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Construtoras locais dominam o mercado
imobiliário
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As maiores construtoras e in-corporadoras que
atuam no Litoral Norte nasceram e se desenvolveram
localmente. Alfredo Pessi, vice-presidente do
Sinduscon-RS e coordenador regional do Litoral
Norte, estima em 95% a fatia de mercado das marcas
regionais. "O Litoral não é bairrista, é bem aberto para
construções, mas a insegurança por não conhecer o
mercado afasta alguns empreendedores", afirma.

Demanda tempo e esforço conhecer os caminhos para
trabalhar no mercado, os trâmites para aprovar
projetos e desenvolver contatos com fornecedores e
imobiliárias. Por isso, a estratégia, muitas vezes, é de
parceria, como o caso do Hospital e Centro Clínico
LifeDay Litoral Norte, construído pela D1.RS
Empreendimentos, com gerenciamento do Escritório
de Engenharia Joal Teitelbaum.

Em Torres, o perfil dos construtores mudou. "Antes,
chegavam empresas de outras regiões para explorar o
mercado, faziam investimentos e os recursos eva-diam
do município", detalha Eloir Krausburg, presidente da
Actor e sócio da KS Empreendimentos Imobiliários.
Com o tempo, fornecedores locais se estruturaram e
começaram a explorar seu próprio negócio. Hoje, a
grande maioria é de players locais. Eráclides Maggi,
da VCA Maggi, de Torres, ressalta que a prevalência
de empresas locais gera resultados para todo o
município. "Traz enormes benefícios, pois geramos
empregos e riqueza local", observa.

A KS tem hoje duas obras em andamento. O
Exclusive, com dois e três dormitórios, localizado na
avenida Beira-Mar, em Torres, tem previsão de
entrega no primeiro semestre deste ano. Outro
empreendimento em execução é o Giardino, com um,
dois e três dormitórios e terraço verde. Na sequência,
a KS está iniciando novo canteiro e irá realocar parte
do pessoal. São cerca de 50 trabalhadores diretos,
sendo que alguns têm mais de 20 anos de firma.

"O mercado se desenvolveu muito, o que torna difícil
outras empresas se estabelecerem e competirem. A
mão de obra é de alta qualidade, preparada e treinada.
Temos condomínios comparáveis a grandes centros,
com investimento em design e projetos arrojados, o
que não é muito comum em nosso Estado", reforça
Krausburg.

Uma empresa que veio de fora e que conseguiu

crescer localmente foi a Maasef Construtora e
Incorporadora. O grupo, que completou três décadas,
tem matriz em Camboriú (SC), abriu há 12 anos uma
filial em Tramandaí e não parou mais, explica o gestor
Tiago Waschburger.
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Saúde, educação e segurança são
características reforçadas
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O crescimento populacional nos últimos anos contribui
para o Litoral ter vida própria também no inverno.
Assim, aumentou a rede de serviços de saúde,
comércio, restaurantes, atraindo turistas fora da
temporada de veraneio. "Com o incremento de
pessoas, a região recebe visitação durante todo o ano,
o que é muito importante para a economia dos
municípios tanto da encosta da Serra quanto da orla",
explica Flori Werb, prefeito de Itati e presidente da
Associação dos Municípios do Li toral  Norte
(Amlinorte). Esse movimento gera desenvolvimento e
estimula a construção civil.

Na área da saúde, está em construção um complexo
privado de saúde na região, o que vai aumentar a
oferta de atendimento médico: o Hospital e Centro
Clínico LifeDay Litoral Norte, na Estrada do Mar, em
Xangri-lá. A estrutura do hospital contempla centro de
diagnósticos e tratamento, bloco cirúrgico, leitos de
internação e um pronto atendimento 24h para adultos
e crianças. Já o centro clínico terá 70 consultórios.

Outro exemplo de obra que reforça a estrutura de
serviços é na área da educação: a construção de
unidade própria do Colégio Pastor Dohms, que
funcionava em espaço locado em Capão da Canoa
desde a inauguração, em 2005.

A decisão por construir uma unidade própria foi
tomada em 2016 após análise demográfica, financeira
e de perspectivas para a região, segundo detalhou o
diretor geral da Rede Pastor Dohms, Waldir Werner
Scheuer-mann, em entrevista à época do lançamento
da pedra fundamental da nova unidade.

"Com o prédio em fase final de obra, o colégio
aumentou seu espaço e o número de matrículas. A
decisão ocorreu antes da pandemia, pois muitas
pessoas já estavam atrás de mais qualidade de vida, e
se mostrou mais importante a partir da chegada do
coronavírus", afirma Alfredo Pessi, vice-presidente do
Sindicato da Construção Civil (Sinduscon-RS) e
coordenador regional do Litoral Norte.

O dirigente do Sinduscon explica que há um
movimento para reforçar o ensino superior, que já
conta com unidades públ icas e privadas em
Tramandaí, Capão da Canoa e Torres, por exemplo.
"A vinda de mais faculdades pode ajudar na decisão
de morar no Litoral", detalha Pessi.

Na oferta de lojas e serviços, Capão da Canoa
recebeu em dezembro o atacarejo do grupo Comercial
Zaffari, de Passo Fundo: o Stok Center Zaffari. Ao
lado, foi instalada uma unidade da Loja Havan, de
Santa Catarina.

Outro aspecto valorizado por quem sai das metrópoles
é a segurança. Capão da Canoa, Torres e Tramandaí,
por exemplo, têm recebido investimentos em sistemas
de videomonitoramento e em prevenção, por meio de
ações da Brigada Militar. E, conforme relatam os
empresários da construção civil dos três municípios,
esta é uma área que vem avançando nos últimos
anos.

Outra rede, a Lojas Ren-ner, após se instalar em
Capão da Canoa e, em 2019 em Tramandaí, prepara
sua chegada para este ano em Torres, mais
especificamente no Vésta, shopping a céu aberto que
está em fase final de construção na cidade. O primeiro
multiuso do Litoral, localizado no Centro de Torres,
contempla ainda três torres de apartamentos e
escri tór ios e é um projeto da Construtora e
Incorporadora VCA Maggi.
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