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Sejam empreendimentos residenciais, comerciais, sejam 
terrenos ou loteamentos, imóveis são, historicamente, 
uma das formas mais tradicionais de investimento. 

De acordo com dados divulgados em 2020 pela Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias ( ), entre 2009 a 2019:
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Outro fator a ser considerado é que dependendo da forma como você 
investir, ainda pode obter diversos benefícios fiscais, como deduções com:


 Está pensando em investir em um imóvel? 

 Fale com nosso time e conheça nossos empreendimentos.

Mas seja qual for a sua intenção final, é inegável que o 
investimento em imóveis é hoje uma das melhores 
opções. E são diversos fatores que comprovam isso.


Benefícios fiscais

Investimento em imóveis renderam:


E existem razões para isso, é claro. Investir 
em imóveis é uma forma de construir um 
patrimônio  e , combinando 
estabilidade com excelentes retornos.

seguro lucrativo

dos brasileiros que ainda não possuem 
imóveis como investimento, desejam 
fazer uma aquisição com esse objetivo


desejam obter rentabilidade 
por meio de aluguéis

pretendem ter o imóvel 
como reserva de valor

querem comprar para 
revender.
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De acordo com levantamento feito pela Brain Inteligência Estratégica, 
em março de 2021, a confiança e o interesse que o brasileiro tem pelo 

 como imóvel forma de investimento:
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LIS, Lais. Déficit habitacional do Brasil cresceu e 
chegou a , diz 
estudo.

 5,876 milhões de moradias em 2019
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Um imóvel é historicamente 
a forma de investimento mais 
estável, afinal está imune à 
quebra de bancos e não pode 
ser congelado pelo governo, 
como a poupança.

O investimento em imóveis é muito usado para 
diversificar o portfólio de investimentos e reduzir os 
riscos do investidor. Mesmo aqueles que preferem 
investir na bolsa de valores possuem ao menos parte 
de seu dinheiro alocado em imóveis.


Conheça nossos empreendimentos

 contato WhatsApp

Investir em um imóvel que será 
disponibilizado para locação é 
uma das melhores opções de 
renda passiva. Há sempre 
procura por um bom imóvel para 
alugar, e os dados demonstram 
que essa demanda raramente 
diminui em tempos de crise.


Segundo números do IBGE, em 2019 o Brasil 
contava com um déficit habitacional de 5,876 
milhões de residências. Esse fato, somado ao 
crescimento populacional, gera um aumento 
consistente na demanda por imóveis.

O valor das parcelas da compra de um 
apartamento, o valor dos aluguéis e outros 
pagamentos e transações do mercado 
imobiliário são automaticamente atualizados 
pelo INCC (Índice Nacional da Construção Civil), 
uma espécie de índice de inflação de preços do 
setor da construção civil.


Segurança

Diversificação

Renda

Valorização

Inflação

Retorno médio do aluguel 

Valorização dos imóveis

 Juros de hipotecas Seguros

Despesas operacionais Depreciação

Investir em 
imóveis
é um bom negócio?
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