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Análise de ProPriedAde

lote  inácio lustosA

Rua InácIo Lustosa, 773
são FRancIsco – cuRItIba, PR
                                                                                                                             cRIado PoR 
                                                                                                                              G.HoME 
                                                                                                                     novEMbRo  dE 2019
ZR-4
áREa totaL LotE: 444 M²



ConCeito de Projeto

dados do imóvel

esCoPo de Projeto

viabilidade de negóCio

áREa útIL:
25 M²

0 – 1 vaGastúdIo acadEMIa

vGv
R$ 3.910.000,00

vaLoR consIdERado

R$ 6.800/M²
tIckEt MédIo

R$ 170.000,00

I.F. 31.081.006

Área Total Lote: 
444 m²

Zr-4

RooFtoP

studIo

3,5 x 6,5 M
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Tempo de percurso 5 minutos.

Tempo de percurso 5 minutos

alvarás emitidos – habitação Coletiva

Lançamento de unidades residenciais

MédIa aPaRtaMEntos PoR EMPREEndIMEnto 
E áREa útIL PoR baIRRo

Terrenos

r$ 2.464 /m²

cEntRo 1925   são FRancIsco

213 
MERcês 470

aLto da GLóRIa

349
cEntRo cívIco

470
LEGEnda

novo LançaMEnto usados

tERREno InácIo Lustosa

análise de merCado



PREço/M² E % dE IMóvEIs PoR 
FaIxa dE áREa útIL

áREas coMuns

GaRaGEns PoR doRMItóRIo

áREa útIL PoR doRMItóRIos % IMóvEIs PoR doRMItóRIos

tiPologias Predominantes – aPartamentos

análise de merCado

MédIa dE áREa útIL PoR suítEs

MédIa dE áREas PoR aMbIEntE MédIa dE áREas PoR doRMItóRIo



lançamentos Próximos

elysia

PrinCess 
residenCe

Casa trajano

all you need

easylife emiliano

303 unIdadEs

26 a 56 M²
0 a 1  vaGa PoR aPaRtaMEnto

r$ 8.734,87/m²
entrega em 2022

d. boRcatH

65 unIdadEs

23 a 49 M²
0 a 1  vaGa PoR aPaRtaMEnto

r$ 7.583,84/m²
entrega em 2021

stabILIté IncoRPoRadoRa

324 unIdadEs

28 a 44 M²
0 a 1  vaGa PoR aPaRtaMEnto

r$ 8.214,33/m²
entrega em 2019

Gt. buILdInG

94 unIdadEs

20 a 28 M²
0 a 1  vaGa PoR aPaRtaMEnto

r$ 8.088,41/m²
entrega em 2021

d. boRcatH

190 unIdadEs

19 a 20 M²
1 a 3  vaGas PoR aPaRtaMEnto

r$ 8.038,60/m²
entrega em 2021

d. boRcatH
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    G Home Ltda. Todos os direitos reservados. Não pode ser reproduzido ou distribuído, em 
partes ou inteiro, por qualquer propósito, sem a permissão.
Toda a informação apresentada corresponde à montagem de fontes de dados que consid-
eramos ser confiáveis. 
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somos uma equiPe que Pensa Como um desenvolvedor. 
nossos Profissionais Possuem + de 15 anos de exPeri-
enCia em investimentos, gestão de ativos imobiliários e 
desenvolvimento urbano, Controlando e exeCutando 
todo o esPeCtro do ProCesso.

Nós somos uma 
empresa de Desenvolvimento 
Urbano focada em gerenciar 

Portfolio 
de Real Estate e Desenho Urbano

www.GHoME.coM.bR


