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A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 10,6% em junho último, contra
7,8% do mês imediatamente anterior, conforme apurou
o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre,
pesquisa elaborada mensalmente pelo Sinduscon-
RS, em parceria com a Alphaplan - Inteligência em
Pesquisas e a Órulo. Em junho foram vendidas 656
unidades com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$
519 milhões contra 478 unidades vendidas no mês
anterior (maio 2021), com um VGV de R$ 422 milhões.
Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, 51%
foram de imóveis em lançamento, 27% em construção
e 22% prontos.

Com 607 imóveis, as unidades verticais representaram
93% do total vendidos em junho deste ano, com os
apartamentos de 1(um) dormitórios impulsionando as
vendas no período representando 57% do total,
seguidos dos apartamentos de três dormitórios e dois
dormitórios (18% e 17% respectivamente). Cinco
bairros concentram 76% das vendas dos residencial
vertical no mês de junho. São eles: Rio Branco com
56% do total das vendas (337 unidades), seguido dos
bairros Petrópolis com 7% (44 unidades), Jardim
Lindóia com 5% (31 unidades), Menino Deus com 5%
(28 unidades) e Bom Jesus com 4% (24 unidades).

Quanto aos lançamentos, em junho (314 unidades) foi
registrado o segundo melhor resultado desde o inicio
da divulgação da pesquisa(set/20), sendo o referido
mês superado apenas pelos resultados de novembro
de 2020 quando foram lançadas 693 unidades. Nos
últimos 12 meses fechados em junho/2021 foram
lançadas 2.820 unidades de imóveis novos em Porto
Alegre. Desse universo, o residencial vertical participa
com 94% (2.660 unidades), seguidos dos imóveis
horizontais com 5% ( 138 unidades) e dos comerciais
com 1% (22 unidades).

Por fim, em junho, foi registrado um estoque de 5.775
unidades e 334 empreendimentos, com um total de R$
5.246 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro
quadrado de R$ 11.307,00. Nesse universo, o
residencial vertical participa com 82,42%, o comercial
com 14,13%, e as unidades horizontais com 3,45%.
Quanto ao perfil do estoque, os imóveis em construção
e prontos apresentaram o mesmo percentual de

part ic ipação (46%). Já a representação dos
lançamentos foi  de 8%.
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Mais imóveis vendidos
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A taxa de unidades de imóveis novos vendidos em
Porto Alegre foi de 10,6% em junho, contra 7,8% do
mês anterior. O resultado consta do Panorama do
Mercado Imobiliário - Porto Alegre, pesquisa
elaborada mensalmente pelo Sinduscon-RS, em
parceria com a Alphaplan ? Inteligência em Pesquisas
e a Órulo. Em junho foram vendidas 656 unidades com
um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 519 milhões
contra 478 unidades vendidas no mês anterior (maio
2021), com um VGV de R$ 422 milhões. Quanto ao
estágio da obra das vendas do mês, 51% foram de
imóveis em lançamento, 27% em construção e 22%
prontos.
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Vendas de imóveis disparam em Porto
Alegre, diz Sinduscon
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A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 10,6% em junho último, contra
7,8% do mês imediatamente anterior, conforme apurou
o Panorama do Mercado Imobiliário - Porto Alegre,
pesquisa elaborada mensalmente pelo Sinduscon-
RS, em parceria com a Alphaplan - Inteligência em
Pesquisas e a Órulo.

Em nota desta tarde ao editor, o Sinduscon informou
que em junho foram vendidas 656 unidades com um
VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 519 milhões
contra 478 unidades vendidas no mês anterior (maio
2021), com um VGV de R$ 422 milhões.

Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, 51%
foram de imóveis em lançamento, 27% em construção
e 22% prontos.

Unidades verticais

CLIQUE AQUI

para mais informações.

Site: https://polibiobraga.blogspot.com/2021/07/vendas-

de-imoveis-disparam-em-porto.html
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Venda de imóvel avança na Capital A taxa de
velocidade de vendas (relação de unidades vendidas
sobre a oferta total) de imóveis novos em Porto Alegre
foi de 10,6% em junho contra 7,8% do mês anterior,
conforme apurou o Panorama do Mercado Imobiliário
Porto Alegre, pesquisa do Sinduscon-RS em parceria
com a Alphaplan Inteligência em Pesquisas e a Órulo.
Em junho foram vendidas 656 unidades com um valor
geral de vendas de R$ 519 milhões contra 478
unidades vendidas em maio e com total de R$ 422
milhões. A fatia de 51% dos negócios era de imóveis
em lançamento. Unidades em construção chegavam a
27% e as prontas, a 22%.

Site: https://cdn-cpovo.sflip.com.br/temp_site/issue-
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