VENDAS DA HELBOR CRESCEM 37% NO 3º TRIMESTRE
E O VGV LANÇADO NO PERÍODO TEM SALTO DE 236%
A Helbor Empreendimentos S.A. registrou um crescimento de 37% no volume de
vendas contratadas e de 236% no Valor Global de Vendas (VGV) lançado no 3º trimestre de
2008, comparado ao mesmo período do ano passado. A prévia de resultados da incorporadora
informa que nos meses de julho, agosto e setembro foram lançados cinco empreendimentos
com 511 unidades (um em Taubaté, dois em Campinas e dois em Goiânia). A divulgação dos
resultados da Helbor no 3º Trimestre está marcada para o dia 11 de novembro.
O VGV do 3º trimestre de 2008 atingiu R$ 230,6 milhões (total), sendo que a parte da
Helbor foi de R$ 194,6 milhões. Comparado com o mesmo trimestre de 2007, o crescimento
foi de 148% no VGV total e de 236% na parte da Helbor. Quanto às vendas contratadas Helbor,
o 3º trimestre alcançou R$ 107,7 milhões, 37% a mais do que em igual período do ano passado
(R$ 78,5 milhões).
Os empreendimentos listados na prévia foram lançados nos meses de agosto e
setembro e vem registrando um excelente desempenho de comercialização. Em Taubaté, o
empreendimento lançado há 15 dias, que marca o ingresso da Helbor na cidade, o Ekobé
Espaço e Vida, com 128 apartamentos de quatro dormitórios, fechou o trimestre com 40% das
unidades vendidas.
Nos lançamentos de Campinas – Upper Houses – Helbor Parque Taquaral, com 120
apartamentos de 4 dormitórios, e o Privilège Liceu, com 116 unidades de 4 e 3 dormitórios -,
as vendas já chegaram a 35% das unidades, em média, em apenas duas semanas de
comercialização. Em Goiânia, a velocidade de vendas do residencial Vision Du Parc LifeStyle,
com 39 apartamentos de 4 suítes, permitiu que em menos de 60 dias do lançamento, mais de
50% das unidades já tivessem sido comercializadas. O residencial Breeze LifeStyle, com 108
apartamentos de quatro dormitórios, foi lançado no final de setembro.
De julho a setembro, a Helbor concluiu as obras de cinco empreendimentos nas cidades
de Santos (2), São Paulo (2) e Goiânia, totalizando 64,2 mil m² de área construída. Até o final
do ano serão entregues outros seis empreendimentos em São Paulo (4), Bertioga (1), Goiânia
(1), totalizando mais de 1.000 unidades concluídas e entregues em 2008.
NOVE MESES
O desempenho de lançamentos e vendas da Helbor nos nove primeiros meses de 2008,
em comparação com o mesmo período do ano passado, registra uma variação positiva em
todos os indicadores. O VGV total lançado cresceu 45%, saltando de R$ 293,8 milhões para R$
426,9 milhões. Já o VGV Helbor subiu 52%, passando de R$ 205,1 milhões para R$ 311,1
milhões. O número de unidades lançadas de janeiro a setembro foi ampliado em 55%, saindo
de 1.019 (2007) para 1.582 (2008). As vendas contratadas parte Helbor cresceram 26% nos
nove primeiros meses de 2008, em comparação com o ano anterior, passando de R$ 260,3

milhões para R$ 328,3 milhões. Em relação ao número de unidades comercializadas a evolução
chegou a 64%, saltando de 1.060 (2007) para 1.743 (2008).
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SOBRE A HELBOR
A Helbor Empreendimentos S.A. (www.helbor.com) foi fundada em 17 de outubro de 1977, em
Mogi das Cruzes (Grande São Paulo). Já entregou cerca de seis mil unidades (apartamentos, casas,
salas comerciais e lotes urbanizados) e possui mais oito mil unidades em fase de desenvolvimento
ou em construção nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Mato
Grosso, Ceará e no Distrito Federal. Atua exclusivamente como incorporadora imobiliária
firmando parcerias com os melhores players dos mercados em que possui empreendimentos para
a realização das atividades de construção e comercialização. Com esses diferenciais, em todas as
22 localidades em que está presente a Helbor tem capacidade de desenvolver empreendimentos
residenciais para diferentes faixas de público (da baixa renda ao alto padrão) e edifícios
comerciais.
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