Santa Catarina, que movimentam essa área do turismo.

SECOVI/SC: O mercado imobiliário tem recebido in-

vestidores estrangeiros, principalmente do MERCO-

SUL, tendo este aumento como reflexo do turismo. Há 

algum projeto voltado para fomentar estes negócios e 

auxiliar no turismo de negócio?

Valdir Rubens Walendowsky: O Governo do Estado dis-

põe de uma empresa SC Parcerias S.A. O braço empre-

endedor do governo do Estado, exatamente voltado para 

atender possíveis investimentos nacionais e estrangeiros. 

SECOVI/SC: Qual a política de cooperação e trabalho 

conjunto entre a Santur com os empreendedores 

estaduais? Quais os resultados já alcançados e as pró-

ximas metas a serem atingidas?

Valdir Rubens Walendowsky: A Santur sempre traba-

lhou em parceria com a iniciativa privada. O resultado 

alcançado e a posição de destaque que Santa Catarina 

tem, principalmente na América do Sul, como um dos Es-

tados receptivos de turistas desse continente. A meta é 

continuar crescendo e oferecendo turismo de qualidade.
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Entrevista

ENTREVISTA�COM�
VALDIR�RUBENS�
WALENDOWSKY,�

PRESIDENTE�DA�SANTUR.
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Shopping

Considerada referência internacional de mercado, a in-

dústria de shopping centers americana é uma das mais 

maduras do mundo. Com o maior índice mundial de ABL a 

cada 100 habitantes, segundo o ICSC (International Coun-

cil of Shopping Centers), o setor permanece em expansão 

nos Estados Unidos. 

Um comparativo com os dados da indústria brasileira 

permite constatar o grande potencial de avanço do mer-

cado de shoppings no País. Nos EUA, os centros de com-

pras representam 54% do total de vendas do varejo e 

14,6% de faturamento em relação ao PIB. Já no Brasil, es-

ses índices chegam, respectivamente, a 19% e 2,8%, o que 

revela que ainda há muito espaço a ser explorado pelos 

centros de compras.

De acordo com a Abrasce, o Brasil possui 528 shop-

pings ativos, totalizando 14 milhões de m² de ABL. Embora 

os números sejam tímidos se comparados aos 46.515 em-

preendimentos e 614,3 milhões de m² dos Estados Uni-

dos, o setor de malls brasileiro vêm registrando indicado-

res de desempenho mais elevados nos últimos anos.

Cruzando dados da Abrasce e do ICSC, a indústria bra-

sileira apresentou, de 2010 a 2014, 27,5% de crescimento 

em número de shoppings, contra 1,1% de evolução regis-

trada no americano. No mesmo período, o setor no Brasil 

teve alta de 56,4% em faturamento, índice muito maior se 

comparado aos 13,9% registrados nos Estados Unidos. A 

visita ao shopping também está mais presente na popula-

ção brasileira do que na americana, com média nacional 

de sete idas por mês e tempo médio de permanência no 

empreendimento de 76 minutos. Nos Estados Unidos, es-

ses índices são de 3,5 visitas/mês e 90 minutos, respectiva-

mente.

“Comparada ao mercado brasileiro, à indústria ameri-

cana de malls é mais desenvolvida e nos dá o horizonte de 

onde podemos chegar com a expansão do setor nacional-

mente. Os shoppings no Brasil já possuem muita força e 

esperamos comemorar grandes avanços para o setor nos 

próximos anos”, afirma Glauco Humai, presidente da A-

brasce.
Fonte: Abrasce / ESPM

NÚMEROS�DO�MERCADO�AMERICANO�DE�MALLS�
APONTAM�POTENCIAL�DE�CRESCIMENTO�DO�

SETOR�NO�BRASIL

Imagem: Freepik.
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Participações

IV�Habitavi�2016
O Secovi/SC participou da Habitavi 2016 que aconte-

ceu de 11 a 13 de agosto em Rio do Sul. O Presidente do 
Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, esteve presente na Fei-
ra que recebeu cerca de nove mil visitantes e aproximada-
mente R$ 20 milhões em negócios feitos e prospectados 
para até o fim de 2016.

De acordo com o presidente do sindicato, “eventos 
desta categoria são essenciais para oportunizar a geração 
de negócios. Para o Secovi/SC, foi de grande valia a parti-
cipação na Habitavi, onde tivemos a oportunidade de ex-
por os serviços do sindicato aos nossos representados 
que participaram do evento".

A IV Feira da Habitação e da Construção Civil do Alto 
Vale do Itajaí contou com mais de 100 estandes, reunindo 
expositores dos municípios de Agrolândia, Agronômica, 
Aurora, Rio do Sul, Navegantes, Rio do Oeste, Pouso Re-

dondo, Taió, Balneário Camboriú, Maravilha, Xanxerê, Pi-
çarras e Presidente Nereu.

Rua 620, nº 293, Sala 05 - Centro - Balneário Camboriú/SC

www.imobiliariarenascenca.com.br 

renascenca.camboriu@terra.com.br

Libera Leduc Wazlawick | Heitor Wazlawick
(47) 9983-5420 | (47) 3367-0722

Imobiliária 
Renascença Ltda. 
CRECI 001464-J

CENTRAL�DO
CONDOMÍNIO

EQUIPAMENTOS�E�PRODUTOS�PARA� ,CONDOMÍNIOS �
SHOPPING HOTÉIS �ESCOLAS� HOSPITAIS,� , E� .

TELEFONE�(47)�3361-5508
www.centraldocondominio.com.br
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CAIXA�DE�
CORREIO

Reunião�Presidentes�Secovis�de�Santa�Catarina
Aconteceu, no dia 20 de agosto, a reunião dos presi-

dentes dos 06 Secovis de Santa Catarina. O encontro a-
conteceu na cidade de Bom Jardim da Serra e entre as 
pautas destacou-se o Portal Chave Fácil, o Indicador Na-

cional e sobre o Corretor de Imóveis associado no MEI. Es-
ta edição da reunião, os presidentes dos Secovis de Santa 
Catarina foram recepcionados pelo Secovi/SC, represen-
tado pelo presidente Sergio Luiz dos Santos.

Reunião�Presidentes�Secovis�
de�Santa�Catarina�com�
representante�da�CNC

O Presidente do Secovi/SC, Sérgio Luiz dos Santos, 
participou da explanação sobre o momento atual das fis-
calizações da Receita Federal nas Imobiliárias, na qual foi 
conduzido pelo Advogado Marcos Augusto Netto, repre-
sentante da CBCSI. A reunião aconteceu na Fecomér-
cio/SC.

4°�Reunião�de�Diretoria�Fecomércio
No dia 24 de setembro, foi realizada a 4ª Reunião Or-

dinária da Diretoria da Fecomércio SC – 2016, que aconte-
ceu na Sala de Reuniões do Hotel Fazenda Rota dos Câ-

nions, em Bom Jardim da Serra/SC. E entre as pautas des-
tacou-se: Filiação de Sindicato; PREVISC; e Programa de 
Relacionamento Sindicatos-Contadores.
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A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Servi-

ços e Turismo – CNC divulgou recentemente a posição da 

entidade sobre a situação do Sistema Previdenciário Bra-

sileiro, citando sugestões para a reforma do sistema.

Achamos de grande valia o informativo publicado e 

reunimos as principais informações para compartilhar 

com nossos representados:

A�recorrência�do�diagnóstico�

É recorrente o consenso sobre a insustentabilidade a 

médio e longo do Sistema Previdenciário Brasileiro. O a-

gravamento das contas públicas específicas da previdên-

cia social está a requerer ação política para propor e de-

fender mudanças legais no Congresso Nacional, palco de-

mocrático de decisões de interesse do País, ainda que em 

contragosto aos interesses de alguns extratos sociais. 

O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO caminha para a falência. 

Tanto o RGPS “Regime Geral da Previdência Social”, que 

reúne os trabalhadores da iniciativa privada; quanto o 

RPPS – Regime Próprio da Previdência, que engloba os 

servidores públicos - dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário dos três entes federativos. 

Se empresa fosse, a Previdência Social Brasileira estaria 

no momento adequado para se habilitar a uma “recupe-

ração judicial”. Em não o sendo, é hora de o Governo Fe-

deral propor alterações que resultem em recuperação es-

trutural da Previdência e lhe conceda previsibilidade e 

sustentabilidade futura. 

Receita versus despesas – o choque de realidade do RGPS. TABELA I – 

RGPS – Ano 2015 – Receita e Despesa em R$ bilhões

A Tabela I – As despesas superaram as receitas – em 

2015 – em R$ 85,7 bilhões. Com a contração da atividade 

econômica, projeta-se um déficit ainda maior em 2016 e 

seguintes, tanto na previdência urbana quanto na 

previdência rural do RGPS. 

Receita�versus�despesas�‒�o�choque�de�
realidade�do�RPPS�

A tabela II, abaixo, vem para mostrar que a deteriora-

ção financeira não se restringe ao Regime Geral e é ainda 

mais acentuada na previdência do setor público – União, 

Estados e Municípios – a qual, em 2015, acumulou um dé-

ficit de R$ 126,7 bilhões.  

TABELA II – RPPS – 2015 – Déficit/Superávit – Por ente federativo Em R$ 

bilhões 

Conclusão�parcial�

O tamanho do problema, em termos meramente finan-

ceiros, em 2015, foi da ordem de R$ 214,2 bilhões. Projeta-

se para 2016, em decorrência da ausência de medidas 

concretas para revertê-lo, potencializado pela contrata-

ção econômica, déficit superior a R$ 220 bilhões. 

A pergunta que nesse ponto se impõe é se a sociedade 

brasileira – cidadãos e empresas – está disposta a destinar 

11,2% de tudo que produz (PIB) para sustentar um sistema 

desigual, que privilegia classes e categoriais, estimula a-

posentadorias precoces e é incapaz de se autossustentar?

Pontos agravantes: 

Ÿ Demografia: Dois fatores socialmente positivos estão 

a produzir efeitos perversos crescentes que irão agra-

var ainda mais a sustentabilidade do sistema previden-

ciário brasileiro: “Taxa de Fecundidade” e “Esperança 

de vida”.

REFORMA�PREVIDENCIÁRIA:�
O�ETERNO�DILEMA�DA�CLASSE�

GOVERNANTE�DO�BRASIL�

Geral
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Geral

Ÿ Evolução sem grande desenvolvimento econômico: 

Países social e economicamente desenvolvidos pos-

suem baixa taxa de fecundidade e alta esperança de vi-

da ao nascer. O Brasil evoluiu nos dois fatores, sem an-

tes alcançar o desenvolvimento econômico necessário 

à sustentabilidade.  Programas sociais, inclusivos, um 

novo perfil participativo da mulher no mercado de tra-

balho, melhoria da qualidade de vida por razões diver-

sas, produziram, ao lado de outros fatores, o que se vê 

na Tabela III, abaixo.

 Tabela III – Fecundidade e Expectativa de vida.

O novo arranjo demográfico orgulha, mas cobra preço 

elevado às contas da previdência social. 

Tabela IV – POPULAÇÃO EM MILHÕES de habitantes 

 O número de brasileiros (e brasileiras) com idade aci-

ma de 65 anos – ou seja, fora da população economica-

mente ativa – praticamente dobrará até 2030 e crescerá 

262,79% entre 2015 e 2060. Em contrapartida, o número 

de jovens fora do mercado de trabalho – com idade até 15 

anos – cairá progressivamente até alcançar menos 40,3% 

no período citado. E a população economicamente ativa – 

a que paga a conta dos aposentados – cairá a partir de 

2030 reduzindo-se em 6,7% na comparação 2015 e 2060. 

Conclusão�Final�

O que a CNC defende e submete ao Governo Fede-

ral como contribuição ao debate.

1. Estabelecer idade mínima para aposentadoria sem 

distinção de gênero. Iniciar com 65 anos como transição 

para se chegar a 67 em 2030. Criar regras de transição para 

quem já está no mercado de trabalho. 

2. Retirar da conta da Previdência Social os gastos as-

sistenciais com o setor “RURAL”, contabilizados como se 

previdenciários fossem. Conceito: assistência social deve 

ser paga por toda a sociedade e não pelos contribuintes à 

previdência social. 

3. Desvincular os reajustes da aposentadoria dos rea-

justes do salário mínimo. Definir mecanismo de preserva-

ção do poder de compra sem ganho real. 

4. Desonerações Previdenciárias: Estudar criticamente 

todas as desonerações e subsídios previdenciários, sob a 

ótica da eficiência, eliminando os de baixa ou nenhuma e-

ficiência coletiva e que não produzem ganhos sociais e e-

conômicos ao País. 

4.1 Definir a incidência do INSS na folha de pagamento 

como conceito básico, descartando seu uso como in-

dutor de geração e manutenção de emprego, estímulo 

à competitividade e controle de preços. A contribuição 

ao INSS deriva – direta (empregado) e indiretamente 

(empresa) - do sujeito e a ele se destina. Há outros 

meios, no âmbito dos encargos trabalhistas – mais efi-

cazes à indução e preservação empregos, sem afetar 

direitos. 

4.2 Rever, sempre sob a ótica da eficiência, renúncias 

previdenciárias consagradas em Lei, como as estimula-

doras das empresas de menor porte, as desonerações 

setoriais da folha, as concedidas às entidades filantró-

picas e esportivas, e os regimes especiais concedidos 

ao setor rural (exportação). Transferindo-as, no todo 

ou em parte, para a conta do Tesouro Nacional. 

4.3 As desonerações acima reduziram a receita da 

previdência social, em 2015, em R$62,21 bilhões, ou 

seja, representaram mais de 70% do déficit 

previdenciário do RGPS. 

5. Rever: 1) Com foco na extinção: Os tratamentos dife-

renciados a gênero; e os concedidos a segmentos econô-

micos, profissionais – civis e militares - e a quaisquer ou-

tros setores da sociedade brasileira. 2) Com no foco na efi-

ciência e no combate a fraudes, os critérios de concessão 

de “Pensões”. 

6. Não olvidar nem subestimar a permissão concedida 

pela Constituição Federal para assegurar recursos para o 

RGPS. Iniciar estudos visando à instituição do Fundo pre-

visto no Artigo 250 da Constituição Federal. 

“Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos pa-

ra o pagamento dos benefícios concedidos pelo regi-

me geral de previdência social, em adição aos recursos 

de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo 

integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natu-

reza, mediante lei que disporá sobre a natureza e ad-

ministração desse fundo”. 

Fonte: Responsabilidade Técnica Roberto Nogueira Ferreira, Consultor da 

Presidência da CNC.
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Agenda�2016

25/10
Palestra�Professor�Marins�-�
Inovar�para�vencer,�ninguém�
segura�o�amanhã!

Local: Rio do Sul

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

22/11

26/11

01�a�
16/12

Palestra�Professor�Marins�-�
Inovar�para�vencer,�ninguém�
segura�o�amanhã!

Evento�do�Dia�do�Síndico�
Condomínio�Summit

Curso�de�Administração�de�
Condomínios�-�Módulo�III�

Local: Centrosul - Florianópolis/SC

Inscrições:  

www.condominiosummit.com.br/ 

eventos  

Local: Secovi/SC 

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

30/11
Evento�do�Dia�do�Síndico�
Secovi/SC

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

08�a�
11/12�

on-line

Curso�Incorporação�de�Edifícios

Internet�para�o�Mercado�
Imobiliário

Local: Florianópolis/SC 

Informações: (41) 2626-1438  ou 

no e-mail educ@educ.eng.br.

Informações e Inscrições: 

www.universidadesecovi.com.br/cu

rsos

Local: Clube Ariríba - Balneário 

Camboriú

Informações: (47) 3367-1985 ou no 

e-mail assessoria@secovi-sc.com.br

on-line Segurança�Condominial
Informações e Inscrições: 

www.universidadesecovi.com.br/c

ursos



FAÇA PARTE DO PORTAL NASCIDO

PARA CONSOLIDAR O SUCESSO DA 

SUA EMPRESA.

O Chave Fácil foi criado pelos Secovis e, a partir de 

agora, é inteirinho seu.

Ele nasce comprometido com o resultado e com a 

exposição necessária para os segmentos de compra, 

locação e lançamentos imobiliários.

Descubra uma nova e poderosa ferramenta geradora 

de leads para sua empresa. Invista neste veloz e seguro 

projeto segmentado de internet no Brasil. Invista fácil 

no Chave Fácil.

PORTAL CHAVE FÁCIL
www.chavefacil.com.br

Venha�participar�de�
um�dos�maiores�

portais�de�imóveis�do�
Brasil.

Seja�associado*�ao�
Secovi/SC�e�conquiste�

esse�benefício!
* Associados em dia com suas contribuições sindicais.



CERTIFICAÇÃO�DIGITAL�

INFORMAÇÕES
47 3367-1985

certificacao@secovi-sc.com.br 

Rua 3.160, nº 533, 1º andar | Centro

Balneário Camboriú/SC

Segurança

Garantia�de�autenticidade

Confidencialidade

Integridade�às�informações�eletrônicas

Melhor�custo�x�benefício�da�região

Adquira�a�sua�

no�Secovi/SC


