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Desconto de até R$ 60 mil
em salas
Construtoras apostam em preços promocionais
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Salas comerciais com preços atrativos são um
convite para quem quer dar uma guinada nos
negócios ou procura imóveis para investir.
Algumas unidades são vendidas com
condições de pagamento facilitadas ou com até
R$ 60 mil de desconto.

“A oferta está grande, e as empresas estão
dando descontos para reduzir o número de
unidades em estoque. Para o comprador o
momento é bom”, afirma Sandro Udson
Carlesso, presidente da Associação das
Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito
Santo (Ademi-ES).

As unidades do Blue Office, na Praia da Costa,
Vila Velha, estão a partir de R$ 169.900,00, na
promoção. O diretor de planejamento da Argo
Construtora, Bruno Boechat, explica que o
interessado tem a opção de alugar o imóvel e,
se decidir comprar após doze meses, o valor
gasto com a locação é revertido como crédito

Uma das salas comerciais do Edifício Premium Office,
em Vitória, que estão com desconto e são vendidas a
partir de R$ 249.800,00

Foto: Mazzini Construtora e Incorporadora
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para o pagamento da entrada. “Quem está sem
condições de comprar agora pode usufruir do
espaço e, quando a situação melhorar, comprar
sem perder dinheiro”, defende.

Outra opção no município é Edifício Prime
Office, da Grand Construtora. As salas têm até
33m2, na Praia da Costa, e o desconto chega a
R$ 36.180 na unidade 207, que sai por R$
209.900,00. A cidade canela-verde abriga
também o Canal Office Tower, da Construtora
Canal. O empreendimento, em Itaparica, tem
preços que partiam de R$ 302.000,00 estão por
R$ 272.000,00. No mesmo bairro está o
Itaparica Top Business, já pronto. O imóvel, da
Proeng, tem unidades de R$ 165.272,00 por R$
129.000,00.

Na Capital, as salas do Edifício Comercial
Premium Office, da Mazzini Construtora e
Incorporadora, eram vendidas por a partir de
R$ R$ 293.900,00 e estão a partir de R$
249.800,00. No Vértice Empresarial Enseada,
da Morar Construtora, o desconto é de R$
65.610,00 (de R$ 357.500,00 por R$
291.890,00).

Em Morada de Laranjeiras, Serra, está o
Ventura Essencial Life, da Unimov
Incorporadora. Os descontos são de até 5%, e
os preços a partir de R$ 127.589,00.


