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RESUMO 

Em meio à volatilidade do mercado imobiliário brasileiro apresentado através do dinamismo dos cenários 

na última década, onde se vivenciou momentos antagônicos nesse período, a falta de informações mais 

detalhadas e qualificadas dificultou um melhor e mais adequado posicionamento dos players desse setor. 

Apesar da importância do setor da construção na economia nacional, faltam indicadores que explicam 

com maior abrangência os comportamentos dos mercados regionais. Essa abrangência propicia uma  

melhor verificação o comportamento das ofertas e demanda de imóveis novos em diferentes momentos da 

conjuntura. Isso ocorre, principalmente, pela ausência de dados quantitativos, contidos em séries 

temporais, obtidos com transparência e de fácil acesso aos stakeholders desse setor. Desse modo, é 

comum a utilização de indicadores que não refletem, necessariamente, as reais condições dos mercados 

locais, dificultando uma melhor explicação dos movimentos para a atração de novos investimentos. Com 

o intuito de contribuir com essa análise, desenvolveu-se um indicador, utilizando dados referentes a 

vendas e preço das unidades ao longo do tempo, a fim de representar com maior exatidão o desempenho 

das negociações em cada período. Esse modelo foi criado a partir de adaptações do cálculo aplicado no 

Ibovespa, com metodologia de fácil entendimento e aplicação, para proporcionar a facilidade de 

interpretação e difusão desse índice em outros mercados. A validação desse indicador foi com base em 

amostra obtida a partir do levantamento de dados de imóveis novos, de 250 obras e 60 construtoras, com 

diferentes tipologias e localização, no período de 2015 e 2017, em Fortaleza-CE. Esse estudo pode 

contribuir para a identificação de regiões potenciais e elaboração de estratégias mais assertivas de 

investimentos no mercado imobiliário.  

      
Palavras-chave: Índices Imobiliários, Análise Regional, Estratégias de Mercado, Mercado Imobiliário. 
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ABSTRACT 

In the midst of the volatility of the Brazilian real estate market presented through the dynamism 
of the scenarios in the last decade, where there were antagonistic moments in that period, the 
lack of more detailed and qualified information made difficult a better and more adequate 
positioning of the players of this sector. Despite the importance of the construction sector in the 
national economy, there is a lack of indicators that explain more comprehensively the behavior 
of regional markets. This scope provides a better verification of the behavior of the offers and 
demand of new properties at different times of the conjuncture. This is mainly due to the 
absence of quantitative data, contained in time series, obtained with transparency and easy 
access to stakeholders in this sector. Thus, it is common to use indicators that do not 
necessarily reflect the real conditions of the local markets, making it difficult to explain the 
movements to attract new investments. In order to contribute to this analysis, an indicator was 
developed, using data referring to sales and unit prices over time, in order to represent with 
greater accuracy the performance of the negotiations in each period. This model was created 
from adaptations of the calculation applied in the Ibovespa, with a methodology of easy 
understanding and application, to provide the ease of interpretation and diffusion of this index in 
other markets. The validation of this indicator was based on a sample obtained from the data 
collection of new properties, of 250 works and 60 constructors, with different typologies and 
locations, in the period of 2015 and 2017, in Fortaleza-CE. This study can contribute to the 
identification of potential regions and the development of more assertive investment strategies 
in the real estate market. 
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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de monitoramento do mercado imobiliário tem papel fundamental na 

identificação de oportunidades para o investimento dos stakeholders desse setor. Diante do 

cenário de incertezas e estagnação do mercado nos grandes centros, a verificação de regiões com 

potencial imobiliário tem papel determinante na continuidade dos negócios e na retomada do 

setor. Nessa perspectiva, o estudo denominado de “Reflexões do Deslocamento Urbano”, 

realizado pelo IBGE (2011), indica que as cidades com menos de 500 mil habitantes são as que 

mais crescem no País, demonstrando a existência de um comportamento migratório da população 

para novas áreas no País e expondo a oportunidade do desenvolvimento de novos produtos e 

investimentos imobiliários nessas regiões. 

Apesar das grandes cidades continuarem concentrando parcela expressiva da população, 

este fato vem se intensificando nas últimas três décadas, provocando o aumento da quantidade de 

municípios com 500 mil habitantes ou mais, impulsionado pelo desenvolvimento de atividades 

econômicas complexas que articulam atividades agrícola e industrial diversificadas, com 

infraestruturas sofisticadas para produção, armazenagem, distribuição e circulação de produtos e 

serviços. Essas aglomerações conhecidas como “cidades médias” englobam, além de sua elevada 

amplitude demográfica, funções e papeis de relevância significativa na escala regional 

(CATELAN, 2013). A importância crescente dessas cidades brasileiras foi observada no estudo 

de Castelo Branco (2006) e, posteriormente, identificada por Ciccolella e Vecslir (2010), 

Lencioni (2011), Pradilla Cobos et al. (2010) e  Scott et al. (2001) como comportamento comum 

em países de vários continentes, sendo considerado como uma tendência de movimentação 

urbana global.  

Nesse contexto, de rápidas mudanças e complexa dinâmica, cidades unem-se em nós de 

articulação, formando novas redes urbanas, distintas das regiões metropolitanas. Essa 

concentração econômica espacial influencia a mudanças nos hábitos de consumo da população 

dessas regiões, afetando o mercado imobiliário local e seu movimento de expansão da demanda 

de produção da habitação. Esses fatores associados ao estímulo governamental à produção de 

moradias de interesse social, a criação de fundos e instituições responsáveis pela captação, 

gestão e ampliação do volume de financiamento dirigido tanto à produção quanto ao consumo da 

habitação e, sobretudo, pela financeirização do setor imobiliário e da moradia no Brasil 

(ABREU, 2017), contribuiu substancialmente para o desenvolvimento do mercado imobiliário 

regional nos últimos anos. Assim, a dinâmica de expansão da ocupação urbana, com a presença 

de capitais do setor imobiliário externos à região, e o desbravamento de novas áreas, distantes 

das já consolidadas, para construção de unidades para diversos segmentos de renda, caracteriza o 

modelo de produção do espaço urbano na contemporaneidade (HADDAD; MOURA, 2016). 

Desse modo, constata-se o desenvolvimento de uma nova geografia da produção 

imobiliária no Brasil, por meio de um circuito de produção e consumo da moradia consolidado 

desde a última década, que articula agentes produtores, Estado e capital financeiro (ROLNIK, 

2015). Assim, as cidades médias passam a integrar a rota dos negócios imobiliários de empresas 

de construção civil dos mais diferentes portes, apresentando-se como uma oportunidade de 

manutenção da atividade produtiva do setor da construção civil afetado significativamente pela 

crise socioeconômica que assola o País desde meados de 2015, uma vez que a conjuntura 

econômica regional mostra-se mais favorável em relação a demais regiões brasileiras, 

especialmente dos grandes centros urbanos.  

Todavia, a decisão por investimentos imobiliários deve ser fundamentada em estudo de 

mercado que permita aos players obter uma maior assertividade no retorno desses investimentos, 

sendo um fator fundamental na mitigação de riscos dessas operações, tendo em vista a elevada 

exposição do capital financeiro e o retorno de longo prazo do investimento (TAVARES 
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JUNIOR, CASTRO, BRAGA; 2007), sobretudo no cenário atual de incerteza. Nessa perspectiva, 

é fundamental a utilização de indicadores para balizar os investimentos, proporcionando aos 

analistas de mercado a identificação de oportunidades e riscos dos investimentos (PICCETTI, 

2010) nessas regiões e, assim, dá suporte à tomada de decisão dos investidores. No entanto, 

enquanto nos países desenvolvidos há indicadores bem definidos e consolidados (CHEGUT et 

al., 2013; FUERST et al., 2015; AN et al., 2016), no Brasil e demais países em 

desenvolvimento, onde os ciclos de negócios imobiliários são mais voláteis (CAZASSA; 

COSTA, 2017),  é comum a falta de informações relevantes disponíveis para o público em geral 

ou de dados contidos em séries temporais longas (GAIARSA, 2015) para tratamento estatísticos 

adequado para estudo do mercado.  

Além disso, estudos sobre indicadores imobiliários regionais têm sido desenvolvidas no 

âmbito internacional (WANG; YANG, GONG; 2017), Wang et al. (2007) desenvolveu um 

método de avaliação de múltiplos fatores do mercado imobiliário a fim de escolher regiões mais 

propícias a investimentos, Fang (2002) utiliza índices que abrangem economia, infraestrutura 

urbana, políticas públicas e sociedade, já Liu et al. (2010) utiliza um método de avaliação mais 

abrangente, por meio de uma sequencia de índice, para estimar cidades em potencial de 

desenvolvimento do mercado imobiliário.  

Entretanto, no Brasil a literatura referente a índices imobiliários apresenta estudos 

abrangentes de modelos hedônicos de preço, mas têm suas análises concentradas nas capitais ou 

regiões metropolitanas, como verificou-se nos estudos de Rozenbaum e Soares (2007) para o Rio 

de Janeiro, Fávero, Belfiore e Lima (2008) para São Paulo e região metropolitana, Paixão (2015) 

para Belo Horizonte, e Albuquerque et al.(2018) para o Distrito Federal, sobretudo pela 

dimensões continentais do País e diversidade econômica e cultural das regiões que impedem o 

desenvolvimento de um índice amplo para análise das demais regiões.  

Nesse contexto, não existe no Brasil um órgão público que publique um índice de preços 

de venda de unidades imobiliárias. Cada prefeitura das grandes regiões metropolitanas arbitra 

uma planta de valores para a cobrança de impostos sobre a propriedade imobiliária, com critérios 

de diferenciação tais como localização, idade do imóvel, valor de mercado. Os cartórios apenas 

informam dados de preço e identidade das transações efetivadas, diretamente à Receita Federal 

(ROZENBAUM; SOARES, 2007). 

Desse modo, os estudos de proposição de índices de preço indicam valorização ou 

desvalorização dos ativos imobiliários da região analisada. Porém, o incremento nos valores dos 

imóveis pode ter influência de fatores além do aumento da demanda habitacional, podendo ser 

resultado do investimento público na infraestrutura urbana, do estabelecimento de comércio e 

instituições estratégicas, desenvolvimento maciço de novos empreendimentos e demais 

alterações dos fatores espaciais urbanos daquela região. Portanto, os indicadores de preço podem 

não indicar, necessariamente, oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos 

imobiliários nas áreas analisadas, demandando a formação de índice que proporcione um melhor 

reconhecimento da conjuntura local para o investimento imobiliário.    

Ademais, dentre os índices imobiliários brasileiros utilizados atualmente não há ênfase no 

acompanhamento do mercado regional, o que impede aos stakeholders desse setor a percepção 

adequada de novos mercados ao longo do País. Assim, o investimento em regiões potenciais é, 

em grande parte, embasado em análises empíricas e subjetivas, fato que impede uma apropriada 

definição do modelo e exposição do investimento, bem como dos riscos oriundos desses 

mercados.  

Nessa perspectiva, o objetivo desse artigo é propor uma metodologia para a construção de 

um índice imobiliário com base nas informações de preço e volume de vendas de unidades em 

empreendimentos de quaisquer características ao longo do tempo. O desenvolvimento desse 

indicador foi embasado na metodologia de cálculo do Ibovespa, tendo como parâmetros o 

volume financeiro arrecadado com as negociações das incorporadoras em um determinado local 
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ao longo dos meses, objetivando obter uma verificação média das negociações do mercado 

naquela região analisado em analogia com o mercado acionário, onde a partir da observação da 

variação percentual desse indicador é possível estabelecer comparativo entre áreas analisadas ao 

longo dos meses. Diante da necessidade de simples informações para o seu cálculo, torna-se 

possível à aplicação desse indicador em quaisquer locais, desde que aja amostra representativa 

de dados para seu cálculo. Ao modelo proposto, atribuímos o nome Índice GEMINI. O modelo 

foi verificado com dados de 60 construtoras atuantes na cidade de Fortaleza nos períodos de 

2015 a 2017, pela disponibilidade de dados para essa verificação.    

 

2. METODOLOGIA 

O delineamento inicial dessa pesquisa se deu pela verificação bibliográfica sistemática 

referente ao mercado regional e aos índices imobiliários, a partir dos resultados desse estudo 

verificou-se a necessidade de um indicador que reflita o desempenho do mercado imobiliário em 

cada cidade, proporcionando entendimento adequado aos investidores quanto às oportunidades 

de negócios no mercado regional.  

Após essa análise, desenvolveu-se um modelo de índice adaptado do índice Bovespa, 

sendo identificado como o mais adequado por representar uma verificação média do mercado e 

conter apenas os dados mais representativos, impedindo a falta de aderência da amostra com a 

realidade, utilizando-se apenas as variáveis de preço das unidades e quantidade comercializada 

ao longo do mês analisado.  

A verificação desse indicador se deu através de ampla amostra de dados dos resultados 

financeiros dos empreendimentos residenciais novos na cidade de Fortaleza num período de 36 

meses, sendo necessário um tratamento adequado desses dados para a aplicação no modelo 

desenvolvido.          

Desse modo, esse estudo pode ser definido como exploratório, de abordagem quantitativa, 

por meio de uma metodologia dedutiva, proporcionando a construção de uma pesquisa aplicada, 

com propósito de contribuir para o entendimento do mercado imobiliário nas cidades brasileiras, 

desenvolvida através de uma análise bibliográfica e tratamento de dados documentais. 

2.1. O Índice GEMINI 

O Índice GEMINI é um índice criado para representar o desempenho médio do mercado 

imobiliário em uma determinada cidade. Esse indicador desenvolveu-se de modo a resumir em 

um só número o comportamento geral dos imóveis residenciais negociados, facilitando o 

acompanhamento e a divulgação do desempenho do mercado em analogia com o Índice 

Bovespa.  

Para isso, definiu-se uma lista de empreendimentos das incorporadoras locais com maior 

parte do volume financeiro negociado durante um mês, proporcionando a verificação do volume 

financeiro negociado pelos empreendimentos contidos nessa lista. Os critérios para o 

empreendimento entrar na lista desse indicador estão relacionados à sua representatividade no 

mercado.  

Apenas são incluídos empreendimentos com volume financeiro de ao menos 0,1% do 

volume total negociado no período, atendendo a esses critérios são ordenadas segundo um índice 

de negociabilidade, que considera tanto a quantidade de negociações realizadas quanto o volume 

financeiro gerado, sendo incluídos na lista desse índice apenas os empreendimentos que 

representem cumulativamente 70% das negociações ocorridas no período. 
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2.2. O Índice de Negociabilidade  

Para identificar os elegíveis da lista dos empreendimentos com resultados contidos no 

índice faz-se uma média geométrica entre a participação em negócios e a participação em 

volume de uma empresa no total do mercado, a fim de obter a representatividade do 

empreendimento dentro da amostra obtida no mercado, conforme observamos na Eq. 1. 

               

 
 

Onde: 

n = número de vendas do empreendimento 

N = número total de vendas da amostra 

v = montante financeiro de vendas do empreendimento 

V = montante financeiro total de vendas da amostra 

 

Desse modo, garantiu-se que na amostra contenha apenas os dados de maior relevância do 

mercado, objetivando uma análise mais oportuna quanto aos negócios realizados ao longo do 

tempo. Assim, eliminam-se dados pontuais que possam afetar os resultados do indicador, sem 

indicar a realidade do cenário imobiliário.        

2.3. Metodologia de Cálculo 

A pontuação do índice se dá pelo somatório dos volumes financeiro arrecadados com 

vendas dos empreendimentos que apresentem 70% dos resultados mais representativos da 

amostra, verificada pelo índice de negociabilidade. Após a formação da lista de 

empreendimentos contidos no índice, realiza-se o somatório com base na Eq. 2.  

 

 
   

Onde: 

P = preço das unidades comercializadas naquele empreendimento 

Q = quantidade de unidades comercializadas naquele empreendimento 

 

Dessa forma, obtém-se a pontuação do índice com base na lista dos empreendimentos para 

cada período. Assim, o Índice GEMINI é calculado tal qual conta na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Exemplo de Aplicação do Cálculo do Índice GEMINI  

Empreendimento – Incorporadora 
Preço das 

Unidades 
Quantidade 

Comercializada 

Volume 

Financeiro de 

Vendas 

Índice de 

Negociabilidade 

Empreendimento 1 – Incorporadora A R$ 654.321,36 2 R$ 1.308.642,72 39,03 % 

Empreendimento 2 – Incorporadora B R$ 259.789,25 3 R$ 779.367,75 36,89 % 

Empreendimento 3 – Incorporadora C R$ 357.654,12 2 R$ 715.308,12 28,86 % 

Empreendimento 4 – Incorporadora D R$ 875.645,23 1 R$ 875.645,23 22,58 % 

                                                              TOTAL                 8                  R$ 3.678.963,82       
                                             Pontuação do Índice        2.803.319,71       

Exemplo de Aplicação do Cálculo do Índice GEMINI 
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Com base nesse exemplo, calculou-se a pontuação desse indicador para os 36 meses 

contidos nessa amostra, onde foi possível a elaboração de uma série história expressiva para o 

acompanhamento do mercado na região analisada, permitindo a verificação da variação em 

relação ao período anterior, acompanhando o comportamento do mercado no local analisado. 

3. RESULTADOS 

Após o desenvolvimento do indicador e tabulação dos dados da amostra examinada, 

obteve-se a pontuação do índice com base no volume financeiro negociados de empreendimentos 

atendendo aos critérios definidos para participação na lista do índice, conforme observamos na 

Tabela 1. Essa amostra apresenta dados de 250 empreendimentos, de 60 construtoras diferentes, 

com características diversas, espalhados ao longo de grande parte dos bairros da cidade de 

Fortaleza.   

 
Tabela 1: Números Índice do Indicador de 2015 a 2017 obtido em amostra da cidade de Fortaleza-CE 

  2015 Número Índice   2016 Número Índice   2017 Número Índice   

  Janeiro 132.475.082   Janeiro 112.699.171   Janeiro 75.746.397   

  Fevereiro 173.054.900   Fevereiro 117.591.674   Fevereiro 90.764.670   

  Março 107.752.597   Março 149.542.315   Março 146.978.663   

  Abril 181.467.257   Abril 121.096.272   Abril 100.075.029   

  Maio 102.049.861   Maio 116.210.888   Maio 123.086.006   

  Junho 113.260.020   Junho 106.078.934   Junho 125.353.135   

  Julho 111.367.738   Julho 104.150.213   Julho 221.538.025   

  Agosto 152.074.836   Agosto 106.498.506   Agosto 219.682.432   

  Setembro 114.353.468   Setembro 84.162.353   Setembro 137.590.050   

  Outubro 159.363.634   Outubro 105.576.736   Outubro 128.669.907   

  Novembro 122.255.094   Novembro 98.839.114   Novembro 156.918.843   

  Dezembro 114.197.193   Dezembro 148.764.668   Dezembro 135.857.735   
Índice GEMINI para Fortaleza (2015 a 2017) 

 

Com base nisso, verificou-se uma série de tendências compatíveis com a realidade do 

mercado nos resultados obtidos por essa análise. Na Figura 1, observa-se a falta de regularidade 

dos resultados, característica comum dos índices em períodos de incertezas dos cenários, onde os 

resultados apresentaram variações significativas de mês a mês.          

 
Figura 1: Comportamento do Índice GEMINI para amostra de Fortaleza-CE 
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Ressalta-se ainda a influência do ciclo econômico sobre o mercado imobiliário local, 

observada no gráfico nos anos de 2015 a 2018. No primeiro ano, a pontuação do índice 

demonstra a obtenção de baixos resultados ao logo dos meses em função da crise econômica 

enfrentada pelo País nesse período. No ano seguinte, a situação delicada mantém-se indicando a 

permanencia e o agravamento desses fatores no mercado imobiliário. No último ano, apesar do 

índice apresentar seu pior resultado no início desse período, demonstra uma retomada das 

negociações apresentando melhores resultados nesse período. Assim, o resultado do indicador 

apresenta aderência com a realidade econômica enfrentada pelo país no período analisado, de 

instabilidade política e retração econômica, tendo em vista que a conjuntura econômica interfere 

sensivelmente no mercado imobiliário.        

 
Figura 2: Variação do Índice GEMINI para amostra de Fortaleza-CE

 

 

Desse modo, a partir da verificação da variação percentual acumulada desse indicador ao 

longo do tempo pode-se observar graficamente, conforme Figura 2, as movimentações de 

mercado com melhor clareza. Assim, pode-se ainda realizar comparativos entre diferentes 

regiões, ao sobrepor seus gráficos, tendo em vista que a variação do indicador deve apresentar 

grandezas semelhantes, proporcionando uma melhor análise das oportunidades. Nesse contexto, 

o indicador tem papel fundametal na análise comparativa entre cidades de diferentes portes e 

peculiaridades do mercado local, sendo determinante na identificação de regiões potenciais para 

o desenvolvimento de produtos e negócios imobiliários.   

Nessa perspectiva, a melhora no indicador no primeiro semestre de 2017 pode incentivar 

aos incorporadores e investidores, respectivamente, no lançamento de novos empreendimentos 

na região analisada, pela identicação do aumento das negociações e volume de vendas. Dessa 

forma, o indicador tem papel determinante na ação dos players do mercado, podendo contribuir 

significadamente para a retomada desse setor ao envolver os atuantes no mercado em um 

interesse comum.  

Em pesquisa futuras seria interessante a otimização do índice para a simulação do cálculo 

da rentabilidade, considerando a lista dos empreendimentos como ações da carteira teórica do 

Ibovespa, contribuindo para os agentes do mercado imobiliário uma melhor previsão do retorno 

médio do mercado, aos incorporadores um melhor desenvolvimento de produtos imobiliários e 

aos investidores a detecção de oportunidades no mercado. 

4. DISCUSSÃO 

Entretanto, para refletir verdadeiramente a movimentação do mercado da região analisada, 

a aplicação do Índice GEMINI requer a definição de condições dos dados para sua correta 
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verificação. A quantidade mínima de dados necessários para a realização da amostra é um fator 

determinante para uma representação aproximada da realidade dos dados verificados, sendo 

necessário delimitar uma quantidade mínima de informações a partir do tamanho da região 

analisada. Além disso, diante do intuito de obter uma média de atuação do mercado como um 

todo se faz necessário à utilização de dados de empreendimentos de diferentes padrões, 

dimensões e características, espalhados em diversas áreas daquela região e contendo resultados 

reais autênticos do mês aferido, sendo fundamental que esse indicador seja gerido por uma 

instituição responsável e ética para garantir a validação dos dados e a credibilidade do indicador.     

5. CONCLUSÃO 

Elaborar um índice que represente o desempenho imobiliário regional é uma tarefa 

importante, tanto para empresas que atuam no mercado imobiliário, quanto para investidores 

neste setor. Os estudos bibliográficos demonstram que o crescimento econômico e populacional 

de regiões distantes dos grandes centros urbanos ao longo do País e a carência de indicadores 

que apontem oportunidades para novos negócios nessas áreas.  

Indo além das peculiaridades de cada região, que influencia a dinâmica interna do mercado 

imobiliário, buscou a criação de um índice que reflita com fidelidade as negociações locais, 

objetivando uma análise média do mercado imobiliário em cada cidade, cuja variação desse 

indicador para cada região sirva de comparação e, consequentemente, suporte para a tomada de 

decisão dos investidores. Com base nisso, realizou-se adaptação do índice médio do mercado 

acionário brasileiro, para avaliação das negociações no mercado imobiliário. 

O índice criado, chamado pelos autores de Índice GEMINI, foi verificado com base em 

dados das negociações de unidades habitacionais novas no período entre 2015 e 2017 na cidade 

de Fortaleza. Foram incluídos na análise empreendimentos de diversas características, padrões e 

localizações, objetivando uma verificação geral do mercado.  

O modelo permite uma verificação adequada das movimentações do mercado de imóveis 

residenciais novos, embora o índice apresente algumas limitações quanto à captação dos dados, 

sendo fundamental garantir quantidade significativa de empreendimentos na amostra, contendo 

dados verídicos e de diferentes características, localizações e padrão, objetivando uma análise 

confiável e ampla. Como resultados obteve-se uma série histórica temporal dos dados obtidos 

nessa análise, sendo possível identificar os períodos críticos, a melhoria do comportamento do 

mercado e o atravessamento do mercado no intervalo analisado, permitindo a comparação com 

outras cidades que tenha os dados semelhantes.  

A continuidade do estudo desse índice, aprofundando suas possibilidades, analisando os 

critérios adotados e melhorando o tratamento dos dados, seria interessante para garantir uma 

melhor qualidade das informações produzidas por esse indicador, bem como uma análise desse 

índice que identificasse a relação com tendências e os ciclos do mercado de imóveis novos 

brasileiro. Por fim, este estudo pode ser difundido para outras cidades brasileiras, servindo como 

base para a análise de mercados regionais e acompanhamento do desempenho do mercado 

imobiliário no Brasil, sendo suporte para a decisão dos players desse setor. 
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