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O Departamento de Pesquisa do Secovi/SC analisou o 

cenário do mercado imobiliário das cidades de Balneário 

Camboriú, Itajaí, Itapema, Lages e Rio do Sul, cidades con-

sideradas polos da base territorial do sindicato, portanto 

foi possível apresentar um estudo do valor médio do m² 

dos imóveis novos e usados ofertados para venda durante 

o ano de 2016.

Conforme o resultado do IBGE, o cenário econômico 

nacional de 2016 apresentou certa contenção nos pre-

ços, em que a inflação fechou o ano em 6,29%, abaixo da 

inflação de 2015 que foi de 10,67%. Considerando todos 

os impactos econômicos que influenciaram o cenário imobi-

liário durante 2016, realizou-se uma pesquisa da variação 

do valor médio do m² com a inflação, na qual apresentou 

uma média geral de 6,49%, levemente acima da inflação 

do período.

De acordo com os resultados, se observou que a maio-

ria das cidades apresentaram variação aproximada a in-

flação, destacando apenas a cidade de Itajaí pela maior 

valorização do período, ou seja, de maneira geral as cida-

des apresentaram um crescimento nos valores ofertados 

do m² apenas inflacionário, com  ganho real mínimo con-

tudo mantendo a valorização. Destaque  também para 

Rio do Sul, que apresentou valorização abaixo da inflação.

Gráfico 01: Comparação da variação 2016 com a inflação. Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC e IBGE (Índice Inflação).
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Analisando os imóveis ofertados para venda em Bal-

neário Camboriú, houve uma valorização no ano de 2016, 

se mantendo conforme a inflação anual. Considerando os 

resultados por categoria de imóveis, o tipo que mais valo-

rizou no período foi o “Apartamento com dois dormitóri-

os”, que em janeiro (2016) a oferta do m² era de R$ 5.572,19 

e dezembro (2016) o valor anunciado foi de R$ 6.119,58 o 

m², obtendo um aumento de 9,82%. 

Se analisarmos o ano de 2015, veremos que a inflação 

foi de 10,67% e a variação média do tipo de imóvel “Apar-

tamento” em Balneário Camboriú, foi de 8,3%, enquanto 

os imóveis em geral foram de 9,16%, ou seja, abaixo da in-

flação do período. Comparando estes dados com os resul-

tados apresentados em 2016, se observou que Balneário 

Camboriú valorizou 6,85%, levemente acima da inflação 

deste ano, de 6,29% (IPCA).

Em relação aos bairros, a análise do valor do m², apre-

sentou uma valorização média de 4,31%, com destaques 

para as regiões da Barra Sul, Barra Norte e Ariribá. 

Em relação à locação anual de imóveis, os resultados 

da análise apresentou uma variação média do aluguel de 

3,92% em 2016, com destaque para o tipo “Apartamento 

com três dormitórios”, que em janeiro era ofertado por R$ 

3.306,79 o m² e em dezembro passou a R$ 3.793,93 m², 

tendo um aumento de 14,73%, portanto apresentando 

um aumento no valor médio do aluguel ofertado. Enquan-

to a “Sala Comercial” teve um leve avanço com 2,12%. Já 

os “Apartamento de dois dormitórios”, tiveram o valor o-

fertado em janeiro por R$ 2.111,11 e em dezembro passou 

a média de R$ 2.003,33, tendo uma redução -5,11%. 

Em um comparativo, observa-se que a variação do ano 

do IGP-M, indicador que é utilizado para o ajuste do alu-

guel, ficou em 7,19%, ou seja, o valor do aluguel valorizou 

abaixo deste indicador. Notou-se, também, um aumento 

amostral de 24% nas ofertas de imóveis disponíveis para 

locação no período.

Quadro 01: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda em 

Balneário Camboriú – (Novos-Usados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. 

*Margem de erro 10% para mais ou para menos.

Tipo de Imóvel Dezembro (%) 2016

Apartamento 1 dorm. 5.486,38 5.779,07 5,33%

Apartamento 2 dorm. 5.572,19 6.119,58 9,82%

Apartamento 3 dorm. 8.359,56 8.863,19 6,02%

Apartamento 4 dorm. 10.768,83 11.695,51 8,61%

Casa Alvenaria 2 dorm. 4.293,78 4.654,36 8,40%

Casa Alvenaria 3 dorm. 4.653,14 4.883,29 4,95%

Casa Alvenaria 4 dorm. 4.490,25 4.705,81 4,80%

Janeiro

Região Dezembro (%) 2016

Ariribá 3.283,73 3.653,10 11,25%

Barra Norte 8.333,00 9.259,12 11,11%

Barra Sul 9.869,74 11.420,12 15,71%

Beira Mar 13.303,44 14.137,69 6,27%

Centro 7.474,91 7.677,93 2,72%

Municípios 3.933,29 3.728,32 -5,21%

Nova Esperança 2.973,32 2.972,94 -0,01%

Pioneiros 7.766,76 8.138,48 4,79%

Janeiro

Praia dos Amores 5.681,33 5.349,35 -5,84%

Vila Real 3.713,82 3.799,58 2,31%

Quadro 02: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte: 

Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

Balneário�Camboriú
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Com destaque entre as cidades estudadas no ano de 

2016, a cidade de Itajaí apresentou a maior variação nos 

valores os imóveis. 

Avaliando os resultados das vendas de imóveis da ci-

dade de Itajaí, pelo tipo de imóvel, a categoria que mais 

valorizou no período foi a “Casa de Alvenaria com dois 

dormitórios”, que em janeiro sua oferta era de R$ 2.652,12 

e em dezembro o valor ofertado foi de R$ 3.064,65.

Realizando uma análise dos dados de 2015, a variação 

média dos apartamentos foi de -0,80%, e no geral, os imó-

veis residenciais no período apresentaram uma queda de 

3,99%. Comparando com 2016, observou-se uma recupe-

ração, em que o percentual de variação foi de 10,35%, ou 

seja, valorizou 4,06% acima da inflação.

Em relação às ofertas dos imóveis por região, de Itajaí, 

os bairros que se destacaram, foram: o Centro com 12,18% 

e o bairro Praia Brava com 8,61%.

Em relação à locação de imóveis, de acordo com os re-

sultados da análise de 2016, nota-se que em geral houve 

oscilação nos valores de aluguel, resultando em uma leve 

valorização de 2,02%. O tipo “Sala Comercial” apresentou 

uma valorização de 8,32%, porém o tipo “Apartamento 

com três dormitórios” apresentou queda no valor do alu-

guel de 8,71%. Em um comparativo, com a variação no 

ano do IGP-M, ficou em 7,19%, portanto apenas o valor do 

aluguel da “Sala Comercial” valorizou acima do indicador. 

Analisando as ofertas houve uma queda amostral de 

26% nas ofertas de imóveis disponíveis para locação no 

período.

Quadro 04: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte: 

Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

Região Dezembro (%) 2016

Cabeçudas 4.483,95 4.666,05 4,06%

Carvalho 3.436,83 3.327,98 -3,17%

Centro 5.152,63 5.780,15 12,18%

Cordeiros 2.834,16 3.038,39 7,21%

Dom Bosco 3.803,51 3.234,39 -14,96%

Espinheiros 1.998,26 2.022,27 1,20%

Fazenda 5.145,81 5.464,21 6,19%

Murta 2.046,55 1.849,71 -9,62%

Janeiro

Praia Brava 8.040,40 8.732,31 8,61%

Ressacada 4.223,25 3.906,06 -7,51%

São João 3.654,38 3.736,61 2,25%

São Judas 3.665,70 3.683,06 0,47%

São Vicente 2.904,89 3.021,22 4,00%

Vila Operária 4.810,43 5.159,35 7,25%
Quadro 03: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (Novos-

Usados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais 

ou para menos

Tipo de Imóvel Dezembro (%) 2016

Apartamento 1 dorm. 5.963,97 6.601,40 10,69%

Apartamento 2 dorm. 4.326,22 4.902,62 13,32%

Apartamento 3 dorm. 6.782,11 7.147,05 5,38%

Casa Alvenaria 2 dorm. 2.652,12 3.064,65 15,55%

Casa Alvenaria 3 dorm. 2.860,96 3.194,38 11,65%

Casa Alvenaria 4 dorm. 3.365,45 3.551,06 5,52%

Janeiro

ITAJAÍ

ITAPEMA

Quadro 06: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte: 

Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

Região Dezembro (%) 2016

Meia Praia - Beira Mar 7.595,07 9.958,83 31,12%

Centro - Beira Mar 6.276,51 7.932,02 26,38%

Centro 5.099,03 5.461,89 7,12%

Meia Praia 4.899,17 5.416,66 10,56%

Morretes 2.032,47 2.405,47 18,35%

Janeiro

A cidade de Itapema apresentou uma valorização mé-

dia no mercado imobiliário no ano de 2016. 

Considerando os resultados por categoria de imóveis, 

o tipo que mais valorizou no período foi o “Terreno com 

metragem entre 1.001 m² a 5.000 m²”, que em janeiro este 

tipo de imóvel foi ofertado por R$ 495,31 e dezembro o 

valor ficou em R$ 590,13.

Analisando 2015, a variação média de Itapema dos 

apartamentos foi de 4,18%, e a dos imóveis residenciais, 

em geral, a variação média no período foi de 3,26%, ou se-

ja, abaixo da inflação. Em 2016 os imóveis de Itapema va-

lorizaram 6,04% de acordo com a inflação.

Para a análise do valor médio do m² dos bairros, pode-

se observar Itapema apresentou uma valorização média 

de 18,71%, com os destaques nas regiões do Centro - Bei-

ra Mar e Meia Praia - Beira Mar que apresentaram maior 

valorização no período.

Quadro 05: Valor médio do m² dos imóveis ofertados para venda – (Novos-Usados). 

Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para 

menos

Tipo de Imóvel Dezembro (%) 2016

Apartamento 2 dorm. 4.092,31 4.482,33 9,53%

Apartamento 3 dorm. 4.803,88 5.307,89 10,49%

Apartamento 4 dorm. 5.750,50 6.314,24 9,80%

Terreno 1 (até 500 m²) 910,34 916,53 0,68%

Terreno 2 (de 501 m² 

a 1.000 m²)
777,15 673,91 -13,28%

Terreno 3 (de 1.001 m² 

a 5.000 m²)
495,31 590,13 19,14%

Janeiro



Pesquisa

Quadro 09: Valor do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (Novos-
Usados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais 
ou para menos

Para a cidade de Rio do Sul, os valores de imóveis no 

ano de 2016 apresentaram valorização. 

Analisando os resultados pelo tipo, nota-se que o imó-

vel que obteve maior valorização em 2016 foi o “Aparta-

mento com três dormitórios”, que em janeiro a oferta era 

de R$ 3.298,12 e dezembro o valor ofertado foi de R$ 

3.590,89.

No comparativo anual, Rio do Sul em 2015 apresentou 

aumento 7,87% no valor ofertado dos tipos apartamentos 

e casas. Em 2016, observa-se que a valorização foi menor 

na cidade, sendo de 2,61% no valor do m² por área útil o-

fertado.

Analisando o valor médio do m² dos bairros de Rio do 

Sul, os mesmos apresentaram uma leve queda de 1,97% 

no valor ofertado. 

Em relação à locação de imóveis ofertados em Rio do 

Sul, de acordo com os resultados da análise, de modo ge-

ral, apresentaram uma queda de 2,32% no valor do alu-

guel. Sendo que o tipo “Galpão” foi o único imóvel que 

apresentou valorização, mesmo que baixa em compara-

ção ao mercado, de 0,65%, ao mesmo tempo em que a 

“Sala comercial” teve queda de 10,96% e a “Casa de Alve-

naria de três dormitórios” teve queda de 8,98%.

Tipo de Imóvel Dezembro (%) 2016

Apartamento 2 dorm. 2.865,96 2.892,66 0,93%
Apartamento 3 dorm. 3.298,12 3.590,89 8,88%

Casa Alvenaria 2 dorm. 2.263,21 2.284,38 0,94%

Casa Alvenaria 3 dorm. 2.250,49 2.331,88 3,62%

Casa Alvenaria 4 dorm. 2.338,46 2.308,39 -1,29%

Janeiro

Quadro 10: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte: 
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

Região Dezembro (%) 2016

Barragem 1.321,34 1.330,67 0,71%

Brehmer 1.385,29 1.326,91 -4,21%
Budag 1.966,97 1.851,07 -5,89%

Canoas 1.564,94 1.414,54 -9,61%

Canta Galo 2.049,68 2.117,17 3,29%

Centro 3.232,64 3.464,49 7,17%

Fundo Canoas 1.444,45 1.320,00 -8,62%

Jardim América 3.514,58 3.574,76  1,71%

Janeiro

Laranjeiras 2.078,24 2.003,90 -3,58%
Progresso 1.696,45 1.570,46 -7,43%

Santana 2.104,43 1.988,98 -5,49%

Sumaré 1.642,49 1.873,44 14,06%

Taboão 1.287,99 1.188,80 -7,70%

RIO�DO�SUL
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Em 2016 na cidade de Lages apresentou uma variação 

conforme a inflação anual.

Analisando os resultados pelo tipo de imóveis, o que 

mais apontou valorização no período foi a “Casa de Alvena-

ria com dois dormitórios”, que em janeiro a oferta era de R$ 

2.166,66 e dezembro o valor ofertado foi de R$ 2.369,16, 

ou seja, teve uma valorização de 9,35%.

Em comparação ao ano de 2015, Lages teve uma signifi-

cativa valorização de 11%, enquanto em 2016, à cidade ob-

teve uma variação de acordo com a inflação, de 6,57 %.

Em relação à análise do valor do m² por bairro se vê que 

os bairros de Lages apresentaram uma leve valorização de 

0,77% no valor ofertado.

Em relação aos imóveis de locação de Lages, de acordo 

com a análise houve aumento no valor do aluguel em uma 

média geral de 5,84%. Os imóveis que se destacaram por 

apresentar aumento foram a “Sala Comercial” com 32,62% 

e o “Apartamento com dois dormitórios” com 9,52%, en-

quanto o “Galpão” teve uma queda de 24,62% no valor o-

fertado. Em relação à variação do IGP-M, que foi de 7,19% 

em 2016, ou seja, apenas o valor do aluguel do “Galpão” fi-

cou abaixo deste indicador. Na cidade de Lages, nota-se, 

também, que houve uma queda amostral de 16% nas 

ofertas de imóveis disponíveis para locação no período.

LAGES

Quadro 07: Valor médio do m² dos imóveis residenciais ofertados para venda – (Novos-
Usados). Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais 
ou para menos

Tipo de Imóvel Dezembro (%) 2016

Apartamento 2 dorm. 3.109,35 3.288,02 5,75%
Apartamento 3 dorm. 3.072,02 3.247,01 5,70%
Apartamento 4 dorm. 3.141,64 3.228,97 2,78%

Casa Alvenaria 2 dorm. 2.166,66 2.369,16 9,35%

Casa Alvenaria 3 dorm. 2.283,73 2.456,97 7,59%

Casa Alvenaria 4 dorm. 2.303,78 2.494,37 8,27%

Janeiro

Região Dezembro (%) 2016

Beatriz 2.071,32 1.976,38 -4,58%
Caravágio 1.887,16 2.068,13 9,59%

Centro 2.926,95 2.728,47 -6,78%
Copacabana 2.156,84 2.097,87 -2,73%
Guarujá 1.279,55 1.330,42 3,98%
Jardim Cepar 1.471,88 1.338,72 -9,05%
Petrópolis 1.829,16 1.726,04 -5,64%
Sag. Coração de Jesus 2.389,63 2.203,87  -7,77%

Janeiro

Santa Catarina 1.338,13 1.295,85 -3,16%

Santa Clara 806,75 994,62 23,29%

Quadro 08: Valor médio do m² ofertado para venda por bairro – (Novos-Usados). Fonte: 
Departamento de Pesquisa Secovi/SC. *Margem de erro 10% para mais ou para menos

Santa Helena 1.513,89 1.574,33 3,99%

Santa Mônica 1.415,42 1.627,76 15,00%

São Cristóvão 2.573,63 2.676,42 3,99%

Tributo 1.522,19 1.552,77  2,01%

Vila Nova 2.165,48 1.937,58  -10,52%


