
Imóveis no Brasil, Procura Crescente Entre Investidores

O Brasil, terra de pessoas amigáveis, com uma cultura rica formada por séculos de 
interação entre pessoas de diversas regiões, e uma extensa costa maravilhosa, além de 
estar entre uma das economias que mais cresce no mundo e entre um dos destinos turísticos 
mais procurados.

O que mais podem pessoas a procura de imóveis ou investidores quererem? Continue lendo 
para descobrir porque os imóveis no Brasil são uns dos mais procurados para investimento no 
mundo.

Atrações do Brasil

• O Brasil é um dos cinco países mais 
populosos no mundo, o que significa que há 
uma grande demanda para imóveis.

• Um sistema político maduro e estável, cuja 
fundação é uma democracia secular, com 
instituições bem fundadas e demarcação de 
poderes clara.

• Entre as 9 maiores economias do mundo, é 
uma das que mais crescem. A fraqueza das 
economias de países ao redor do mundo foi 
comprovada na recente recessão e o Brasil a passou com força.

• Uma taxa de inflação baixa e um grande superávit comercial com enormes reservas de 
moeda exterior irão manter o Real forte e a economia em forte crescência. É previsto que o 
Brasil será uma das maiores economias mundiais no ano de 2050.

• As políticas do governo incentivam o investimento estrangeiro e o mercado imobiliário, e 
também não há discriminação entre os investidores imobiliários nacionais e estrangeiros.



• Enormes investimentos estão sendo feitos em infra-estrutura em todo o país.

• O Brasil é auto-suficiente em consumo de petróleo e uma grande quantidade de veículos são 
movidos a etanol reduzindo ainda mais a sua dependência de combustíveis fósseis.

• O Brasil está rapidamente se tornando um centro de agricultura e produtos agrícolas 
compreendem uma parte considerável das exportações.

• Políticas de governo que favorecem o investidor, um mercado de propriedade e mercado 
hipotecário em expansão impulsionado pela demanda interna, em vez de dependência de 
investimentos estrangeiros.

• Turismo crescente, desenvolvimento bem planejado que preserva a beleza natural assim 
como uma cultura rica com pessoas amigáveis faz do mercado imobiliário brasileiro ainda mais 
atraente.

Bahia, Um Dos Destinos Imobiliários Mais Belos Do Brasil

Praia do Forte

Uma antiga vila de pescadores, há apenas 50km de Salvador, também é um dos centros do 
Projeto Tamar – famoso projeto para conservação da vida de tartarugas marinhas.

Salvador

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-imobiliaria/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-imobiliaria/


A capital e um patrimônio mundial da UNESCO, é um lugar com todas as conveniências de 
uma grande cidade e está repleta de locais e monumentos históricos.

Porto Seguro

Mais uma importante cidade costeira, facilmente acessível e também um centro para a cultura 
de história.

Trancoso

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso-imobiliaria/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro-imobiliaria/


Um local ideial para casas de férias, próximo de Porto Seguro com muitas casas maravilhosas. 
O desenvolvimento local é controlado e a cidade mantém um charme e tranquilidade típicas de 
um pequeno vilarejo.

Arraial d’Ajuda

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/arraial-d-ajuda-imobiliaria/


Um vilarejo pacífico localizado no planalto, que tem uma vista espetacular do mar. Arraial tem 
a dupla vantagem de estar próxima a todas as facilidades e infraestrutura de Porto Seguro, 
mas ao mesmo tempo retém o seu charme e tranquilidade típicos de um pequeno vilarejo, é 
um sonho tornando-se realidade para os que procuram a casa de praia perfeita.

Vilas do Atlântico

Uma localização com alta valorização próxima de Salvador, é um lugar ideal para morar e 
também trabalhar mas ao mesmo tempo aproveitar a natureza.

Lauro de Freitas

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/lauro-de-freitas-imobiliaria/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico-imobiliaria/


Está localizada ao norte de Salvador e é parte de uma região conhecida como Costa dos 
Coqueiros. É um centro focado na atividade econômica e é um lugar ideal para investir, para 
aluguel, ou para uso próprio.

Itacimirim

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/itacimirim-imobiliaria/


Este pequeno vilarejo tranquilo oferece a paz e calma de uma vida na praia mas ao mesmo 
tempo fica próximo de todas as conveniências urbanas. Também é um lugar excelente para 
investir a fins comerciais focados no mercado turístico.

Guarajuba

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/guarajuba-imobiliaria/


Esta é um local perfeito para a casa de férias, com uma atmosfera de vilarejo na Costa dos 
Coqueiros, e tem grandes praias desertas. Está situada há aproximadamente 40 km de 
Salvador e 30 km de seu aeroporto internacional.

Busca Vida

Pessoas à procura de uma praia privada e tranquila irão achar Busca Vida muito atraente. As 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/busca-vida-imobiliaria/


suas propriedades estão em um condomínio com acesso privado a uma belíssima praia que 
está localizada em uma das regiões costeiras mais bonitas da região.

A Bahia é um dos maiores estados do Brasil e é comparável à França em sua área. É o ponto 
principal para todos os tipos de investidores imobiliários, os investidores domésticos da Bahia, 
do resto do Brasil e os investidores estrangeiros.

No entanto, o modelo imobiliário da Bahia é tão fundamentalmente forte que não há nenhuma 
possibilidade de que este mercado imobiliário seja reduzido. Ao contrário de muitos outros 
destinos de investimentos no mundo, o mercado imobiliário da Bahia é impulsionado pela 
demanda doméstica e não por investidores estrangeiros.

A Bahia compartilha todas as vantagens do Brasil que foramdestacadas anteriormente. O 
Estado tem grande significado histórico de ser a região onde os exploradores portugueses 
desembarcaram pela primeira vez.

A capital da Bahia, Salvador, era a capital do Brasil por muitos anos e também é um dos portos 
mais importantes e centro para o comércio e a atividade econômica. Salvador é também um 
património mundial da UNESCO e é também a cidade-sede para a Copa de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016.

A costa baiana é uma das mais belas no país, cheia de praias desertas é um destino favorito 
para turistas locais e estrangeiros. O clima é tropical e as temperaturas ficam ao redor dos 27C 
a maioria do tempo. Além de ser um centro turístico, também é um dos mais importantes 
produtores de produtos agrícolas no Brasil.

A Bahia tem uma variedade de imóveis a oferecer para todos os gostos de investidores e 
compradores. Desde casas tranquilas para férias em vilarejos até imóveis em regiões 
conhecidas próximas de áreas urbanas, a Bahia tem muito a oferecer a qualquer investidor. 
Vamos agora dar uma olhada em algumas das áreas mais procuradas para imóveis na costa da 
Bahia.

Ofertas de imóveis no Brasil e preços da região da Bahia

É fácil entender porque os imóveis no Brasil e especialmente os imóveis na Bahia são tão 
populares entre investidores de todos os tipos de imóveis e porque não faz o menor sentido de 
ficar inerte caso você esteja seriamente interessado em comprar um imóvel aqui.

Assim como todos os mercados imobiliários de alta demanda no mundo aonde o crescimento 
turístico e econômico aumenta mais ainda a demanda, os preços irão provavelmente subir e 
portanto investidores espertos não irão perder esta ótima oportunidade.

Pesquisar imóveis na bahia aqui agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

