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Segurança, qualidade de vida e opor-
tunidades de investimento são fatores 
que atraem pessoas interessadas em 
viver na Paraíba. A natureza exube-
rante, edificações modernas, com 
serviços agregados que facilitam 
o dia a dia do morador, tornam o 
setor imobiliário uma opção ótima 
para negócios. Os lançamentos atu-
ais melhoram o entorno da área onde 
estão, com mais jardins e calçadas aces-
síveis para pessoas que têm necessidades 
especiais.

 Por outro lado, o Estado tem menor taxa de de-
socupação no Nordeste, mesmo em cenário de lenta 
recuperação econômica. Os dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da 
Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios), mostram que nos meses de julho, agosto e 
setembro, o índice de foi 11,2%, sendo 0,7 % menor 
em relação ao trimestre anterior (11,9%) e em relação 
à média do País (11,8%).

A Paraíba permanece pelo terceiro ano consecutivo 
entre os estados brasileiros com gestão fiscal eficien-
te, atestada pela Secretaria do Tesouro Nacional, em 
outubro passado. Está classificado como Rating B, ou 
seja, possui a capacidade de garantir empréstimos e 
financiamentos, para manter investimentos estrutu-
rantes e a atividade econômica local.

Assim, a Revista da Expo Imóveis Verão 2020, da 
Execut Negócios Imobiliários, em parceria com a Su-
permídia Comunicação, apresenta o que há de melhor 
para comprar, investir, trabalhar e morar, afinal, falou 
em imóvel, pense em Execut, pois temos ampla e qua-
lificada carteira para bons negócios.

Gilvandro Guedes
Diretor da Execut Negócios Imobiliários

Safety, quality of life and investment 
opportunities are aspects that at-

tract people interested in living in 
Paraíba. The lush nature, modern 
buildings with aggregate services 
that make it easier for residents 
to live, make real estate a great 
business option. Current launches 

improve the surroundings of the 
area where they are, with more gar-

dens and sidewalks accessible for peo-
ple with special needs.

On the other hand, the state has a lower unem-
ployment rate in the Northeast, even in a scenario 
of slow economic recovery. Data from the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE), through 
the PNAD Continuous (National Household Sample 
Survey), show that in July, August and September, 
the index was 11.2%, being 0.7% lower in compared 
to the previous quarter (11.9%) and the country’s 
average (11.8%).

Paraíba remains for the third consecutive year 
among the Brazilian states managed by efficient tax, 
which was attested by the National Treasury Secreta-
riat last October. It is rating B, and therefore has the 
ability to guarantee loans and financing, to maintain 
structuring investments and local economic activity.

Thus, this Summer Expo Imóveis 2020 Magazine, 
by Execut Negócios Imobiliários, in partnership

Supermedia Communication presents the best to 
buy, invest, work and live, after all, he talked about 
real estate, think of Execut, that we have wide and 
qualified wallet for good business opportunities.

Gilvandro Guedes
Executive Director of Real Estate Business

Fatores positivos Positive factors

PONTO DE VISTA
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Esse é o cenário de João Pessoa, descrito e cantado 
por Renata Arruda, e que, para o turista que busca paz 
e tranquilidade, nas férias, o destino não pode ser ou-
tro. Ano após ano, a Paraíba tem conquistado um papel 
de destaque entre os lugares mais procurados por quem 
quer curtir o verão com muita praia, sol e natureza.

Várias são as atrações turísticas do litoral do estado. 
Na região metropolitana de João Pessoa, as opções vão 
desde as praias urbanas de águas mornas às Piscinas Na-
turais do Seixas, passando por Picãozinho, o Caribessa, e 
a famosa ilha de Areia Vermelha, em Cabedelo.

A poucos metros da costa, próximo ao conhecido Ex-
tremo Oriental das Américas, existe um rico banco de co-
rais que formam as Piscinas Naturais dos Seixas, paraíso 
de águas cristalinas, onde é possível visualizar os peixes 
que ali habitam.

Em frente à praia de Tambaú, estão as piscinas de Pi-
cãozinho, que surgem na maré baixa. São preferidas dos 
turistas, que aproveitam as águas rasas para relaxar e co-
nhecer um pouco mais da vida marinha de nosso litoral. 
No bairro do Bessa está o Caribessa, onde é comum o 
passeio de caiaque, stand up paddle e o mergulho para 
visualização de corais.

Avançando na direção norte, já no município de Ca-
bedelo chega-se à praia de Camboinha onde está a Ilha 
de Areia Vermelha, formada por um grande banco de 
areia que fica visível quando a maré está baixa. O local é 
ponto de encontro nos finais de semana.

Sol, mar e praia 

LITORAL Por Hallita Avelar

Entre as opções de lazer em nosso litoral estão as Piscinas 
Naturais do Seixas, Picãozinho, o Caribessa e Areia Vermelha

“Somos a porta do sol deste país tropical
Somos a mata verde, a esperança
Somos o Sol do Extremo Oriental
A Lua fez um poema nas palhas do coqueiral”

A capital paraibana foi a única do Brasil entre os 

15 melhores destinos, em pesquisa online, do site Me-

lhores Destinos, o maior em promoções de passa-

gens aéreas. Foram 25 mil usuários que opinaram so-

bre viagens realizadas por eles este ano ou em 2018. 

João Pessoa foi apontada como o melhor destino 

brasileiro na relação Custo/benefício, que mede os 

gastos com alimentação, transporte e hospedagem, 

prioritariamente. A capital foi muito bem avaliada em 

itens como Gastronomia e Receptividade, dois dife-

renciais que sempre são destacados pelos turistas 

que já visitaram a cidade. O item Segurança foi bem 

avaliado, assim como as atrações existentes.

5º lugar no Prêmio Melhores Destinos de 2019 
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Praias como Coqueirinho, Tambaba – mundialmente 
conhecida pela prática de naturismo – e Tabatinga estão 
entre os principais destinos do litoral sul da Paraíba. A 
costa do Conde, segundo dados da PBTUR, é o segun-
do maior parque hoteleiro do estado, com cerca de 4 mil 
leitos e perde apenas para a capital, com 12 mil leitos.

Já Pitimbu, como explica Ruth Avelino, atrai muitos 
turistas para a região. “Lugares como Praia Bela e a Re-
serva Abiaí, em Pitimbu, têm despertado o interesse do 
turista”, afirmou. Com paisagens de tirar o fôlego, as 
praias do município chamam atenção por suas falésias, 
bancos de areia e arrecifes.

Quem é fã de esportes náuticos, por outro lado, deve 
conhecer o litoral norte. Lugares como Lucena, Baía da 
Traição e Barra de Camaratuba – esta última localizada 
no município de Mataraca – são marcados pelas gran-
des ondas, que atraem surfistas e praticantes de outros 
esportes náuticos. Além disso, a região abriga ainda uma 
reserva de índios potiguaras que despertam o interesse 
de turistas de todo o país.

Então, volta a música de Renata Arruda: 
“O calor do verão chegou pra te abraçar
Essa alegria é beira de mar”

Ir para o Sul ou para o Norte?

A orla de João Pessoa tem 35 km de extensão, 
com 12 praias de águas limpas e calmas. O con-
junto de corais de Picãozinho, fica a 1,5km da praia 
de Tambaú. Na praia do Seixas, as piscinas ficam a 
cerca de 10 minutos da praia.

Saiba mais

LITORAL

Praia de Tabatinga, no Litoral Sul tem a natureza preservada

A gastronomia regional é bastante apreciada pelo visitante

Piscinas naturais do litoral paraibano atraem turistas de todo o país

Para a presidente da Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTUR), Ruth Avelino, um dos grandes diferenciais 
de João Pessoa em comparação a outras capitais está 
nas belezas naturais. “Temos o privilégio de encontrar 
verdadeiras piscinas naturais em nossa área urbana. 

Além disso, João Pessoa é sempre lembrada por sua 
segurança, limpeza das praias e qualidade de vida”, 
disse. Segundo a gestora, estima-se, para este verão, 
aumento de 5%no número de turistas, se comparado 
ao verão passado.
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50,81 m² 33.58 m² 48.47 m²  64,49 m²

 

de apartamentos prontos
e em construção nos 
bairros de Tambaú e
Cabo Branco

com 01, 02, 03 e 04

quartos com áreas

que variam de

 33.58 m² a 222,34 m²
Apartamentos com 03 suites + DCE, 02 vagas de garagens e 111,17m²

Cobertura duplex com piscina privativa, 03 vagas de garagens e 222,34m²

A MAIS COMPLETA ÁREA 
DE LAZER DE TAMBAÚ

APARTAMENTOS COM 03 SUÍTES 
+ BWC DE SERVIÇO, 02 VAGAS DE 

GARAGENS, COM 92.18 m2 E 93.52 m²

ÚLTIMAS
UNIDADES

SALA DE JOGOS SALÃO DE FESTAS

SPAPISCINA

PISCINA INFANTIL COM CASCATA

PISCINA ADULTO COM RAIA

BAR MOLHADO

CHURRASQUEIRA

QUADRA POLIESPORTIVA

PLAYGROUND

ACADEMIA

SALÃO DE FESTAS 

SALÃO DE JOGOS

SPA COM HIDROMASSAGEM

PISCINA INFANTIL

PISCINA ADULTO

CHURRASQUEIRA

QUADRA POLIESPORTIVA

ACADEMIA NA COBERTURA COM VISÃO PANORÂMICA

SALÃO DE FESTAS COM ESPAÇO GOURMET

SALÃO DE JOGOS

HOME OFFICE

BRINQUEDOTECA

LUXO E QUALIDADE DE VIDA EM TAMBAÚMAIOR VARIEDADE
PRONTO PARA MORAR

ÁREA DE LAZER COM PISCINA E CHURRASQUEIRA NA COBERTURA

ACADEMIA
SALÃO DE FESTAS
GARAGENS PRIVATIVAS

APARTAMENTOS

O SEU LUGAR EM TAMBAÚ É AQUI

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

LANÇAMENTO

PRONTO PARA MORAR PRONTO PARA MORAR LANÇAMENTO

O INFINITY CABO BRANCO está pronto,
venha morar próximo a praia  e a 

Av. Epitacio Pessoa
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DESTAQUE

No dia 29 de novembro último, o governador João 
Azevêdo apresentou, na B3 (Bolsa de Valores), em São 
Paulo, os potenciais econômicos e oportunidades da Pa-
raíba a grupos empresariais interessados em investir no 
Estado. Ele detalhou os projetos para implantação do 
Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, e do estalei-
ro para reparos navais, no município de Lucena, além de 
ações em saneamento, infraestrutura, segurança hídrica, 
solidez fiscal, os potenciais na produção de energias re-
nováveis, pesquisa e tecnologia, 

“O nosso Estado está avançando a cada dia, por isso, 
somos o primeiro do Nordeste na geração de emprego 
e no ranking de competitividade. Estamos prontos para 
receber investimentos, pois temos uma gestão com um 
foco muito grande no planejamento”, ressaltou.

“Nós temos um pacote de obras que contempla mais 
de 90% do Estado, em investimentos que passam pela 
infraestrutura, educação, pesquisa e tecnologia e traba-
lhamos para atrair, cada vez mais, capital privado, para 
assegurarmos a geração de emprego e renda. Além disso, 
nós pagamos em dia o funcionalismo público e fornece-
dores e, até o mês de julho, mais de R$ 300 milhões fo-
ram pagos em obras com recursos próprios do tesouro 
estadual”, acrescentou Azevêdo.

O governador destacou o trabalho conjunto dos 
nove Estados do Nordeste, por meio do Consórcio Inte-
restadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 
(Consórcio Nordeste). “Nós temos atuado na divulgação 
das nossas potencialidades e possibilitado, além disso, 
uma forma eficaz de gestão; um exemplo foi a econo-
mia de R$ 50 milhões feita na primeira licitação con-
junta para a aquisição de medicamentos e essas ações 
integradas em outras áreas, como turismo e geração de 
energia, serão ampliadas”, disse.

Os dados foram apresentados para representantes 
de empresas, corretoras e escritórios de advocacia como 
a BRK Ambiental, Mattos Filho Advogados, Russell Bed-
ford, Gel Engenharia, Fitchs Ratings, Siqueira Castro, Ae-
gea Saneamento e Iguá Saneamento.

Paraíba lidera a competitividade no Nordeste 
e governo procura atrair investidores
Oportunidades foram apresentadas na Bolsa 
de Valores de São Paulo e no exterior

Por Naná Garcez
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 Em novembro, o governador João Azevêdo esteve em São Paulo 
para divulgar os potenciais econômicos da Paraíba

Além de liderar no Nordeste, a Paraíba ocupa hoje 
a 11a posição em competitividade no país

Ranking é elaborado pelo Centro de Liderança Pública

Pelo segundo ano consecutivo, a Paraíba foi consi-
derado o estado mais competitivo do Nordeste, segun-

do o Ranking de Competitividade dos Estados 2019, 
elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em 
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parceria com a Tendências Consultoria Integrada e a 
Economist Intelligence Unit. A lista, divulgada em ou-
tubro, também trouxe a Paraíba na 11a posição entre 
os estados brasileiros.

O ranking classifica os estados brasileiros por meio 
de dez pilares. São eles: Potencial de Mercado, Infraestru-
tura, Capital Humano, Educação, Sustentabilidade Social, 
Segurança Pública, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina 
Pública, Inovação e Sustentabilidade Ambiental.

A segurança pública na Paraíba foi destaque, ocupan-
do a quarta posição no ranking nacional após subir cinco 
colocações, em relação ao desempenho de 2018. No que 
diz respeito à solidez fiscal e à inovação, o estado obteve 
ótimos resultados, ficando na sétima posição entre os de-
mais estados nos dois pilares.

Em agosto último, a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) divulgou o Boletim de Finanças dos Entes Subna-
cionais, publicação anual sobre Capacidade de Pagamen-
to (Capag) dos estados e a Paraíba, pelo terceiro ano se-
guido, obteve o Rating B.

“Isso significa que estamos com boa situação fiscal, o 
que nos permite contratar operações de crédito, emprés-
timos ou financiamentos, sem maiores questionamentos 
por parte da União”, explicou o secretário de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins. Apenas o Espí-
rito Santo ficou classificado como Rating A, nove estão 
como Rating B, 14 como C e três são Rating D (Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro).

Para avaliar a situação fiscal dos estados, a STN anali-
sa três indicadores: endividamento, poupança corrente e 
índice de liquidez. “No primeiro, é avaliada a relação dívi-

da x receita corrente líquida (RCL). Na poupança corrente, 
observa-se o montante da receita corrente do Estado e 
da despesa corrente. Por último, o índice de liquidez ve-
rifica quanto o estado dispõe de recursos em caixa, para 
honrar os compromissos”, esclareceu. A Paraíba recebeu 
nota A para indicadores de endividamento e liquidez, fi-
cando com nota B quanto à poupança corrente.

De acordo com o secretário, é a boa condição fiscal 
indicada no levantamento da STN que permite ao estado 
contrair empréstimos em condições melhores, recursos 
que serão direcionados a investimentos. Ele conta que 
a Paraíba está com três operações de crédito em análise, 
totalizando cerca de R$ 9 milhões.

“A primeira é para o Projeto Amar, que visa imple-
mentar toda uma estrutura de rede de dados e tecnolo-
gia para a saúde do estado, criando uma base de dados 
comum. Outro projeto é o PSH, que pretende levar água 
potável a todos os 223 municípios da Paraíba, e o terceiro 
visa investir em infraestrutura, encurtando distâncias em 
nosso estado”, disse.

“Podemos dizer que a solidez fiscal, por si só, é um 
diferencial. Nem todos os estados brasileiros têm essa 
condição. Os estados que não estão com bom equilíbrio 
fiscal representam grande risco de se investir e não se ter 
o retorno esperado”, concluiu. 
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O lançamento  
de um novo  
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DESTAQUE Por Hallita Avelar

Ótimos índices do estado já chamam a atenção de investidores

A posição de destaque da Paraíba nos índices dos 

últimos anos tem atraído investidores de segmentos va-

riados. Essa procura, para o secretário, tende a aumentar.

“A Paraíba tem atraído também investidores no cam-

po de energia eólica e fotovoltaica, na exploração de 

recursos minerais, bem como interessados em oportuni-

dades de negócios no estaleiro de reparo naval que será 

construído em Lucena”, citou.

Outro ponto que deve atrair muitos investidores é o 

Polo Turístico do Cabo Branco, com 654 hectares e que 

já está com edital lançado prevendo a construção de cin-

co resorts.  “O Polo Turístico tem ótimas oportunidades 

de investimento, não só no ramo hoteleiro, mas também 

em entretenimento e comércio. Além disso, tem a vanta-

gem de ser muito próximo a alguns dos bairros mais visi-

tados por turistas e de ter o Centro de Convenções, com 

vários eventos na agenda para os próximos anos”, disse.

Investidores de todo o 
país buscam a Paraíba
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NEGÓCIOS

Quem costuma passar pela orla de Manaíra cer-
tamente conhece a Santa Luzia Redes e Decoração, 
marca genuinamente paraibana que é referência no 
mercado de redes em todo o Brasil e até no exterior. A 
história por trás dessa marca é carregada de força de 
vontade e muito trabalho.

Tudo começou em 1986. Recém-casado e com 
apenas 17 anos, o fundador da empresa, Armando 
Dantas, contou com a ajuda da família no sustento da 
nova casa. Na época, seu sogro, contador no município 
de São Bento, adquiriu redes – a cidade é conhecida 
como a capital mundial das redes – para que Armando 
as vendesse em João Pessoa.

“Inicialmente, eu vendia as redes no Mercado Cen-
tral. O negócio começou a dar certo e percebi que um 
bom lugar para vender seria nas praias. Percorri algu-
mas praias da Paraíba e de Pernambuco e fomos pros-
perando”, comentou.

Com o sucesso das vendas, o sogro o ajudou na 
compra de um carro, com o qual Armando passou a 
viajar pelo país inteiro. O empresário chegou a passar 
quatro meses fora.

“Quando voltei, meu sogro havia adquirido uma 
fábrica em São Bento e meu pai ajudou na compra da 

matéria-prima, o fio de algodão. Passei a administrar a 
fábrica e, em 1989, meu sogro foi para Natal e abriu 
nossa primeira loja”, recordou. Foi nesse momento que 
a marca Redes Santa Luzia foi criada, uma homenagem 
à santa a qual Armando é devoto.

A essa altura, as vendas em João Pessoa já haviam 
se expandido, com produtos da marca em lojas locais. Já 
a ida para Fortaleza se deu em razão da matéria-prima, 
que começou a ficar escassa. A empresa conseguiu uma 
distribuição de fio na capital cearense, passando a tra-
balhar não apenas com a produção das redes, mas tam-
bém fornecendo algodão para outros fabricantes locais.

Em 1998, foi a vez de João Pessoa ganhar uma 
loja física da Santa Luzia. Inicialmente na Avenida Ba-
naneiras, em Manaíra, a loja logo se mudou para a Ave-
nida João Maurício, no ponto onde funciona até hoje. 
A localização é estratégica para atender moradores da 
cidade e, especialmente, turistas.

“Na época, minha mãe estava passando pela rua e 
viu que esse imóvel estava desocupado. Essa mudança 
facilitou muito o acesso de nossos clientes e o ponto 
rapidamente virou referência aqui na orla”, comentou 
a gerente administrativa e financeira da loja de João 
Pessoa, Tharsiana Freitas, cunhada de Armando.

Da Paraíba 
para o mundo

Empresa recebe “Reconhecimento
de Excelência Artesanal do Cone Sul”

Por Hallita Avelar

Santa Luzia Redes e Decoração já tem lojas em quatro estados do país
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Por volta do ano de 2015, Armando sentiu que 
era a hora de buscar novos mercados. Desde então, 
a Redes Santa Luzia se tornou a Santa Luzia Redes e 
Decoração, focando também em almofadas, mantas, 
passadeiras, xale decorativo, rede-cadeira, entre ou-
tros itens.

“O produto tem um desenho de qualidade que 
permite que ele seja usado em qualquer ambiente, 
mesmo em um espaço mais moderno ou de linhas mais 
retas. Ele vem justamente para quebrar a frieza com o 
toque do feito à mão”, comentou Tharsiana. A maior 
parte da produção é de algodão que nasce colorido e 
de algodão reciclado, feito a partir de rejeitos da indús-
tria têxtil e de poliéster de garrafa pet.

Em 2018, a empresa recebeu o prêmio “Reconhe-
cimento de Excelência Artesanal do Cone Sul”, conce-
dida pelo World Crafts Council (Conselho Mundial de 
Artesanato), com apoio da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). 
Hoje, a Santa Luzia conta com lojas em João Pessoa, 
Natal, Fortaleza e Brasília, além de exportar seus pro-
dutos para o mercado internacional.

Empresa diversifica produtos e exporta para o exterior

NEGÓCIOS Por Hallita Avelar

Empresa exporta produtos para diversos países do globo

Fábrica trabalha com redes, mantas, passadeiras, 
além de peças de decoração
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Muito além do  
metro quadrado.

UNITY. LOFTS E 1 QUARTO  
À BEIRA-MAR NO CABO 
BRANCO.
• Lavanderia compartilhada

• Espaço Coworking com 2 salas  
de reunião com TV

• Academia climatizada com  
sistema de som 

• Piscina aquecida

• 2 spas com hidromassagem

• 2 espaços gourmet

• Coberta piramidal 

• Calibrador para bike

• Bicicletário

• Bebedouro (pessoas e pets)

Wi-fi nas  
áreas comuns

Apartamento com 
fechadura digital

Academia  
Life Fitness®

Guarda-volumes 
refrigerado

Tomadas USB 
nos quartos

Pontos de automação 
(som, iluminação, 

climatização)

Equipamentos 
esportivos 

compartilhados 

Ferramentas 
compartilhadas

MARDISA DESIGN.  
LOFTS E 2 QUARTOS  
NO CABO BRANCO.
• Lavanderia compartilhada

• Espaço Coworking com 2 salas  
de reunião com TV

• Academia climatizada com  
sistema de som 

• Energia solar

• Área para coleta seletiva

• Acesso controlado por RFID

• Automação para irrigação  
dos jardins

• Bicicletas elétricas 
compartilhadas

• Móveis Saccaro®
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Fotos: Cacio Murilo

A p a r t a m e n t o

l o b b y  +  s p a

Unidades para Venda e aluguel Com partamento de 47m² a 337m², sistema de automação residencial, isolamento térmico e acústico e um acabamento 
perfeito, o Solat Tambáu contempla, ainda, um requintado complexo comercial com serviços e produtos de alto padrão. São 
mais de 1.800m² de área de lazer e convivência. Um verdadeiro camarote com vista definitiva para o mar.  

Um empreendimento onde cada metro quadrado foi pensado para atender às exigências de um público seleto, que não 
abre mão da exclusividade. Um projeto que, supera todas as expectativas, transformou a paisagem de João Pessoa

1, 2 e 3 quartos47m² a 337m² Complexo comercial
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MUDANÇAS

Para acertar no tipo de imóvel que vão lançar, os em-
preendedores devem estar atentos às mudanças sociais 
que impactam nos projetos da construção civil. Segundo 
Marcus Araújo, presidente e fundador da Datastore, em-
presa líder em inteligência para o segmento imobiliário, 
os novos modelos de famílias redefiniram o tamanho dos 
apartamentos, que estão menores em até 15% a área pri-
vativa (a estimativa é de 25% de redução em 2025), essa 
redução chega em 50% quando se tratam das casas. 

São muitos os motivos, como por exemplo: vida 
digital com menos circulação dentro dos espaços e au-
mento de encargos para contratação de serviços do-
mésticos. E, ainda ocorre uma outra mudança: morar, 
atualmente, está mais atrelado a um serviço. Há uma 
cultura do desapego, que valoriza uso e não posse. É 
um novo perfil de consumidor que precisa de um ser-
viço que não fique atrelado aos vencimentos de con-
tratos para mudar de um imóvel ao outro.

 O consumidor contemporâneo fica, em média, co-
nectado de oito a nove horas por dia; pois cerca de 
96% desse público-alvo têm um smartphone na mão. A 
mulher inserida no mercado de trabalho, tem cada vez 
menos filhos. Segundo Marcus Araújo, novos casais 

tem um filho e um animal de estimação. Eles querem 
mais valor agregado, ou seja, espaços compartilhados 
precisam apostar na decoração e em equipamento de 
primeira linha, como, por exemplo, academia de ginás-
tica modernas e bem aparelhadas.

Assim, as plantas com um dormitório estão mais 
em alta que as com quatro dormitórios, que são nichos. 
Com o conceito de coliving, a aposta está em espaços 
compartilhados dentro do prédio, como lavanderias e 
área coworking por exemplos. 

A varanda gourmet ganha uso ampliado. O concei-
to “vida de varanda” já engloba uso desse espaço para 
o home office, além de ser a área da família se reunir 
durante as refeições. A varanda gourmet será uma pro-
tagonista dos próximos dois a três anos nos aparta-
mentos. Esse espaço ganha destaque, segundo Araujo.

Alguns desses imóveis, de acordo com o executivo, 
disponibilizam carros elétricos, motos e bicicletas no 
estilo compartilhamento. A área de lazer também está 
reduzida a 12 itens para atender ao novo consumidor. 
As pessoas querem menos metragem e mais serviço 
para o empreendimento imobiliário. Há outro aspecto 
importante: apartamentos pequenos, e até comparti-
lhados, reduzem custos com condomínio e IPTU. Mo-
ra-se bem, sendo possível outras experiências como 
mais viagens e melhor qualidade de vida.

Novos comportamentos
Compartilhar espaços e mais serviços são as tendências atuais

Por Naná Garcez

Novos hábitos dos moradores influenciam projetos na construção civil

Academia é um dos itens mais usados pelos moradores num residencial
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MERCADO

 Todo mundo já ouviu falar que “gentileza gera genti-
leza”. No dia a dia dos grandes centros urbanos, essa frase 
não poderia ser mais verdadeira.

Para uma incorporadora, gentileza urbana é entregar 
um produto que conecte e agregue valor ao entorno, por 
meio de jardins e paisagismo que embelezam a cidade. É 
fazer fachadas ativas, com lojas e comércios, que trazem 
serviços e áreas vivas, deixando o ambiente mais seguro. 
É, portanto, empreender pensando não só no consumi-
dor direto, mas no bem de toda a comunidade.

É pensando nessas várias formas de gentileza urba-
na que a Urban Incorporadora tem conquistado cada vez 
mais destaque no mercado imobiliário paraibano.

“Acreditamos que a arquitetura e o design têm o 
potencial de melhorar a vida das pessoas e das cidades, 
por isso decidimos investir em projetos que entregassem 
mais do que apenas muros, sendo gentil com a cidade. 

Pensando não apenas nos clientes que adquirem imóveis 
conosco, mas também nas pessoas que transitam pelas 
calçadas dos nossos empreendimentos”, comentou o em-
presário Caio Palhano, cofundador da Urban.

Um exemplo desses atos de gentileza é o Urban 750, 
em construção no bairro de Tambaú. O empreendimento 
será entregue com uma verdadeira praça coberta e co-
nectada com a calçada, onde haverá uma arquibancada e 
uma galeria de lojas e serviços, o que promete transfor-
mar o entorno do local.

Já no Bessa, a construtora está investindo no Urban 
YOU. A grande calçada localizada na frente do empre-
endimento vai se tornar uma praça aberta, repleta de 
vegetação, paisagismo e equipamentos abertos a todos, 
valorizando o ambiente externo e o próprio edifício. Am-
bos os projetos são assinados pelo arquiteto Léo Maia, 
sendo que o do Urban 750 encontra-se no anuário Ca-
sacor 2018.

Também no bairro do Bessa, a Urban lançará o Ga-
meleira, cuja construção não só respeitará as árvores já 
existentes no terreno, como também irá se inspirar nela, 
oferecendo bancos e praças nas calçadas externas, bene-
ficiando toda a cidade e valorizando a natureza.

Gentileza em cada detalhe
Conceito faz parte dos valores da Urban Incorporadora

Por Hallita Avelar

A Urban é uma construtora e incorporadora que 

atua há mais de cinco anos no mercado paraibano, 

cujos sócios já somam mais de 40 anos de experiên-

cia no segmento imobiliário.

Com empreendimentos prontos em Cabedelo, a 

Urban tem hoje outras três obras em andamento e, 

em 2020, entregará o INMARE Bessa.

Sobre a Urban

Urban You, na Argemiro de Fiqueiredo, Bessa

Urban 750, na Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Tambaú

Fotos: Divulgação
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Já imaginou viver com todo espaço e a liberdade de 
uma casa, mas na segurança de um prédio residencial? 
Parece sonho, mas isso já é possível nas chamadas ca-
sas verticais, grande aposta das construtoras em atua-
ção no mercado paraibano.

É o caso do Grupo GP Exclusive, que lançou o Setai 
Tambaú no início deste ano. O empreendimento é o 
primeiro prédio de padrão internacional a ser constru-
ído na Paraíba, com traços de atemporalidade e aca-
bamento de alto nível, com os melhores materiais do 
mercado. O design chama atenção por seu caráter mi-
nimalista, com um belo jogo de vegetação na fachada, 

mas o grande destaque do empreendimento vai para 
seus apartamentos personalizados ao gosto do cliente.

“Estamos trazendo o conceito de casas verticais. A 
casa, de forma geral, é uma moradia mais privada, per-
sonalizada, então estamos oferecendo apartamentos 
no formato de casas, o que permite que o cliente com-
pre uma casa com dois pavimentos dentro do prédio, 
entre outros pontos”, comentou o CEO Zona Norte da 
empresa, André Penazzi.

Os compradores podem, assim, adquirir unidades 
de acordo com suas necessidades, podendo definir a 
planta, o tipo de piso, pintura, bancada, e outros de-
talhes. A construtora já apresenta sugestões de planta 
para os consumidores.

“Com esse projeto, oferecemos todas as vantagens 
de se viver em um prédio, como segurança, vista e 
ventilação, na planta de uma casa”, acrescentou. Ainda 
segundo Penazzi, cerca de 91% das unidades do Setai 
Tambaú já foram vendidas.

Com 24 pavimentos, o empreendimento está sen-
do construído na Rua Severino Massa Spinelli, no bair-
ro de Tambaú. No total, são 100 unidades, que vão dos 
48 m² até 120 m². A previsão de conclusão da obra é 
para julho de 2023.

BELA VISTA

Temos lotes medindo de 360m² a 5.566m² 

Os valores são a partir de R$144.016,00 e podem ser parcelados em até 36 meses

Loteamento

ADNP Empreendimentos e Participações Ltda

Outro empreendimento do Grupo GP Exclusive acaba 
de se lançado, dessa vez na beira mar do Cabo Branco. 
Trata-se do Setai Yacht, com um modelo de apartamentos 
mais versáteis e compactos, a partir dos 20 m2, volta-
dos especialmente para locação, moradia de passagem 
ou como segunda moradia. “Já neste empreendimento, 
trouxemos um design diferente, com uma linha mais ae-
rodinâmica na fachada”, pontuou André Penazzi.

Em apenas 15 dias de lançamento, a construtora já 
vendeu 99% das unidades do Setai Yacht. O edifício con-
tará com 165 unidades, distribuídas em quatro pavimen-
tos, além da cobertura. A previsão de entrega está para 
dezembro de 2023.

Os dois empreendimentos contam ainda com uma 
ampla e completa área comum, com equipamentos volta-
dos ao bem estar e à saúde de seus moradores. O desta-
que vai para as piscinas de alto padrão, lounge gourmet, 
sky bar, spa lounge, academia e para os itens de com-
partilhamento que serão oferecidos, como bicicletas e 
patinetes.

Lançamento no Cabo Branco traz unidades menores

Por Hallita AvelarSEGMENTAÇÃO

Casas verticais atraem 
clientes de alta renda
Modelo de moradia é a aposta de algumas construtoras

Conceito de casas verticais é a principal marca do Setai Tambaú
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BELA VISTA

Temos lotes medindo de 360m² a 5.566m² 

Os valores são a partir de R$144.016,00 e podem ser parcelados em até 36 meses

Loteamento

ADNP Empreendimentos e Participações Ltda

ADNP
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Ao longo das últimas décadas, muitas foram as 
mudanças nos hábitos de vida dos paraibanos. Hoje, 
espaços antes dominados por casas têm dado lugar a 
prédios residenciais e empresariais, especialmente em 
cidades como João Pessoa e Campina Grande.

O processo nada mais é do que consequência de 
um novo estilo de vida da população, que tem prezado 
por áreas de convivência com os vizinhos e pela segu-
rança que os condomínios proporcionam. De acordo 
com o diretor administrativo da Use Administradora de 
Condomínios, Manolo Espinar, esse é um movimento 
que vem sendo observado nas mais variadas classes 
sociais.

No que tange ao público que busca a vida em con-
domínio, a população mais jovem apresenta uma ten-
dência natural por esse tipo de morada.

“Temos gerações que nasceram em condomínio, 
que já têm esse conceito enraizado. Hoje em dia, os 
casais casam e vão morar, quase sempre, nesses em-

preendimentos, construindo uma vida em comum ali”, 
acrescentou o diretor, apontando a segurança e a pos-
sibilidade de se ter áreas de convivência sem precisar 
sair de casa como os principais fatores que vêm atrain-
do o público para os condomínios.

“Os apartamentos, enquanto áreas privadas, estão 
cada vez menores. Por outro lado, as construtoras têm 
investido nas áreas de lazer e convivência, como um 
espaço gourmet para reuniões entre amigos, entre ou-
tras. Antigamente, os apartamentos eram gigantescos, 
mas os condomínios não ofereciam nada, no máximo 
uma piscina e um salão de festas”, acrescentou.

O crescimento na procura por esse tipo de resi-
dência tem dado espaço também para a atuação de 
empresas administradoras de condomínios. Economia 
de recursos, redução de gastos, bem como total apoio 
técnico no que tange à administração de um espaço 
comum são algumas das vantagens de se contratar 
uma empresa especializada na atividade.

Praticidade e segurança 
da vida em condomínio

EM CONDOMÍNIO Por Hallita Avelar

Processo de verticalização das cidades tem 
mudado o estilo de vida nos grandes centros urbanos

Construtoras têm investido especialmente nas áreas de lazer e convivência dos empreendimentos
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Além dos prédios residenciais, os condomínios hori-
zontais tem conquistado espaço no mercado imobiliário. 
A oferta, no entanto, acaba sendo menor do que a de 
edifícios, tendo em vista que se faz necessário ter gran-
des áreas para a execução de um projeto de condomínio 
de casas ou lotes.

Em municípios afastados dos grandes centros, por 
outro lado, a existência de grandes espaços a serem ex-
plorados tem facilitado os investimentos no setor. Esse 
tipo de empreendimento, inclusive, foi o responsável 
por aquecer a economia de alguns municípios do brejo 
paraibano, apontando para uma tendência de procura 
por casas de campo.

“Bananeiras, por exemplo, é hoje um polo de turismo 
muito forte na Paraíba e não há dúvidas de que os con-
domínios são grandes responsáveis nisso. São pessoas 
que vêm da capital e que querem uma residência no in-
terior para usufruir também dessa vida mais pacata. Isso 
alavanca toda a economia da região, fazendo as cidades 
próximas crescerem também”, finalizou.

Condomínios horizontais puxam economia do interior

EM CONDOMÍNIO Por Hallita Avelar

Manolo Espinar, diretor administrativo da 
Use Administradora de Condomínios

Condomínios horizontais têm conquistado espaço no mercado
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O verão está chegando e a cidade já começa a re-
ceber turistas de todo o país para curtir algumas das 
praias mais bonitas do Nordeste. Nessa época do ano, 
são muitos os modelos de roupa de banho que tomam 
conta da cidade. Uma explosão de cores, estampas e 
estilos dos mais variados fazendo a cabeça de quem 
vai curtir o verão nas praias paraibanas.

Entre as modelagens que estão em alta este ano 
está o asa delta, releitura das calcinhas típicas do anos 
80. “São peças mais cavadas e altas, substituindo um 
pouco os modelos retos que vêm dominando o merca-

do há muito anos”, comentou a empresária Terezinha 
Pinto de Araújo, proprietária da Perfil Moda Praia e ide-
alizadora da marca.

Além do asa delta, Terezinha conta que os mode-
los cortininha e a calcinha de lacinho nunca saem de 
moda, sendo as melhores opções para quem quer se 
bronzear. Outra tendência forte para este verão é o 
sutiã com aro, conhecido como meia taça.

Quanto às cores, os tons pastéis estão invadindo o 
verão de 2020. Entre as cores principais estão o ver-
de menta e o abóbora, que também podem ser mis-
turadas com estampas. “As peças lisas são clássicas e 
podem ser misturadas com estampas, assim como as 

MODA

Biquíni asa delta volta 
com tudo, neste verão

Por Hallita Avelar

Estampas e cores invadem as praias da capital

Peças lisas nunca saem de moda

Versáteis, os maiôs podem ser usados mesmo 
fora da praia, com shorts ou calças

Fotos: Divulgação
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Em diferentes tamanhos e modelos, os chapéus estão entre os acessórios preferidos das paraibanas

estampas podem se misturar entre si, desde que haja 
harmonia entre elas. Estampas tie dye, florais e neon 
estão em alta neste verão”, afirmou Terezinha.

Já as saídas de praia são peças extremamente ver-
sáteis, que podem ser usadas no dia a dia, em restau-
rantes e até na balada. “Até mesmo as saídas com algu-
ma transparência podem ser usadas com calcinhas hot 
pants, assim como os modelos de sutiãs mais compos-
tos podem ser usados como cropped”, sugeriu.

Ainda que os biquínis, muitas vezes, estejam na 
preferência do público, os maiôs têm ganhado desta-
que na nova temporada, especialmente porque podem 
ser usados em situações além da praia, com shorts e 
calças. “A dica é vestir o que se gosta e o que faz a 
pessoa se sentir bem. Sentir-se livre para usar o que 
bem entender é uma tendência que veio para ficar”, 
finalizou.

A Perfil é uma marca genuinamente paraibana, com 
fábrica própria e experiência de 30 anos de mercado. 
A empresa tem cinco lojas e uma sexta será inaugurada 
ainda neste ano, em um dos shoppings da capital.

MODA Por Hallita Avelar

Estampas florais também estão em alta neste verão
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