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RESUMO  

O comportamento do setor imobiliário atual é reflexo da conjuntura econômica e da dinâmica interna do 

mercado consumidor, que vem sofrendo as consequências da retração desde 2014. Buscando 

compreender melhor esse contexto, este trabalho teve como objetivo estudar as séries históricas de 

desempenho do mercado imobiliário em Fortaleza nos últimos 36 meses, assim como compreender os 

resultados obtidos a partir das tabulações desses dados. As informações apresentadas mostram que 

embora haja uma retomada ainda tímida do mercado, a decisão para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos tem apresentado crescimento. Todavia, a decisão deve ser fundamentada em estudo de 

mercado que permita aos empreendedores obter uma maior assertividade no retorno desses investimentos. 

Buscar entender melhor as características construtivas, tais como: tipologia da edificação, área da unidade 

e localização, assim como a velocidade de venda, podem contribuir na identificação do momento mais 

adequado de se investir, sendo um fator fundamental na mitigação de riscos, tendo em vista o retorno de 

longo prazo do investimento. A compreensão da sazonalidade do mercado, por meio de análise das séries 

temporais que são geradoras das tendências de mercado, possibilita o desenvolvimento de melhores 

cenários futuros, propiciando, assim, adotar posturas mais conservadoras aplicadas aos novos 

lançamentos. Nessa perspectiva, foi estudada e analisada uma base de dados composta de 250 

empreendimentos e 60 construtoras no período de 2015 a 2017. Como principais resultados observou-se o 

aumento dos distratos acompanha o aumento das vendas dos imóveis que a valorização do preço do metro 

quadrado reduziu os estoques de imóveis, que as unidades com dimensões menores apresentaram uma 

maior velocidade de venda e que houve um aumento da procura em áreas periféricas às áreas mais 

valorizadas. Com base nessas informações, os incorporadores poderão tomar melhores decisões sobre que 

características os novos lançamentos devem possuir. 
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Quantitative Analysis of Market Demands in the Crisis Scenario: A 
study of the Real Estate Market of the city of Fortaleza-CE 

ABSTRACT 

The behavior of the current real estate sector is a reflection of the economic situation and the internal 

dynamics of the consumer market, which has suffered the consequences of the downturn since 2014. In 

order to better understand this context, this study aimed to study the historical series of real estate market 

performance in Fortaleza in the last 36 months, as well as to understand the results obtained from the 

tabulations of these data. The information presented shows that, although there is still a timid resumption 

of the market, the decision for the development of new ventures has shown growth. However, the 

decision must be based on a market study that allows entrepreneurs to obtain greater assertiveness in the 

return of these investments. The better understanding of constructive characteristics, such as: building 

typology, unit area and location, as well as the speed of sale, can contribute to the identification of the 

most appropriate time to invest, being a fundamental factor in the mitigation of risks, taking into account 

long-term return on investment. The understanding of the seasonality of the market, through analysis of 

the time series that generate the market trends, allows the development of better future scenarios, thus 

allowing to adopt more conservative positions applied to new launches. From this perspective, a data base 

composed of 250 enterprises and 60 construction companies was studied and analyzed in the period from 

2015 to 2017. As main results, it was observed the increase in distractions accompanied by the increase in 

real estate sales that the appreciation of the price of the square meter reduced real estate inventories, that 

smaller units had a higher selling speed and that there was an increase in demand in peripheral areas to 

the most valued areas. Based on this information, the developers will be able to make better decisions 

about what features the new releases should have. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 2005 e 2015 vivenciamos o auge do mercado imobiliário brasileiro, a 

alteração das condições de consumo da habitação justificou a intensificação da produção 

imobiliária no País e impulsionou a expansão das incorporadoras. Esse processo de crescimento 

e de concentração de capital nas grandes empresas do setor de construção civil e a situação 

econômica e política foram fundamentais para que a atuação dessas empresas se potencializasse 

resultasse num aumento significativo da oferta de imóveis residenciais (SHIMBO, 2010).    

Entretanto, o cenário da economia brasileira, marcado nos últimos anos por deterioração fiscal, 

incertezas políticas, baixo patamar de confiança, queda na produção, recessão econômica, 

desemprego elevado e crescente, resultou na desaceleração da economia e do setor da 

Construção Civil (LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2017).  

Desse modo, o mercado imobiliário se encontra dentro de um “ciclo vicioso” onde a crise 

política e econômica do país gera a falta de confiança, promove a retirada da poupança acima do 

depósito e a queda da demanda para produção, associada ao esgotamento do sistema de crédito 

imobiliário, aumenta os custos em empréstimos e reduz significantemente as margens 

(FREITAS; MAURO FILHO; ALENCAR, 2016). Essa conjuntura provocou a ocorrência de 

uma série de consequências ao mercado imobiliário, sendo fundamental o entendimento 

adequado da influência desses fatores na escolha dos produtos imobiliários pelos investidores. 

Em meio a esse cenário, os bancos adotaram a política de restrição do crédito imobiliário ao 

consumidor, por meio do aumento das taxas de juros, elevação do percentual mínimo de entrada 

exigido e diminuição do percentual máximo financiado, interferindo substancialmente no apetite 

dos compradores na aquisição de novas unidades (AGUIAR, 2015).  

 A falta de diversificação das formas captação de recursos para o financiamento 

imobiliário, onde a caderneta de poupança é o principal agente do sistema de financiamento da 

economia, torna o setor refém, sobretudo no contexto de crise, quando os poupadores utilização 

seus recursos para o pagamento de dívidas, diminuindo a disponibilidade de recursos destinados 

ao financiamento habitacional, impactando toda dinâmica do mercado imobiliário (GREGÓRIO, 

2016). O resultado dessa conjuntura é a formação de estoques de unidades, não comercializadas 

ou devolvidas e, mais recentemente, da percepção do mercado comprador da piora substancial 

das condições macroeconômicas, que levou a uma forte retração da demanda por esse tipo de 

produto (ABIBI FILHO, 2015).  

Aliado a esses fatores, os preços médios dos imóveis apresentaram desvalorização relativa, 

fato muito relevante e que refuta ainda mais a atratividade do setor, sobretudo por parte de 

grandes investidores e fundos de investimentos especializados, tendo em vista a baixa 

rentabilidade do investimento (MOTA, 2015). A não comercialização de unidades afeta um ciclo 

inteiro imobiliário. Os distratos implicam na devolução ao cliente de parte do capital investido, 

novos gastos de comercialização e a perda da qualidade do retorno financeiro (VARANDAS 

JUNIOR, 2012). Além disso, implica diretamente na necessidade de redimensionamento da 

estrutura organizacional, bem como as perdas inerentes desse processo, ocasionando a 

retroalimenta do processo de demissões em massa (ABIBI FILHO, 2015). 

Com o intuito de amenizar essa situação, proporcionando ao mercado a possibilidade de 

absorção das unidades em estoque, as empresas têm praticado a política de congelamento dos 

preços, acompanhando o crescimento da inflação, e redução das margens dos negócios, 

proporcionando aos clientes maiores descontos na compra do imóvel, a fim de garantir a 

manutenção das incorporações no mercado (MOTA, 2015). Dessa forma, com a absorção do 

estoque de imóveis as empresas poderão fazer novos lançamentos e proporcionar a volta da 

valorização do preço dos imóveis. Assim, as empresas do setor terão fôlego para a retomada, em 

um novo cenário de preços e característica dos imóveis, que podem vir a se adaptar à capacidade 
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de compra da população (ALENCAR, 2015). Diante disso, a cautela ao investir nos próximos 

empreendimentos vai exigir maior esforço no planejamento de concepção dos empreendimentos, 

por meio do mapeamento de demanda, espaços e comportamento dos potenciais clientes para 

garantir a assertabilidade do empreendimento, bem como a redução dos custos de produção e 

eficiência construtiva.   

Nessa perspectiva, as demandas de mercado ditarão as tendências dos empreendimentos, a 

escolha por apartamentos menores e em localizações da cidade afastadas dos principais bairros 

da cidade, por exemplo, têm sido uma alternativa observada nas principais cidades brasileiras e 

deve ser compreendida de acordo com a particularidade dos bairros e a dinâmica das cidades. 

Dessa forma, o desenvolvimento de produtos imobiliários inteligentes, aliados às mudanças na 

disponibilidade de crédito e confiança econômica, será determinante para impulsionar o 

desenvolvimento do setor e a retomada da produção.  

Nesse contexto de alteração de cenário, a demanda por informações é de fundamental 

importância para entender o ciclo imobiliário e acompanhar a reação do mercado. Entretanto, a 

carência de um sistema de coleta de dados eficientes do setor imobiliário brasileiro dificulta essa 

situação, onde atualmente apenas com o índice FipeZap e o Índice de Valores de Garantia de 

Imóveis Residenciais Financiados (IVG-R) dão suporte a tomada de decisão dos empreendedores 

(CORRÊA, 2016). Nessa pespectiva, a verificação da liquidez do estoque imobiliário é a 

alternativa para traçar perspectivas de novos lançamentos e a retomada da dinâmica do setor, 

sendo fundamental aos stakeholders desse setor no acompanhamento do comportamento do 

mercado e na tomada de decisão em investimentos imobiliários.  

Acompanhando a realidade do mercado imobiliário nacional, a cidade de Fortaleza 

apresentou resultados regulares nesse período. Esse estudo permitiu uma análise aprofundada das 

demandas existentes e a influência da conjuntura econômica nas particularidades do mercado 

nessa cidade, de importância significativa no nordeste brasileiro, por meio da análise de dados, 

contribuindo para a identificação de estratégias que estimulem a retomada da dinâmica desse 

setor.  

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho propõe uma análise do mercado de imóveis novos na cidade de Fortaleza 

com base em amostra obtida entre os anos de 2015 e 2017. A metodologia abrangeu um 

levantamento de dados de 250 empreendimentos residenciais novos, sendo consideradas na 

amostra as diferentes tipologias, áreas construídas e localização, abrangendo todos os segmentos 

ofertados. A partir da tabulação dos dados, obtiveram-se as séries temporais dos indicadores de 

vendas, estoque, distratos, preço do m² e lançamentos da amostra. Com o refinamento dos dados 

das variáveis em análise, realizaram-se inter-relações a fim de entender o comportamento do 

mercado em cada momento da conjuntura econômica do País. Além disso, verificou-se a 

velocidade de vendas, indicador comercial observado no estudo de Costa et al. (2005), como 

parâmetro para avaliarmos a liquidez dos empreendimentos ao longo do tempo utilizando a Eq. 

1.  

 

Índice Velocidade de Vendas = Unidades Vendidas / Unidades à Venda * 100      (1) 

 

Com base nos resultados dessa análise, desenvolveram-se gráficos e tabelas para melhorar 

o entendimento visual dos resultados obtidos, contribuindo para os objetivos desse estudo. 

Assim, esse estudo pode ser definido como descritivo e de abordagem quantitativa, 

proporcionando aos players subsídios para o desenvolvimento de produtos imobiliários 

eficientes, sendo por essa razão uma pesquisa aplicada, desenvolvida através de uma análise 
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bibliográfica sobre o ciclo imobiliário e a conjuntura econômica nacional, tabulação e tratamento 

de dados obtidos e interpretação dos resultados obtidos nessa amostra. 

 

3. RESULTADOS 

Com base na análise da amostra, identificaram-se particularidades do comportamento do 

mercado em cenário de crise econômica, onde os resultados obtidos nesse estudo expõem a 

irregularidades dos resultados e o baixo desempenho do mercado imobiliário na cidade de 

Fortaleza. Essa situação se evidencia na análise do volume de vendas ao longo dos meses 

contidos na Figura 1.  

 
Figura 1: Quantidade de vendas de amostra de Fortaleza-CE 

 
Os resultados da amostra variaram entre 86 e 254 unidades vendidas por mês, obtendo uma 

média de 157 unidades comercializadas mensalmente ao longo de todo o período analisado. Os 

dados apontaram uma leve tendência de queda das vendas, sobretudo pelos baixos resultados 

comerciais entre maio-16 e maio-17. Nessa contexto, a redução das vendas têm importância 

significativamente na quebra da dinâmica do setor imobiliário, dificultando a retomada do 

mercado. Além disso, essa situação é agravada pela ocorrência cada vez mais comum da 

desistência do investidores após a aquisição do imóvel, conforme verifica-se na Figura 2.       
 

Figura 2: Quantidade de distrato de amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Desse modo, verifica-se o crescimento contínuo dos distratos nos empreendimentos 

abrangidos pela amostra, indicando a necessidade de identificação dos fatores relacionados à sua 

motivação e o desenvolvimento de ações mitigadoras dessa problemática, objetivando melhoria 

dos resultados comerciais dos empreendimentos.  
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Nesse contexto, a produção imobiliária é influenciada por essa realidade, tendo em vista 

que o lançamento de novos produtos está condicionado à demanda dos investidores por unidades 

habitacionais e a melhora das perspectivas de mercado. Desse modo, a quantidade de 

empreendimentos lançados compreendidos no período estudado por essa amostra apresentou 

resultados incipientes para uma das principais cidades do País, conforme expõe a Figura 3. 

    
Figura 3: Quantidade de lançamentos da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Assim, o baixo desempenho ocorreu durante a maior parte do período analisado, sobretudo 

no ano de 2016, com 17 lançamentos, seguido de 2015 e 2017, com 20 e 23 lançamentos, 

respectivamente. No entanto, a quantidade de lançamento no último ano superior aos demais 

indica uma expectativa de melhora tímida nos próximos meses do mercado imobiliário por parte 

dos empreendedores da construção civil cearense. 

Diante da moderada exposição de novos produtos por parte dos incorporadores, o mercado 

ficou concentrado na venda das unidades em estoque, contribuindo assim para a redução da 

vacância enfrentada pelo mercado no cenário atual de crise. Porém, observa-se pela linha de 

tendência, contida na Figura 4, que a diminuição do estoque foi apenas discreta ao longo do 

tempo, não sendo suficiente para estimular a retomada da produção imobiliária.   

 
Figura 4: Quantidade de unidades em estoque da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Nessa perspectiva, seria necessário um maior tempo nesse ritmo para que o estoque fosse 

completamente comercializado e houvesse demanda por novas unidades habitacionais. Com base 

nisso, verificou-se a quantidade de meses para a liquidez dos imóveis da amostra, utilizando-se 

dos dados de vendas, distratos e estoque de cada período analisado, permitindo identificação dos 

meses com melhor absorção dos imóveis dessa amostra.  

Dessa forma, dividindo o estoque da amostra pelas de vendas, descontando a quantidade de 

distratos em cada instante, identificou-se que seria necessário em média 55 meses para a liquidez 

dos imóveis da amostra e que há tendência de crescimento do número de meses ao longo do 
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tempo, conforme consta na Figura 5. Nessa perspectiva, no instante de melhor capacidade de 

absorção seriam necessários pelo menos 24 meses para que o estoque dessa amostra fosse 

totalmente comercializado, indicando que a continuidade dessas condições de mercado não deve 

contribuir para a melhora em curto prazo desse setor.    

     
Figura 5: Meses para absorção total dos imóveis da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Entretanto, observou-se que apesar da diminuição tênue do estoque e da elevada 

disponibilidade de imóveis novos ao longo do período houve valorização do preço por m² médio 

da amostra, mesmo diante das limitações do mercado nesse período, de acordo com a linha de 

tendência contida na Figura 6. Diante da composição da amostra por empreendimentos novos de 

diferentes preços por m², segmentos, padrões, dimensões, tipologias, localizações e 

comercializados por empresas de diferentes políticas de vendas, cabe ratificar que esse resultado 

é referente ao valor médio obtido nessa amostra, sendo assim uma análise dos preços por m² 

geral dos empreendimentos contidos nesse estudo.  

 
Figura 6: Preço médio do m² da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Além disso, observou-se o desempenho dos preços praticados pela amostra em relação ao 

índice FipeZap para Fortaleza, indicador médio para imóveis anunciados, composto de 

empreendimentos novos e usados, e finalidades diversas, como residenciais, comerciais e 

industriais. A variação acumulada do preço de venda médio por m² apresentou desempenho 

superior ao FipeZap para Fortaleza, permitindo concluir que o investimento em imóveis novos 

para habitação destaca-se em relação aos demais quanto ao retorno proporcionado por esse 

investimento ao longo do tempo, como fica evidente na Figura 7. A identificação desse fator 

expõe que a aquisição de empreendimentos residenciais novos por parte dos investidores é a 

alternativa de melhor atratividade entre os produtos imobiliários desenvolvidos pelo mercado 
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imobiliário de Fortaleza, tendo em vista que a obtenção de retorno nos imóveis residenciais 

novos tende a resultados mais satisfatórios aos investidores.     

 
Figura 7: Variação acumulada do FipeZap e do preço médio do m² da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Os índices estiveram próximos até março-2016, quando apresentaram em conjunto uma 

leve queda nesse período. Nos meses seguintes, o crescimento contínuo do preço da amostra até 

outubro-17 contribuiu substancialmente para esse resultado, sobretudo pela falta de regularidade 

demonstrada pelo Índice FipeZap ao longo do período analisado, proporcionando o afastamento 

entre as séries observadas.   

Desse modo, o preço médio por m² de venda da amostra, cuja valorização atingiu 19,44% 

ao longo dos 37 meses analisados, obteve rendimento de 0,48% ao mês. Entretanto, 

considerando a valorização do preço por m² médio da amostra como a valorização real de uma 

aplicação financeira, como títulos ou fundos de renda fixa, pode-se afirmar que o investimento 

em um imóvel com rendimento semelhante à amostra não representa uma oportunidade 

vantajosa em relação a aplicações financeiras atreladas ao CDI, tendo em vista que a valorização 

acumulada pela amostra apresentou rentabilidade inferior a esse indexador, conforme se 

apresenta na Figura 8.      

 
Figura 8: Variação acumulada do CDI e do preço médio do m² da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Dessa forma, a alocação de recursos financeiros na aquisição de imóveis deverá ser 

avaliada em relação ao investimento em fundos de investimento imobiliários, por exemplo, tendo 
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em vista que o comportamento dos preços no mercado de Fortaleza não proporcionará 

rentabilidades que justifique esse investimento. 

Nessa perspectiva, o volume financeiro total comercializado com a venda de imóveis dessa 

amostra apresentou resultados apenas discretos para a capacidade do mercado local, sendo o mês 

de agosto-16 o pior mês comercial, com faturamento de R$ 39.697.494,76, e agosto-17 o instante 

de maior arrecadação, com R$ 262.875.983,00, de acordo com a Figura 9.  

 
Figura 9: Valor total de vendas da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

De modo geral, os valores não apresentaram uma tendência de crescimento ou 

decrescimento, mantendo-se regulares ao longo da amostra pelo equilíbrio entre os resultados 

negativos ao longo do ano de 2016 e a melhora dos resultados no último ano, deixando clara a 

necessidade de otimizar o desempenho comercial, visto que a movimentação de recursos nesse 

setor deverá contribuir para a volta do dinamismo do mercado imobiliário. 

Verificou-se ainda o índice velocidade de vendas por empreendimento da amostra para 

cada período, onde também obteve resultados negativos concentrados durante o ano de 2016 e 

um crescimento no primeiro semestre de 2017, indicando uma melhora na capacidade de 

absorção dos imóveis pelo mercado no último. A tendência desse indicador ao longo da análise 

indica um crescimento suave, exposto na Figura 10, como reflexo da melhora da liquidez dos 

imóveis, indicando uma tímida percepção da atratividade do mercado imobiliário local.            

 
Figura 10: Índice velocidade de venda média por empreendimento da amostra de Fortaleza-CE 

 

 
 

Os resultados apresentados nesse período foram frutos das mudanças de comportamento da 

aquisição de produtos imobiliários entre os investidores no mercado, sinalizando pela escolha 

por características alternativas que viabilizem seu investimento, propiciando o desenvolvimento 

de novas demandas de mercado. Com o intuito de compreender esse fenômeno, analisaram-se os 

empreendimentos a partir de suas particularidades, identificando em quais delas se obtém melhor 
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velocidade de vendas, objetivando mensurar a aptidão do mercado para cada propriedade 

analisada nesse estudo.  

Nesse contexto, observa-se na Figura 11 que a tipologia com três quartos destaca-se como 

a de melhor liquidez, apesar do crescimento substancial de vendas de empreendimentos com 

cinco quartos no início de 2015, aspecto presente em produtos de luxo, segmento que apresentou 

crescimento em vários setores mesmo em cenários de crise. 

 
Figura 11: Velocidade de vendas acumulada com base nas tipologias da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

A demanda por imóveis com um quarto ainda é pequena no mercado imobiliário de 

Fortaleza em relação às outras tipologias, porém têm apresentado crescimento nos últimos meses 

e deve manter esse ritmo nos próximos anos, seguindo a tendência de empreendimentos 

compactos, expresso na Figura 12, onde a maior liquidez ocorreu nos imóveis com 80 m² ou 

menos nessa amostra. 

  
Figura 12: Velocidade de vendas acumulada com base na dimensão das unidades da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

A facilidade do escoamento dos imóveis de acordo com o seu tamanho não apresentava um 

nítido destaque até o início de 2016, porém a escolha por unidades de até 80 m² teve crescimento 

superior às demais após esse período, em virtude da maior facilidade financeira para aquisição de 

imóveis com essas dimensões. Assim, as demais opções de área apresentaram crescimento mais 
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contido ao longo do tempo por, além das dimensões serem maiores, estarem localizadas em 

regiões de alto padrão, logo de maior preço do m², estando sujeitas ao maior investimento por 

parte dos compradores.      

Nesse estudo observaram-se ainda as regiões com maior liquidez dos imóveis, com base 

nos 33 bairros atingidos pela amostra, esse comparativo se deu a partir da análise do índice de 

velocidade de vendas média dos bairros no período pesquisado. Com isso, desenvolveu-se um 

ranking a partir dos resultados obtidos, possibilitando a comparação do desempenho desse 

indicador entre os bairros em cada ano expresso pela amostra, conforme mostra Figura 13.  

 
Figura 13: Índice velocidade de venda média por bairro da amostra de Fortaleza-CE 

 
 

Dessa maneira, observa-se que a velocidade de venda dos imóveis vem obtendo resultados 

maiores em bairros historicamente mais populares e de baixa valorização do preço do m², fato 

esse justificado pela possibilidade de aquisição de imóveis em condições financeiras mais 

adequadas. Além disso, verifica-se ainda a demanda existente por imóveis em bairros próximos 

às áreas mais valorizadas da cidade, sendo representados no ranking pelos bairros José 

Bonifácio, Cambeba, Papicu e Joaquim Távora, bairros de classe média ou classe média baixa, 

vizinhos aos bairros Fátima, Guararapes, Meireles e Aldeota, respectivamente, bairros de classe 

média alta e classe alta, regiões de alta valorização histórica na cidade, seguindo a aptidão 

observada em outras cidades brasileiras.    

Os demais bairros bem posicionados nesse ranking estão localizados em regiões afastadas 

dos principais centros da cidade, áreas de recente desenvolvimento imobiliário na cidade, em 

virtude da disponibilidade e baixo custo de terrenos, e que se destacam pelos investimentos 

públicos e privados em infraestrutura nos últimos anos, como a instalação do Shopping Rio Mar 

no bairro Presidente Kennedy, e facilidade de acesso as principais áreas da cidade, característica 

do bairro Messejana e Passaré, por exemplo, bairros historicamente de classe média baixa e 

baixa.  
 

4. CONCLUSÕES 

O estudo do comportamento do mercado tem papel fundamental no desenvolvimento de 

produtos imobiliários, por essas razões o acompanhamento do mercado tem importância 

significativa para a eficiência desse setor, garantindo a assertabilidade das características de 

maior procura pelos investidores, garantindo assim melhores resultados financeiros e, 

consequentemente, contribuindo para a retomada desse segmento. 

Com base nesse estudo, constata-se que as consequências da crise ainda são nítidas e 

afetam significadamente o mercado imobiliário de Fortaleza, apesar dos indícios de melhora do 

quadro apresentados nos último ano, de acordo com a análise do desempenho da amostra. Assim, 

identificaram-se ainda as demandas de maior assertividade entre os produtos imobiliários, 

contribuindo uma melhor atuação e posicionamento de todos os agentes envolvidos nesse setor, 

impulsionando a melhora gradual do cenário dos próximos anos.  

Nessa perspectiva, apresenta-se como fundamental o estudo aprofundado dos fatores que 

determinam a concepção dos próximos lançamentos, fatores como localização, características 
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das unidades e segmentos a se investir devem está em consonância com as demandas dos 

compradores, contribuindo para a associação entre cliente e produto. Dessa maneira, fica 

evidente a necessidade de um maior esforço nas etapas de planejamento de produtos 

imobiliários, com foco no atendimento das demandas de mercado, tendo em vista que esse fator 

será determinante para a competitividade desse setor nos próximos anos.  
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