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LOTEAMENTOS:
UMA FORMA SEGURA DE INVESTIR

Terrenos 

oferecem 

segurança e 

liquidez para 

investimentos 
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O mercado imobiliário oferece diversas 
opções de investimentos e tem ganhado 
destaque em relação aos fundos bancários. A 
compra de lotes é uma das grandes sacadas 
para quem procura onde colocar no dinhei-
ro, equilibrando menos riscos e bons retornos 
financeiros. Outro ponto positivo, o lote au-
menta o patrimônio do comprador tornando 
mais fácil conseguir linhas de crédito e nego-
ciar investimentos futuros.

Como o lote sempre estará no mesmo 
lugar e as documentações garantem os di-
reitos do proprietário, este é considerado um 
investimento bem mais estável que uma apli-
cação na poupança, por exemplo, tendo em 
vista que a compra do lote pode ser útil para 
poupar dinheiro que seria gasto sem planeja-
mento e lucrar com a valorização que comu-
mente ocorre com o passar do tempo.

Um motivo apontado por especialistas é o 
da alta procura, ou facilidade de negociação, 
dos loteamentos. Eles têm liquidez maior 
que a de casas e apartamentos, já que cus-
tam menos, sendo acessíveis a um público 
comprador maior. Também são, em qualquer 

época, bastante desejado. 
Além disso, se trata de um bem durável, 

cujo valor não sofre depreciação, pelo contrário. 
São diversas as motivações que influenciam a 
valorização dos terrenos, entre elas a melhora 
da infraestrutura da região e a demanda. 

É exatamente o que acontece na região 
da Grande Florianópolis. “A valorização é ain-
da mais destacável quando se trata de uma 
região em desenvolvimento e crescimento”, 
afirma José Bitencourt Furtado, diretor da Jo-
ta’s Empreendimento Imobiliários LTDA, que 
aposta na boa localização dos terrenos para 
atrair mais investidores. 

Ainda segundo o diretor, “como estamos 
num mercado recessivo e competitivo, nes-
tes tempos o que faz a diferença são as es-
tratégias e os produtos oferecidos por cada 
empresa”. O exemplo é a alta procura pelo 
loteamento Parque Residencial Lisboa III, 
que além de contar com um bom preço, o 
projeto inovador é contemplado com ciclo-
via, calçadão, áreas verdes, áreas institucio-
nais, APPs bem localizadas que oferecem 
qualidade de vida.

Os terrenos planejados são uma tendência cres-
cente no entorno de grandes centros, pois as pes-
soas têm buscado cada vez mais espaços que lhes 
permitam viver com qualidade, com infraestrutura 
de lazer e a conveniência de estar perto de tudo.

A infraestrutura oferecida pela construtora é 
um ganho a mais para o investidor. O comprador 
tem a chance de planejar a construção do jeito 
que quiser, podendo escolher cada matéria-pri-
ma, acompanhando, todas as etapas de execução 
do projeto, e garantindo que tudo saia como o 
planejado e de acordo com o que o plano diretor 
da cidade permite. 

Com 30 anos no mercado, a Jota’s encontrou 
nesse cenário um importante segmento da cons-
trução civil e já entregou nove loteamentos em 
São José e outros seis em Palhoça, além de Go-
vernador Celso Ramos, Sato Amaro da Imperatriz 
e Florianópolis, onde conta com uma construção 
em cada município. Ainda este ano a empresa 
pretende lançar na cidade de Garopaba um em-
preendimento de excelente padrão e localização, 
o Loteamento Mirante De Garopaba. AT
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