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APRESENTAÇÃO 

 

O departamento de pesquisa do SECOVI SC analisou o Cenário do Mercado Imobiliário das 

cidades de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema do ano de 2018 com base nas ofertas de imóveis 

novos e usados anunciados no Portal Chave Fácil. 

Observou-se que as cidades apresentaram valorização nos imóveis estudados, sendo que a cidade 

de Itapema se destacou com a maior valorização do período (8,9%), seguido por Balneário 

Camboriú (5,9%) e Itajaí (0,8%). 

Analisou-se também que a inflação medida através do indicador IPCA, fechou o ano de 2018 no 

percentual 3,7%. Em comparação com o resultado dos imóveis e a inflação do ano, nota-se que 

apenas a cidade de Itajaí apresentou valorização abaixo da inflação. 

 

 
Gráfico1: Comparativo de resultado | Fonte: Departamento de Pesquisa Secovi SC / IBGE 
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BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 

A cidade de Balneário Camboriú apresentou no ano de 2018 uma valorização média de 5,91%, 

sendo que o tipo de imóvel que se destacou pelo maior crescimento em seu valor ofertado foi o tipo 

Apartamento com 3 dormitórios que valorizou 8,38%, sendo que em janeiro o valor médio do m² 

por área útil era ofertado por R$ 8.940,95 e em dezembro seu valor foi de R$ 9.690,44 o m². O tipo 

Apartamento com 1 dormitório também se destacou por valorizar 6,64% em dezembro em relação 

a janeiro finalizando o ano com o valor do m² por área útil ofertado por R$ 6.720,29 o m². 

Comparando a valorização média ano de Balneário Camboriú com o índice de inflação (IPCA) que 

foi de 3,75%, podemos considerar que os imóveis ofertados na cidade apresentaram um ganho 

real de 2,17% nos valores ofertados. 

A tabela abaixo apresenta a variação do valor médio do m² por área útil ofertado nos meses de 

janeiro, junho e dezembro de 2018. 

Descrição 2018 
Valorização 
Ano 2018 

Imóvel Janeiro Junho Dezembro % 

Apartamento 1 Dorm R$      6.301,91 R$      6.373,38 R$      6.720,29 6,64% 

Apartamento 2 Dorm R$      6.266,21 R$      6.293,74 R$      6.514,00 3,95% 

Apartamento 3 Dorm R$      8.940,95 R$      8.901,27 R$      9.690,44 8,38% 

Apartamento 4 Dorm R$    12.565,89 R$    12.629,54 R$    13.153,37 4,68% 

Média 5,91% 

IPCA ANO 2018 3,75% 

Tabela1: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Balneário Camboriú | Fonte: SECOVI SC 
 

 
Grafico2: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Balneário Camboriú | Fonte: SECOVI SC  
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ITAJAÍ 

 

De acordo com os resultados da pesquisa a cidade de Itajaí apresentou no ano de 2018 uma 

oscilação no valor dos imóveis ofertados resultando na média geral em uma leve valorização média 

de 0,85%, sendo que o tipo de imóvel que se destacou pela valorização em seu valor ofertado foi 

o tipo Apartamento com 1 dormitórios que valorizou 5,01%, sendo que em janeiro o valor médio do 

m² por área útil era ofertado por R$ 6.252,07 e em dezembro seu valor foi de R$ 6.565,00 o m². Já 

os tipos de imóvel Apartamento com 2 e 3 dormitórios apresentaram queda do valor ofertado, sendo 

que o tipo Apartamento com 2 dormitório apresentou uma queda de 1,94% em dezembro em 

relação a janeiro finalizando o ano com o valor do m² por área útil ofertado por R$ 4.957,00 o m². 

Comparando a valorização média ano de Itajaí com o índice de inflação (IPCA) que foi de 3,75%, 

podemos considerar que os imóveis estudos ofertados na cidade apresentaram um perca real de 

2,90% nos valores ofertados. 

A tabela abaixo apresenta a variação do valor médio do m² por área útil ofertado nos meses de 

janeiro, junho e dezembro de 2018. 

Descrição 2018 
Valorização 
Ano 2018 

Imóvel Janeiro Junho Dezembro % 

Apartamento 1 Dorm R$   6.252,07 R$   6.726,25 R$   6.565,00 5,01% 

Apartamento 2 Dorm R$   5.054,95 R$   5.011,44 R$   4.957,00 -1,94% 

Apartamento 3 Dorm R$   7.858,56 R$   8.158,55 R$   7.817,00 -0,53% 

Média 0,85% 

IPCA ANO 2018 3,75% 

Tabela2: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Itajaí | Fonte: SECOVI SC 
 

 
Gráfico3: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Itajaí | Fonte: SECOVI SC  
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ITAPEMA 

 

No ano de 2018 a cidade de Itapema apresentou uma valorização média de 8,88%, sendo que o 

tipo de imóvel que se destacou pelo maior crescimento em seu valor ofertado foi o tipo Apartamento 

com 4 dormitórios que valorizou 10,29%, sendo que em janeiro o valor médio do m² por área útil 

era ofertado por R$ 6.767,67 e em dezembro seu valor foi de R$ 7.464,00 o m². O tipo Apartamento 

com 3 dormitório também se destacou por valorizar 9,05% em dezembro em relação a janeiro 

finalizando o ano com o valor do m² por área útil ofertado por R$ 6.117,00 o m². 

Comparando a valorização média ano de Itapema com o índice de inflação (IPCA) que foi de 3,75%, 

podemos considerar que os imóveis ofertados na cidade apresentaram um ganho real de 5,13% 

nos valores ofertados. 

A tabela abaixo apresenta a variação do valor médio do m² por área útil ofertado nos meses de 

janeiro, junho e dezembro de 2018. 

Descrição 2018 
Valorização 
Ano 2018 

Imóvel Janeiro Junho Dezembro % 

Apartamento 2 Dorm R$4.816,58 R$4.972,94 R$5.168,00 7,30% 

Apartamento 3 Dorm R$5.664,52 R$5.871,96 R$6.177,00 9,05% 

Apartamento 4 Dorm R$6.767,67 R$7.056,22 R$7.464,00 10,29% 

Média 8,88% 

IPCA ANO 2018 3,75% 

Tabela3: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Itapema | Fonte: SECOVI SC 
 

 
Gráfico4: Variação do valor médio do m² por área útil ofertado em Itapema | Fonte: SECOVI SC 
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