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Negócios para investir
e ganhar dinheiro
Bares, restaurantes,
lojas, clínicas médicas,
serviços, farmácias e
supermercados serão
necessários nos
bairros em expansão

Com a expansão dos bairros
da Grande Vitória, atribuída
principalmente à chegada

de novos projetos residenciais das
construtoras, surge a necessidade
de um polo de comércio para aten-
der os moradores.

Além das lojas e estabelecimen-
tos de bairros, surgem empreendi-
mentos que destinam áreas para o
c o m é rc i o.

Como é o caso do Alphaville Ja-
cuhy, que além de casas de alto pa-
drão terá um centro comercial
com 139 lotes comerciais.

Para ajudar quem deseja apro-
veitar a oportunidade para plane-
jar o investimento, A Tribuna fez

um levantamento junto às prefei-
turas da Grande Vitória para listar
as áreas mais promissoras.

Entre os negócios apontados es-
tão novos bares, restaurantes, boa-
tes, serviços em geral, lojas de ma-
terial de construção, clínicas mé-
dicas, farmácias, supermercados e
até estúdio fotográfico.

Em Vila Velha, o bairro Interla-
gos é a grande aposta para quem
vai começar um negócio.

Localizado no sul do município,
o bairro começa a ser povoado e
vai demandar todo tipo de servi-
ç o.

“Será uma oportunidade para
criação de um comércio que ainda
não existe na região. Nos próximos
anos, a avenida principal do bairro
será repleta de bares, restaurantes,
farmácias e clínicas médicas”, ex-
plicou a subsecretária de Desen-
volvimento Econômico de Vila
Velha, Simone Pacheco St Jean.

Universidades e hospitais tam-
bém são uma aposta para a região,
que vai receber grandes condomí-

nios residenciais.
O secretário de Turismo, Traba-

lho e Renda de Vitória, Leonardo
Krohling, ressalta que em Jardim
Camburi, empreendimentos como
o Recanto de Camburi, que terá
432 apartamentos, vai demandar
desde lojas a farmácias.

Mas antes de empreender e in-
vestir dinheiro para montar o pró-
prio negócio, ter afinidade com a
área que se deseja investir é a dica
valiosa do Sebrae no Espírito San-
t o.

“O empreendedor deve, antes de
tudo, ter afinidade com o negócio
que pretende desenvolver. Gostar
do que se faz é obrigatório para
quem quer sucesso. Outro ponto
importante é sonhar grande e bus-
car realizar na mesma medida em
que se sonha. No mundo dos ne-
gócios, até por conta da alta com-
petitividade, é muito comum as
dificuldades parecerem maiores
do que realmente são”, explica o
analista do Sebrae, Vinícius Bas-
t o s.

ADRIANO HORTA - 11/02/2014

RESTAURANTE é uma das opções de comércio nos bairros em expansão

ANÁLISE

Oportunidade de
morar bem e investir
em negócios

Os bairros da Grande Vitória que
mais vão receber investimentos
imobiliários e comerciais apresen-
tam uma particularidade em co-
mum: a boa oferta de áreas.

Por se tratarem de bairros ainda
pouco povoados, com os novos
projetos e aumento do número de
moradores a demanda pelo comér-
cio será crescente.

Desta forma, todos os tipos de
comércio serão bem-vindos, o que
cria uma oportunidade para quem
deseja investir em qualquer seg-
mento de consumo.

Com a criação de grandes condo-
mínios de prédios e casas residen-
ciais, as construtoras e incorpora-
doras criam, na verdade, um bairro
dentro de outro bairro. São projetos
de moradia planejada e com in-
f ra e s t r u t u ra .

Desta forma, o bairro original
acaba dobrando de tamanho e a
população é praticamente duplica-
da. Para atender os novos morado-
res e também os antigos destes
bairros, as oportunidades de inves-
timento são para negócios de co-
mércio e serviços.

Gilmar Pereira
Custódio,

diretor da Ademi-es

Aposta em bairro planejado
Com a expansão imobiliária pre-

vista para bairros da Grande Vitó-
ria, as grandes construtoras estão
investindo na construção de bair-
ros planejados.

Estes bairros integram, em um
único lugar moradia, comércio e
lazer para os moradores.

Um dos empreendimentos será
implantado em Viana e vai ser
construído pela Companhia Brasi-
leira de Loteamentos (CBL). Para
sediar as casas, o bairro escolhido
foi Marcílio de Noronha. Além de
casas, o projeto contempla ainda a
construção de um shopping.

Instalado numa área de 200 mil
metros quadrados, o loteamento
será dividido em 300 casas. O em-
preendimento será entregue com
infraestrutura completa, incluindo
oferta de água, rede de esgoto,
energia, pavimentação, arboriza-
ção e sinalização das vias.

Vila Velha também vai ganhar
um empreendimento de casas. O
condomínio da FGR Urbanismo
terá 387 lotes e será construído no
bairro Interlagos. O local conta
com uma área total de 876 mil me-
tros quadrados, onde 481 mil me-
tros são de áreas verdes e de lazer.

RODRIGO GAVINI - 06/09/2010

INTERLAGOS: d e s e n vo l v i m e n t o

NEGÓCIOS PARA INVESTIR

Oportunidades para bares e pet shops
Vitória
Jardim Camburi

Já consolidado com grandes cen-
tros residenciais e comerciais, há de-
manda por opções de entretenimento
e serviços. Para acelerar o processo
de abertura de novo negócios, a pre-
feitura agilizou a liberação de alvarás.

NEGÓCIOS PARA INVESTIR
> Salão de beleza
> Pet shop
> Bar
> R estaurante
> Ac a d e m i a
> Lanchonete
> Estúdio fotográfico

Vila Velha
Itapoã, Itaparica e Interlagos

Em Vila Velha, a prefeitura garante
investimentos em infraestrutura, co-
mo a construção do canal Bigossi.

NEGÓCIOS PARA INVESTIR
> Supermercado
> Fa r m á c i a
> Armarinho
> Assistência técnica

> Pa p e l a r i a
> Hor tifruti
> Loja de informática

Se r ra
Manguinhos e Jacaraípe

Na Serra, os grandes condomínios
residenciais trouxeram novos mora-
dores, ampliando, dessa forma, a de-
manda por pequenos estabelecimen-
tos comerciais e de serviços. A prefei-
tura ressalta a construção do Contor-
no de Jacaraípe.

NEGÓCIOS PARA INVESTIR
> Bar
> R estaurante
> B o at e
> Serviços em geral
> Material de construção
> Clínica médica
> Estúdio fotográfico
> Fa r m á c i a
> Supermercado

Cariacica
Alto Laje e São Francisco

Os investimentos em infraestrutura

e do setor imobiliário em Cariacica
ampliaram o número de unidades re-
sidenciais e, consequentemente,
criaram novas demandas de servi-
ços.

NEGÓCIOS PARA INVESTIR
> Supermercado
> Fa r m á c i a
> R estaurante
> Lanchonete
> Posto de combustíveis
> Casa lotérica
> Pa d a r i a
> Academia de ginástica

Viana
Marcílio de Noronha

O bairro é o principal vetor de cres-
cimento de Viana. Com a chegada de
novos moradores, serão demandados
estabelecimentos de todos os tipos.

NEGÓCIOS PARA INVESTIR
> Supermercados
> Fa r m á c i a s
> Pet shops
> Serviços de todos os tipos
> Escritórios de advocacia

Fonte: Prefeituras das cidades citadas.

FRANQUIA SEU BOTECO

BAR é uma das
opor tunidades
para quem
deseja investir
em Jardim
Camburi,
Ma n g u i n h o s
e Jacaraípe

A R Q U I VO / AT

PADARIA: chance de investimento


