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Mercado ganha pesquisa sobre imóveis prontos
Os empresários do mercado imobiliário capixaba, bem como a população interessada em informações sobre o desempenho do setor, contam agora com uma valiosa
fonte de dados, o Índice Ademi-ES - VivaReal. O lançamento da nova ferramenta de
consulta e auxílio para tomada de decisões aconteceu no último dia 28 de junho
para os associados e parceiros, no auditório do América Centro Empresarial. Na
ocasião, a gerente de Inteligência Aline Borbalan e Lucas Vargas, CEO do VivaReal,
apresentaram todos os aspectos da pesquisa que passa a aferir e anunciar, mensalmente, o perfil e o comportamento do mercado de imóveis residenciais verticais
prontos à venda e para locação nos municípios de Vitória e Vila Velha.
As informações que compõem o novo indicador são extraídas do relatório de Dados
do Mercado Imobiliário (DMI), gerado a partir de um rigoroso processo de análise
dos dados coletados mensalmente pelo portal VivaReal. O Índice Ademi-ES VivaReal
tem como base de análise os anúncios, buscas e transações realizados no site www.vivareal.com.br para imóveis prontos
residenciais verticais, que após receberem um minucioso tratamento estatístico são disponibilizados ao mercado.
A nova pesquisa apresenta um raio-x sobre as principais demandas dos consumidores com relação aos bairros mais procurados para morar, as tipologias mais buscadas, além de aferir a demanda por imóveis para venda e locação. Também
trará comparativos entre demanda e oferta nas áreas pesquisadas, além de um ranking nacional destacando o preço
médio do metro quadrado para venda e locação praticado em 30 cidades brasileiras, incluindo Vitória e Vila Velha. Acesse
os dados do Índice Ademi-ES – VivaReal no site www.ademi-es.org.br.

Ademi-ES lança novo site
O site da Ademi-ES mudou. Está com um novo visual e oferece aos associados,
de forma mais dinâmica, uma série de informações sobre o mercado imobiliário.
Também pelo endereço www.ademi-es.org.br é possível obter acesso às pesquisas desenvolvidas pela entidade, como o Índice Ademi-ES – VivaReal, que terá
divulgação mensal. Outros dados são a Pesquisa de Valorização de 10 Anos e a
Pesquisa de Demanda realizada durante o Salão do Imóvel Ademi-ES. O portal
também disponibiliza a agenda de workshops, palestras, encontros e conta, ainda, com uma área restrita, onde serão inseridas informações exclusivas destinadas aos associados da Ademi-ES.

Vem aí:
Salão do Imóvel Ademi-ES
A 24ª edição do Salão do Imóvel Ademi-ES já tem data e local confirmados. A maior
vitrine de vendas e exposição de marcas do mercado imobiliário capixaba será realizada de 26 a 29 de outubro, na Arena Shopping Vitória, na Enseada do Suá. O
vice-presidente da Ademi-ES, Moacyr Brotas Netto, Charles Bitencourt e Eduardo
Fontes, diretores da entidade, estão trabalhando no planejamento do evento que
tem a tradição de reunir as principais empresas do setor do Espírito Santo.

Agenda
•
•
•

2ª turma Workshop Cálculos financeiros para o corretor de imóveis - Em data a ser confirmada – das 9h às 11h, na
sede da Ademi-ES (exclusivo para associados)
Eleições de diretoria da ADEMI-ES - 25/07 – às 10h30, em primeira convocação; e às 11h, em segunda e última
convocação
Lançamento do livro “Longa Caminhada”, de autoria do ex-presidente e conselheiro da Ademi-ES, Luiz Carlos Prado
de Menezes, com renda destinada ao SECRI - 26/07 - às 18h30 no 244/Club

Confira as ações do
1º semestre do ano
Os primeiros seis meses foram bastante produtivos para os associados da Ademi-ES. A entidade promoveu diversos
encontros voltados para a capacitação e troca de informações entre gestores, corretores, administradores e executivos
do mercado imobiliário capixaba. Foram quatorze encontros, envolvendo a participação de mais de 500 pessoas e sobre
temas variados e atuais. Os eventos tiveram adesão gratuita para os associados, mediante inscrição via e-mail.
A Ademi-ES também acompanhou e continuará participando ativamente das reuniões das comissões de Plano Diretor
Urbano das cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória. Na capital, o interesse do mercado tem sido defendido
pelo presidente Sandro Carlesso, e pelo conselheiro Luiz Carlos Prado de Menezes. Já na Serra, a função ficou a cargo
do associado Alexandre Schubert de Azevedo e do diretor da Ademi-ES, o arquiteto Lucas Weber. Na cidades de Vila Velha
e Cariacica, Sandro Pretti é o titular, acompanhado do vice-presidente Celso Siqueira Jr e do diretor da entidade Gustavo
Figueiredo, respectivamente.

Secretário de Vila Velha na sede da Ademi-ES
No dia 30 de março, a Ademi-ES iniciou a agenda de encontros
com os novos secretários municipais de Desenvolvimento Urbano
da Grande Vitória. O primeiro encontro foi com o Antônio Marcus
Machado, responsável pela pasta em Vila Velha.

Ademi-ES recebe secretário de Serra
Já em abril foi a vez do mercado se reunir com os secretários de Desenvolvimento Urbano e de Desenvolvimento Econômico de Serra, Tarcísio Bahia e
Paulo Menegueli, respectivamente. Em pauta estavam os desafios da cidade
para o crescimento socioeconômico. O evento aconteceu no dia 11, na sede da
Ademi-ES.

Agenda com secretário de Cariacica
Dando continuidade aos encontros com os novos secretários de Desenvolvimento Urbano das cidades que compõem a Grande Vitória, a Ademi-ES recebeu em sua sede, no dia 9 de maio, o representante da pasta de Cariacica,
Marcus Zanotti. No centro do debate estava a discussão a respeito das potencialidades de crescimento do município.

Ademi-ES no Congresso Nacional
O empresário José Renato Loureiro de Almeida representou a Ademi-ES no evento de apresentação da Agenda Legislativa e Projetos Prioritários do Setor de Comércio e Serviços Imobiliários 2017 – 2018. A pauta do encontro foi um
pleito do Secovi Rio, elaborado em conjunto com 22 sindicatos da habitação de outros Estados e associações setoriais.
Entre os temas estavam a elevada carga tributária, os distratos na comercialização de imóveis, a segurança jurídica na
locação, os terrenos de marinha, a atuação dos corretores de imóveis; loteamentos com acesso controlado sindical. A
publicação foi apresentada pelo Secovi Rio no dia 17 de maio, na Câmara dos Deputados.

Direito Imobiliário em debate
No dia 18 de maio, o mercado se reuniu para a realização do 1º Encontro
Jurídico promovido pela Ademi-ES. Os palestrantes foram Gilmar Custódio, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB-ES
e também diretor jurídico da Ademi-ES e Victor Passos Costa Neto, advogado e membro do Conselho Jurídico do Sinduscon-ES. Os principais
gargalos do setor como a questão da alienação fiduciária, Terrenos de
Marinha e a reforma trabalhista estavam na pauta do encontro.

Ação com Banestes
Nos dias 14 de abril e 11 de maio, a ADEMI-ES promoveu em parceria com
o Banestes, um workshop direcionado a corretores, imobiliárias e correspondentes bancários. O evento foi gratuito e teve como facilitador o gerente geral da Área de Crédito Imobiliário do Banestes, Marcos Quadros. Ele
palestrou sobre o tema “Produtos e Soluções para o Mercado Imobiliário”.

Ademi-ES no 89º Enic
O presidente Sandro Carlesso e o vice-presidente da Ademi-ES, Celso Siqueira Júnior, representaram a entidade no 89º
Encontro Nacional da Indústria da Construção. O evento reuniu as principais lideranças empresariais do setor em torno
do tema central “Superação é nossa maior obra”, explorado em diversas vertentes, desde a discussão de tendências e
novas tecnologias para a construção, até as perspectivas para o mercado brasileiro.

Análise de Projetos
A Ademi-ES promoveu, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
de Vitória (Sedec) e Sinduscon-ES, uma mesa-redonda sobre o tema “Processo Simplificado de Análise de Projetos”. O evento aconteceu no dia 1º
de junho, na sede da entidade, e contou com as participações de Lenise
Loureiro, secretária de Desenvolvimento de Vitória, Sandro Pretti, arquiteto
e diretor do Sinduscon-ES; além de Tito Augusto de Carvalho, presidente
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU).

Projetos em parceria com o SEBRAE-ES
No dia 8 de junho, o Sebrae-ES apresentou suas novas ações e benefícios para as micro e pequenas empresas associadas da ADEMI-ES.
As empresas que participarem do projeto terão diversos benefícios,
como consultoria de acompanhamento do modelo de excelência em
gestão (MEG) gratuita, subsídio de até 50% para participação de
missões empresariais a eventos nacionais e subsídio de 90% para
consultoria Sebraetec (ISO 9001).

Palestra Solidária
Em parceria com o palestrante Guilherme Machado, a Ademi-ES promoveu
mais uma edição do evento “Palestra Solidária”, que resultou na destinação
de 300 quilos de alimentos não perecíveis para o projeto “Mão Estendida”,
que beneficia famílias carentes no município de Serra. A palestra foi realizada no dia 14 de junho e teve Bruno Pinheiro, autor do best seller “Empreenda
Sem Fronteiras”, como expoente. Ele falou sobre o tema “Como vender imóveis pela internet: construa sua autoridade e faça os clientes virem até você”.

Avenida Fernando Ferrari | 1080 | América Centro Empresarial | sala 403 | Torre Norte
Mata da Praia | Vitória/ES | Cep 29.066-380 | Tel (27) 3022 2606 | ademi-es.org.br

