
Canindé Soares

O
número de lançamentos imo-
biliários na Grande Natal de-
ve quadruplicar até a Copa
do Mundo de 2014. Essa é a
previsão do presidente do
Sinduscon, no Rio Grande do

Norte, Silvio Bezerra. Em 2010, a região já
apresentou um salto significativo no núme-
ro de unidades lançadas, 7 mil ante 2.317
do ano anterior. Para 2011, a previsão é o
que o mercado imobiliário local disponibili-
ze cerca de 14 mil unidades.

Se nos últimos anos foi o programa Minha
Casa, Minha Vida o grande vetor de investi-
mentos nesse segmento no município agora é
o evento esportivo que deve acelerar novas
obras. "A Copa é o catalisador de tudo o que vai
acontecer no nosso mercado", avalia Bezerra.

Pronto para assumir a presidência do Sin-
duscon potiguar no dia 14 de julho, o diretor
da construtora A. Gaspar, Arnaldo Gaspar Jú-
nior, destaca o crescimento no volume e a va-
lorização dos imóveis.

À frente de uma das únicas construtoras
potiguares com atuação em todo o país, ele
comemora os investimentos que a cidade
vai receber destinados às obras públicas.
"Nos próximos três anos o estado vai rece-
ber investimentos nessa área que devem so-
mar R$ 3 bilhões, ou 10% do PIB do esta-
do", afirma. Só em 2011 devem ser aplica-
dos recursos da ordem de R$ 1,7 bilhão para
as obras públicas locais.

Apesar do otimismo, Gaspar salienta a
preocupação no que diz respeito à mão de
obra na construção civil. "Já sentimos uma
pressão nesse sentido", diz. De 2009 para
2010, o número de empregos gerados na re-
gião metropolitana de Natal na construção ci-
vil evoluiu de 12.699 para 19.050 vagas.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Este ano estão sendo esperadas 14 mil novas
unidades em Natal. Total equivale ao dobro
dos 7 mil de 2010 e a seis vezes os 2,3 mil de 2009
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BOOM IMOBILIÁRIO

Região da Grande Natal registra crescimento exponencial

Fonte: Sinduscon – RN    *Previsão

LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS,
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EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO DE EMPREGO 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL DE NATAL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jun. 2011, Especial Natal, p. A14.
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