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80% dos imóveis novos vendidos em agosto,
Porto Alegre, foram de apartamentos

 

BLOG POLÍBIO BRAGA / PORTO ALEGRE / RS - NOTICIAS. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 4,7% em agosto contra 6,1% 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.

O patamar é considerado satisfatório, demonstrando
uma estabilidade no desempenho do setor. As
unidades verticais representaram 83% do total
negociado no mês.

Em agosto foram vendidas 280 unidades com um VGV
(Valor Geral de Vendas) de R$ 271 milhões contra 362
unidades no mês anterior (julho 2021) com um VGV de
R$ 303 milhões.

CLIQUE AQUI

para saber muito mais.

Site: https://polibiobraga.blogspot.com/2021/09/80-dos-

imoveis-novos-vendidos-em-agosto.html
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Participação das vendas de unidades verticais
no mercado de imóveis novos em Porto

Alegre é superior a 80% em agosto
 

BLOG FELIPE VIEIRA / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 4,7% em agosto contra 6,1% 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. O patamar é considerado
satisfatório, demonstrando uma estabilidade no
desempenho do setor. As unidades vert icais
representaram 83% do total negociado no mês.

Em agosto foram vendidas 280 unidades com um VGV
(Valor Geral de Vendas) de R$ 271 milhões contra 362
unidades no mês anterior (julho 2021) com um VGV de
R$ 303 milhões.

Quanto ao estágio da obra das vendas do mês, 45%
foram de imóveis prontos, 38% em construção e 17%
em lançamento.

Unidades verticais

Com 233 imóveis, as unidades verticais representaram
83% do total vendidos em agosto deste ano, com os
apartamentos de dois dormitórios impulsionando as
vendas no período representando 36% do total,
seguidos dos apartamentos de três dormitórios (32%),
ficando o Studio e apartamento de um dormitório
empatados com 15% de participação cada.

Cinco bairros concentram 52% das vendas do
residencial vertical no mês de agosto. São eles: Rio
Branco com 14% do total das vendas (33 unidades),
seguido dos bairros Menino Deus com 12% (28
unidades), Petrópolis com 10% (24 unidades), Jardim
Lindóia com 9% (22 unidades) e Três Figueiras com
6% (14 unidades).

Estoque

Por fim, em agosto, foi registrado um estoque de 5.938
unidades e 336 empreendimentos, com um total de R$
5.467 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro
quadrado de R$ 11.511,00. Nesse universo, o
residencial vertical participa com 83,06%, o comercial
com 12,63%, e as unidades horizontais com 4,31%.

Quanto ao perfil do estoque, 46% foram de imóveis
prontos, 45% em construção e 9% de lançamentos.

Site: https://felipevieira.com.br/site/detalhes-

noticia?id=197635
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Vendas de imóveis em agosto
 

BLOG AFFONSO RITTER / PORTO ALEGRE / RS - DESTAQUES. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 4,7% em agosto contra 6,1% 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. O patamar é considerado
sat isfatór io,  mostrando uma estabi l idade no
desempenho do setor. As unidades vert icais
representaram 83% do total negociado no mês. Em
agosto foram vendidas 280 unidades com um VGV
(Valor Geral de Vendas) de R$ 271 milhões contra 362
unidades no mês anterior (julho 2021) com um VGV de
R$ 303 milhões. Quanto ao estágio da obra das
vendas do mês, 45% foram de imóveis prontos, 38%
em construção e 17% em lançamento.

Unidades verticais

Com 233 imóveis, as unidades verticais representaram
83% do total vendidos em agosto deste ano, com os
apartamentos de dois dormitórios impulsionando as
vendas no período representando 36% do total,
seguidos dos apartamentos de três dormitórios (32%),
ficando o Studio e apartamento de um dormitório
empatados com 15% de participação cada.

Cinco bairros concentram 52% das vendas do
residencial vertical no mês de agosto. São eles: Rio
Branco com 14% do total das vendas (33 unidades),
seguido dos bairros Menino Deus com 12% (28
unidades), Petrópolis com 10% (24 unidades), Jardim
Lindóia com 9% (22 unidades) e Três Figueiras com
6% (14 unidades).

Estoque

Por fim, em agosto, foi registrado um estoque de 5.938
unidades e 336 empreendimentos, com um total de R$
5.467 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro
quadrado de R$ 11.511,00. Nesse universo, o
residencial vertical participa com 83,06%, o comercial
com 12,63%, e as unidades horizontais com 4,31%.
Quanto ao perfil do estoque, 46% foram de imóveis
prontos, 45% em construção e 9% de lançamentos.

Entrevistas com informações complementares podem
ser solicitadas pelo número (51) 99644-4144 ou pelo
e-mail comunicacao@sinduscon-rs.com.br

EM: 22.09.2021

Área de anexos

Site:

http://www.affonsoritter.com.br/Controle?Comando=Visu

alizarNoticia&gruposNoticia=1,2&ID=105122&separador

Dias=true&exibeHora=true
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Unidades verticais representam 83% dos
negócios com imóveis novos em Porto

Alegre
 

RÁDIO GUAÍBA ONLINE / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

Almir Freitas

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre apresentou uma queda em agosto. No
mês passado, esse indicador foi de 4,7% em agosto
contra 6,1% do mês imediatamente anterior, conforme
dados do Panorama do Mercado Imobiliário - Porto
Alegre, pesquisa elaborada mensalmente pelo
Sinduscon-RS, em parceria com a Alphaplan -
Inteligência em Pesquisas e a Órulo. Mesmo assim, o
resultado é considerado satisfatório, demonstrando
uma estabilidade no desempenho do setor. As
unidades verticais representaram 83% do total
negociado no mês.

Em agosto foram vendidas 280 unidades com um VGV
(Valor Geral de Vendas) de R$ 271 milhões contra 362
unidades no mês anterior (julho 2021) com um VGV de
R$ 303 milhões. Quanto ao estágio da obra das
vendas do mês, 45% foram de imóveis prontos, 38%
em construção e 17% em lançamento.

O destaque o período ficou com 233 imóveis verticais,
representaram 83% do total vendidos em agosto deste
ano, com os apartamentos de dois dormitórios,
impu ls ionando  os  negóc ios  no  pe r íodo  e
representando 36% do to ta l ,  seguidos dos
apartamentos de três dormitórios (32%), ficando o
Studio e apartamento de um dormitório empatados
com 15% de participação cada.

Cinco bairros concentram 52% das vendas do
residencial vertical no mês de agosto. São eles: Rio
Branco com 14% do total das vendas (33 unidades),
seguido dos bairros Menino Deus com 12% (28
unidades), Petrópolis com 10% (24 unidades), Jardim
Lindóia com 9% (22 unidades) e Três Figueiras com
6% (14 unidades).

Em relação aos estoques, em agosto foi registrado um
estoque de 5.938 unidades e 336 empreendimentos,
com um total de R$ 5.467 milhões em VGV, sendo o
valor médio por metro quadrado de R$ 11.511,00.
Nesse universo, o residencial vertical participa com
83,06%, o comercial com 12,63%, e as unidades
horizontais com 4,31%. Quanto ao perfil do estoque,

46% foram de imóveis prontos, 45% em construção e
9% de lançamentos.

Site: https://guaiba.com.br/2021/09/22/unidades-

verticais-representam-83-dos-negocios-com-imoveis-

novos-em-porto-alegre/
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Vendas de unidades verticais de imóveis
novos na Capital é superior a 80% em agosto

 

CORREIO DO POVO ONLINE / PORTO ALEGRE / RS - NOTICIAS. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

Correio do Povo

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 4,7% em agosto contra 6,1% 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. O patamar é considerado
satisfatório, demonstrando uma estabilidade no
desempenho do setor.  As unidades vert icais
representaram 83% do total negociado no mês. Em
agosto foram vendidas 280 unidades com um VGV
(Valor Geral de Vendas) de R$ 271 milhões contra 362
unidades no mês anterior (julho 2021) com um VGV de
R$ 303 milhões. Quanto ao estágio da obra das
vendas do mês, 45% foram de imóveis prontos, 38%
em construção e 17% em lançamento.

Com 233 imóveis, as unidades verticais representaram
83% do total vendidos em agosto deste ano, com os
apartamentos de dois dormitórios impulsionando as
vendas no período representando 36% do total,
seguidos dos apartamentos de três dormitórios (32%),
ficando o Studio e apartamento de um dormitório
empatados com 15% de participação cada. Cinco
bairros concentram 52% das vendas do residencial
vertical no mês de agosto. São eles: Rio Branco com
14% do total das vendas (33 unidades), seguido dos
bairros Menino Deus com 12% (28 unidades),
Petrópolis com 10% (24 unidades), Jardim Lindóia
com 9% (22 unidades) e Três Figueiras com 6% (14
unidades).

Por fim, em agosto, foi registrado um estoque de 5.938
unidades e 336 empreendimentos, com um total de R$
5.467 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro
quadrado de R$ 11.511,00. Nesse universo, o
residencial vertical participa com 83,06%, o comercial
com 12,63%, e as unidades horizontais com 4,31%.
Quanto ao perfil do estoque, 46% foram de imóveis
prontos, 45% em construção e 9% de lançamentos.
Entrevistas com informações complementares podem
ser solicitadas pelo número (51) 99644-4144 ou pelo
e-mail comunicacao@sinduscon-rs.com.br

Site:

https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/eco

nomia/vendas-de-unidades-verticais-de-im%C3%B3veis-
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CORREIO DO POVO ONLINE / PORTO ALEGRE / RS - NOTICIAS. Qua, 22 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

novos-na-capital-%C3%A9-superior-a-80-em-agosto-

1.695053
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JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 06. Sex, 24 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS
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Apartamentos respondem por 80% das
vendas de imóveis em Porto Alegre

 

JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 06. Sex, 24 de Setembro de 2021
SINDUSCON - RS

A taxa de velocidade de vendas (relação de unidades
vendidas sobre a oferta total) de imóveis novos em
Porto Alegre foi de 4,7% em agosto contra 6,1% 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.

As unidades verticais - apartamento - representaram
83% do total negociado no mês. Em agosto foram
vendidas 280 unidades com um VGV (Valor Geral de
Vendas) de R$ 271 milhões contra 362 unidades no
mês anterior (julho 2021) com um VGV de R$ 303
milhões.

Os apartamentos de dois dormitórios representaram
36% do total, seguidos dos apartamentos de três
dormitórios (32%), ficando o studio e apartamento de
um dormitório empatados com 15% de participação
cada.

Cinco bairros concentram 52% das vendas do
residencial vertical em agosto: Rio Branco com 14%
do total (33 unidades); Menino Deus com 12% (28
unidades); Petrópolis com 10% (24 unidades); Jardim
Lindóia com 9% (22 unidades); e Três Figueiras com
6% (14 unidades).

Em agosto, foi registrado um estoque de 5.938
unidades e 336 empreendimentos, com um total de R$
5.467 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro
quadrado de R$ 11.511,00.

Site: file:///C:/Users/Acer/Downloads/edicao%20(53).pdf
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