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RESUMO 

Ao longo do tempo, diversos autores abordam a relação entre recessões econômicas, crises no mercado 

imobiliário e queda de preços de imóveis. Portanto, estudos nesse sentido demandam um cenário 

econômico recessivo, tal qual o ocorrido no Brasil entre os anos de 2014 e 2016. Nesse período, os preços 

médios de locação de imóveis residenciais e de venda de imóveis novos, na metrópole de São Paulo, 

apresentaram queda. Contudo, diferente do que se poderia esperar, não foi o que aconteceu com o preço 

médio de imóveis residenciais usados. O presente estudo foi realizado para melhor entender esse 

fenômeno, bem como colher as causas dessa divergência de oscilação de preços. Foi utilizada uma 

abordagem metodológica mista, objetivando aumento da riqueza de informações e do rigor de 

compreensão, tendo sido feito uso de estatística descritiva de dados referentes à realidade econômica e ao 

mercado imobiliário de São Paulo, seguida de uma investigação qualitativa por meio de entrevistas 

semiestruturadas com pessoas efetivamente envolvidas no contexto deste estudo. O resultado deste estudo 

apresenta peculiaridades do mercado imobiliário paulistano que sustentam a resiliência dos preços médios 

de venda de imóveis usados, bem como apoiam a eficiência desse mercado. 
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ABSTRACT 

Over time, several authors address the relationship between economic downturns, housing crises, and 

falling property prices. Therefore, studies in this direction demand a recessive economic scenario, as 

occurred in Brazil between 2014 and 2016. During this period, the average rental prices of residential 

properties and the average sale prices of new properties in the metropolis of São Paulo decreased. 

However, unlike one might expect, this was not what happened with the average sale prices of used 

residential real estate. The present study was conducted to better understand this phenomenon, as well as 

the causes of this price fluctuation divergence. A mixed methodological approach was used, aiming to 

increase the richness of information and the rigor of comprehension, using descriptive statistics of data 

related to the economic reality and the real estate market of São Paulo, followed by a qualitative 

investigation through semi-structured interviews with people effectively involved in the context of this 

study. The result of this study presents peculiarities of the São Paulo real estate market that support the 

resilience of average selling prices of used properties, and the efficiency of this market. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos estudos apresentam a existência de uma relação direta entre recessão econômica e 

queda nos preços dos imóveis (SERRANO; HOESLI, 2012; HOESLI; REKA, 2013; 

CHERVACHIDZE; WHEATON, 2013; MAJDALANI, 2013; HOESLI; REKA, 2015; DENG; 

MCMILLEN; SING, 2014). 

Esse conceito pode ser exemplificado por várias ocorrências anteriormente estudadas, como o 

caso da crise econômica na Suécia, de 1980 a 1993, quando ocorreu queda de 25% nos preços 

dos imóveis residenciais (JAFFEE, 1994); assim como em 2010, na Espanha, quando a crise 

econômica forçou, em 3 anos, que a construção de imóveis caísse pela metade (MIRALLES I 

GARCIA, 2011). A recente crise das hipotecas nos EUA, por volta de 2018, fez o preço médio 

dos imóveis residenciais cair 27% (S&P GLOBAL, 2017) e influenciou situações similares no 

Canadá, Japão, Itália, França e Reino Unido (HORTA; MENDES; VIEIRA, 2008). 

Na Ásia, o exemplo da recessão na Coreia do Sul, em 2009, se encaixa bem neste contexto, 

quando observou-se queda nos preços de imóveis residenciais e aumento no saldo de imóveis 

não vendidos (HWANG, 2010). Em adição, a economia chinesa, que pela grande dependência de 

investimento estrangeiro, não resistiu aos efeitos da crise dos EUA, tendo enfrentado 

desaceleração da construção imobiliária, assim como significativa queda de preços dos imóveis 

residenciais e grande aumento da taxa de desocupação nesse mesmo período (MORRISON, 

2009). 

O cenário brasileiro de recessão econômica de 2014 a 2016 também provocou queda no preço 

médio das locações de imóveis residenciais e no preço médio de venda de imóveis novos. 

Contudo, em São Paulo, o preço médio de imóveis residenciais usados contrariou o esperado e 

não apresentou queda, mas, diferente disso, continuou apresentando valorização. 

Descobrir as causas desse fenômeno episódico e melhor entender como se comporta a variação 

de preços de imóveis residenciais em São Paulo é o objetivo deste estudo. 

2. METODOLOGIA 

Tratando-se de um fenômeno episódico, o mercado imobiliário residencial da cidade de São 

Paulo compõe a unidade de análise deste estudo, no período entre os anos de 2004 a 2017, não 

sendo considerados os imóveis comerciais, industriais, rurais e não edificados (terrenos). 

Para maior riqueza de informações e rigor da compreensão do fenômeno, aplicou-se uma 

abordagem metodológica mista de investigação (EISENHARDT, 1989). Inicialmente foi feito 

uso de estatística descritiva de relevantes dados provenientes de pesquisas e séries históricas de 

elementos quantificáveis referentes à realidade econômica da região e quanto ao mercado 

imobiliário urbano residencial. 

Dada a importância das informações necessárias a este estudo, também foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, enquanto maneira exploratória de coletar dados empíricos 

proveitosos do contato direto (CRESWELL, 2007; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007), 

visando a formulação mais precisa dos conceitos aqui relacionados (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1992), para analisar as peculiaridades de casos concretos, partindo das 

expressões das pessoas que envolvidas no contexto (FLICK, 2008; FLICK, 2009). 

Os interlocutores mais indicados para essas entrevistas são os corretores de imóveis, elementos 

comuns nas transações imobiliárias que concentram informações as quais, para serem coletadas 

de outro modo, seriam necessárias inúmeras entrevistas com diversos proprietários, 

compradores, vendedores, locadores e locatários de imóveis. O corretor de imóveis é conhecedor 

dos preços dos imóveis, assim como dos perfis, interesses e comportamentos rotineiros das 

partes, já que esse nível de conhecimento é fundamental ao bom desempenho do seu exercício 
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profissional (HERNANDES, 2013). Portanto, foram selecionados corretores de imóveis com 

destaque no mercado imobiliário, pelo tempo de atuação, pela especialização, pela liderança e 

pela atuação de alta responsabilidade em entidades associativas, regulatórias ou fiscalizadoras do 

segmento. Tal escolha reflete as recomendações para entrevistas de testemunhas privilegiadas, 

com alto conhecimento do problema, sendo o público a que o estudo diz diretamente respeito 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992; EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Abordou-se suas as 

vivências particulares e dos seus subordinados, em entrevistas presenciais ou por comunicação 

eletrônica instantânea, a qual permitiu manter a estrutura metodológica e tornar acessíveis 

pessoas que estavam fisicamente distantes (CRESWELL, 2007; RAPLEY, 2007; 

HINCHCLIFFE; GAVIN, 2009). 

As entrevistas foram realizadas sequencialmente até que as respostas atingissem saturação 

suficiente para confiança empírica (GLASER; STRAUSS, 2006). 

Posto isso, com base em todas as coletas e análises de dados realizadas neste estudo sobre o 

mercado imobiliário, listou-se os padrões e perfis que apresentam o comportamento da 

precificação de imóveis e os elementos que influenciam a reação desse mercado em momentos 

de recessão econômica. 

Por fim, como conclusão deste estudo, apresentou-se um apanhado das contribuições dispostas 

na pesquisa, suas limitações e pistas para futuras pesquisas. 

3. RESULTADOS 

A coleta de dados quantificáveis de séries históricas referentes ao cenário socioeconômico e à 

realidade do mercado imobiliário, compõe um estudo descritivo transversal, sem qualquer 

intervenção experimental, a não ser sua observação, medição e análise. As informações coletadas 

nas entrevistas semiestruturadas foram transcritas em relatórios que respeitaram, na íntegra, os 

dizeres dos entrevistados, seguido de análise estrutural, análise de conteúdo e de enunciação para 

a obtenção de informações reveladoras. 

3.1. Coleta e análise de dados socioeconômicos e imobiliários 

O cenário econômico brasileiro pode ser percebido pelo seu PIB – Produto Interno Bruto 

(Figura 1), visto este representar monetariamente a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos num determinado período. 

No início de 2004, a variação percentual do PIB brasileiro apresentou sinais de crescimento 

econômico, situação invertida em 2005. A partir de 2006, o crescimento voltou a ocorrer até o 

terceiro trimestre de 2008, quando caiu a percentuais negativos em 2009. Nesse ano, a variação 

percentual do PIB começou a recuperar o crescimento, superando em 2010 a variação registrada 

antes da queda. Contudo, a partir de 2010 passa novamente a apresentar quedas, aproximando-se 

do ponto zero em 2012. Desse momento até o primeiro trimestre de 2014, ainda que oscilante, o 

percentual do PIB brasileiro dava sinais de vagaroso crescimento. No entanto, sucedido por outra 

grande queda em 2014, alcançou novamente percentuais negativos até o final de 2015, 

acumulando queda de mais de 13 pontos percentuais. A partir de então, o percentual do PIB 

brasileiro começou a apresentar percentual positivo somente a partir do primeiro trimestre de 

2017. 

Essas quedas da variação percentual do PIB demonstram uma condição desfavorável, bem como 

apresentam momentos de desaceleração do desenvolvimento econômico. Nos anos de 2014 a 

2016 o PIB brasileiro em US$ bilhões apresentou queda superior a 35% (IPEA, 2018; IMF, 

2017), eclodindo uma recessão econômica. 
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Figura 1: Produto Interno Bruto Brasileiro (variação percentual e em US$ bilhões). 

 
Fonte: IPEA (2018) e IMF (2017). 

 

Uma das evidências dos reflexos desses dois momentos de recuo do PIB brasileiro está na 

quantidade de desempregos na região metropolitana de São Paulo (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). No ano de 2009, a quantidade de desemprego aumentou, voltando a diminuir ao 

final de 2010. Ainda assim, não se compara ao gigantesco aumento do número absoluto de 

desempregados a partir de 2014, quando a variação percentual do PIB brasileiro se manteve 

negativa por 3 anos. A variação da renda média da população economicamente ativa na região 

metropolitana de São Paulo seguiu a mesma oscilação. 

 

Figura 2: Desemprego e renda média da população do município de São Paulo. 

 
Fonte: DIEESE (2018). 

 

Com crescimento do desemprego a partir de 2014, agrava-se a condição de renda da população, 

ampliando a dificuldade para honrar compromissos financeiros. Tal situação intensificou o 

inadimplemento por parte dos mutuários de financiamentos imobiliários, deflagrando o 

crescimento de adjudicações (ações judiciais que atribui a alguém a posse e o domínio de bens 

ou propriedades) de imóveis financiados pelo banco Caixa Econômica Federal - CEF no 

município de São Paulo (Erro! Fonte de referência não encontrada.), notadamente a partir de 

2014. A CEF é responsável por quase 70% de todos os financiamentos imobiliários realizados no 
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Brasil (YAZBEK, 2015), sendo os demais financiamentos realizados por, pelo menos, outras 5 

instituições financeiras (LEWGOY, 2017). Especificamente em 2016, somente pela CEF, foram 

adjudicados quatro vezes mais imóveis do que em 2013. Por outro lado, em 2017 percebe-se uma 

pequena queda nas adjudicações, momento em que o PIB nacional apresenta alguma recuperação 

e a renda média apresenta indícios de crescimento. 

 

Figura 3: Adjudicações de imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal no município de São Paulo. 

 
Fonte: CEF (2017). 

 

Em adição, outro reflexo resultante do agravamento da crise econômica a partir de 2014, foi a 

queda na quantidade de imóveis financiados com recursos de Caderneta de Poupança em todo o 

Brasil. Em 2016, a quantidade de financiamentos para construção foi de 9% dos realizados em 

2011 (Erro! Fonte de referência não encontrada.) e a de financiamentos para aquisição de 

imóveis foi de 20% dos realizados em 2014 (ABECIP 2017). Portanto, não somente aumentaram 

as adjudicações, como também diminuiram os financiamentos, tanto para a aquisição de imóveis 

novos ou usdos, quanto para construção de imóveis novos. 

 

Figura 4: Unidades financiadas no Brasil com recurso da Caderneta de Poupança. 

 
Fonte: ABECIP (2017). 
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A venda de imóveis novos também foi afetada, já que o sistema financeiro mantém uma relação 

muito próxima com o mercado imobiliário (ZHANG, GELTNER; NEUFVILLE 2018), de modo 

que as condições de financiamento influenciam a demanda. Mais oferta e menor poder 

aquisitivo, faz o preço dos imóveis cair (LEE, WANG; ZENG 2017; MAJDALANI 2013; 

WHEATON 1999; DIPASQUALE; WHEATON 1992). De 2014 até o início de 2017 tanto as 

aquisições quanto os lançamentos de imóveis novos recuaram um pouco em comparação aos 

anos anteriores, apresentando recuperação somente a partir de então. (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). Com isso, um saldo se acumula ao longo do tempo, duplicando esse estoque de 

2010 a 2015. Há de se ressaltar a superação, na maioria das vezes, na quantidade de lançamentos 

frente à quantidade de vendas de imóveis novos no município de São Paulo. Com mais 

lançamentos do que aquisições de imóveis novos, remanesce um saldo que se acumula ao longo 

do tempo, compondo um estoque de oferta desses imóveis, com substancial aumento a partir do 

meio de 2010, apresentando diminuição desse saldo apenas a partir do final de 2015. 

 

Figura 5: Lançamentos e vendas de imóveis novos em São Paulo. 

 
Fonte: SECOVI-SP (2018). 

 

Se remanesce saldo de imóveis novos, é possível concluir que, nesse período de 2011 a 2016, 

havendo maior oferta do que demanda (pelo menos em relação a imóveis novos), os preços 

desses imóveis seriam forçados a caírem (MAJDALANI et al., 2013; WHEATON, 1999). Vale 

lembrar que o preço dos imóveis é um elemento essencial que demonstra a oscilação do mercado 

imobiliário (LEE; WANG; ZENG, 2017; EDELSTEIN; TSANG, 2007; WHEATON, 1999; 

HÄGG, 1994; GRENADIER, 1995; CASE, 1992), cujo ciclo se relaciona com a existência de 

crises financeiras ou recessões econômicas (MALPEZZI; WACHTER, 2005; DIPASQUALE; 

WHEATON, 1992). Com a queda do poder aquisitivo, pela diminuição da renda média da 

população e dos financiamentos realizados, em conformidade com a teoria, já era esperada a 

queda de preços dos imóveis novos, ocorrida em São Paulo do meio de 2014, que se estendeu até 

o início de 2017 (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Foram examinados dados sobre operações de locação de imóveis, já que esta é uma solução mais 

conveniente quando o custo para aquisição está além das possibilidades do comprador 

(DIPASQUALE; WHEATON 1992). O valor médio das locações de imóveis se comportou da 

mesma maneira que o de vendas de imóveis novos (Erro! Fonte de referência não encontrada.), 

apresentando queda a partir do início de 2014. De 2015 a 2017, o valor médio nos anúncios de 

imóveis para locação em São Paulo sofreu queda de 15%, demonstrando que, nesse período, os 

proprietários estavam dispostos a baixar o valor do aluguel para realizarem alguma transação e 

obterem renda (FIPEZAP 2018). 
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Figura 6: Valores médios de locação e Valor Geral de Vendas por unidade em São Paulo. 

 
Fonte: SECOVI-SP (2018) e CRECISP (2018). 

 

Apesar dos desfavoráveis aspectos econômicos apresentados anteriormente, o valor médio do 

metro quadrado de imóveis usados transacionados no município de São Paulo não apresentou 

quedas no período de 2004 a 2017 (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Pequenas 

oscilações pontuais não afetaram a média desses preços que se mantiveram numa tendência 

contínua de valorização. 

 

Figura 7: Média de preço do m2 na venda de imóveis usados em São Paulo. 

 
Fonte: CRECISP (2018). 

 

Importa ressaltar que os imóveis adjudicados pelos bancos são oferecidos à venda com valores 

abaixo do valor de mercado (LEWGOY, 2018). Com o aumento de adjudicações, essa oferta 

mais barata deveria consumir parte da demanda de imóveis usados e, com isso, forçar a queda 

dos preços desses imóveis. No entanto, o preço médio dos imóveis usados continuou 

aumentando. 

Sequer o preço médio nos anúncios para venda de imóveis usados sofreu queda (FIPEZAP 

2018). Anúncios de imóveis também são uma boa fonte de dados. Ainda que não reflitam 
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verdadeiramente o preço de venda ou de locação desses imóveis, os anúncios apresentam a 

expectativa pecuniária que os proprietários têm para transacionarem seus bens. Dessa forma, a 

observação da variação dos preços anunciados permite inferir acerca de como os proprietários 

estejam se posicionando no mercado imobiliário em relação à lei da oferta e da procura. Percebe-

se que inexistiu, nesse período, intenção de diminuição do preço de venda por parte dos 

anunciantes, diferente do que aconteceu nos anúncios de locação de imóveis. 

 

Figura 8: Percentual de variação do preço para Venda de imóveis usados em anúncios. 

 
Fonte: FIPEZAP, 2018. 

Nota: A fonte não disponibiliza dados anteriores a janeiro de 2008. 

 

Esse cenário de resiliência dos preços dos imóveis usados, afeta a relação direta entre recessão 

econômica e preços de imóveis. Essa condição específica dos imóveis residenciais usados, pode 

demonstrar a eficiência desse segmento, já que tratando o imóvel como um ativo, a composição 

dos seus preços determina a eficiência do seu mercado (MALPEZZI; WACHTER 2005). 

3.2. Coleta e análise das informações das entrevistas 

Na maioria das vezes, os entrevistados foram unânimes, demonstrando aspectos aparentemente 

axiomáticos. Já as respostas distintas mais adicionaram informações do que contradições. 

Os entrevistados, unanimemente, concordam com a existência de apenas dois motivos para a 

aquisição de imóvel residencial: habitação ou investimento. As aquisições de imóveis 

residenciais para demolição e construção de outro imóvel se enquadram no motivo de 

investimento. 

O investidor pode obter lucro na compra e venda de um imóvel ou pode obter renda mensal com 

a sua locação. Aquele que, desejando obter uma moradia, não tenha condições para comprar um 

imóvel, opta em locar um imóvel, passando a ser cliente desse investidor que busca renda 

mensal. Alterações do tamanho das famílias, necessidades financeiras ou mudança de local de 

trabalho são alguns elementos que impelem a realização de transações de imóveis residenciais. 

Indagados quanto aos principais comportamentos dos vendedores e locadores numa situação em 

que o imóvel esteja anunciado há tempo excessivo sem haver a concretização do negócio, os 

entrevistados elencaram alguns padrões comportamentais. Segundo eles, a maioria dos 

investidores no mercado de imóveis residenciais é composta de pessoas com perfil conservador, 

que preferem alugar imóveis para obter renda mensal, ao invés de vendê-los para obter lucro 

pontual, por acreditarem que, dessa forma, não existiria risco de perda do patrimônio. Segurança 

no investimento e garantia do patrimônio é algo que, segundo os entrevistados, tem importância 

fundamental para esses investidores. Existem evidências de que esse perfil preponderantemente 
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conservador dos brasileiros seja resultante das circunstâncias históricas de altas taxas de juros, 

elevados índices inflacionários, entre outros elementos econômicos desfavoráveis, além do 

próprio desconhecimento do mercado de capitais, que incrementou uma cultura de investimentos 

imobilizados (RAMBO, 2014). Ainda que a aquisição de imóvel para obtenção de renda pela 

locação não permita a liquidez do capital imobilizado, o investidor conservador considera que 

isso é positivo por impedir a realização de gastos supérfluos, como poderia acontecer em outros 

tipos de aplicações com alta liquidez (ROLDAN; ROCHA, 2005). Mesmo na hipótese de 

ausência de valorização, os valores dos alugueis são comumente corrigidos, pelo menos, pelos 

índices da inflação (MICHELOTTI, 2018). Posto isso, devido à sua segurança, é natural que esse 

tipo de investimento atraia indivíduos com perfil conservador, os quais, em 2012, totalizavam 

52,6% dos 2.000 respondentes de pesquisa do Instituto Rosenfield em 100 cidades brasileiras 

(RAMBO, 2014). 

Ainda que possam haver outras opções de investimento conservador que ofereçam garantias 

sobre o capital investido, a preferência pela aquisição de imóveis para consequente locação se 

mantém culturalmente considerada de maior segurança, principalmente, em relação às incertezas 

políticas e econômicas (ROLDAN; ROCHA, 2005). 

Segundo 87% dos entrevistados, o principal motivo que faria um proprietário dispor do seu 

imóvel seria a necessidade financeira. O segundo motivo seria a necessidade, ou desejo, de 

mudança de local de habitação, seguido da oportunidade de, com essa venda, ter recursos para 

outro investimento. Além dos motivos listados na Tabela 1, nenhum outro motivo foi 

mencionado nas entrevistas evidenciando sua inexistência ou frequência insuficiente para ser 

considerado como um motivo que efetivamente influencie as oscilações desse mercado. 

 

Tabela 1. O que faz um proprietário vender um imóvel residencial. 

Motivo para venda de imóvel residencial % de entrevistados que citaram o motivo 

Necessidade financeira 87% 

Necessidade ou desejo de mudança de habitação (local ou 

tamanho) 
74% 

Outra oportunidade de investimento 67% 

Oportunidade de vender imóvel mais caro do que o valor que foi 

adquirido. 
54% 

Partilha (divórcio/herança) 27% 

Oportunidade de vender a preço acima do mercado. 14% 

Dados obtidos pelas entrevistas. 

 

A análise do conteúdo das entrevistas enfocou tanto o significado da informação, quanto a 

identificação de padrões, tendo sido usado processos de classificação, combinação e 

comparação. 

Tendo como pano de fundo a questão “Como se comporta a precificação de imóveis em 

momentos de recessão econômica?”, durante as entrevistas foram levantados os motivos pelos 

quais poderia ter havido aumento de oferta de imóveis, queda de quantidade de aquisições, queda 

no valor dos alugueis e no valor de imóveis em lançamento, mas, ainda assim, não ter havido 

queda no valor dos imóveis usados. Nesse contexto, o período de ocorrência de recessão 

econômica, esteve, durante as entrevistas, como alicerce dos questionamentos. Como resultado 

dessa análise, foi possível delinear comportamentos rotineiros à venda, aquisição e locação de 

imóveis residenciais usados no município de São Paulo (Tabela 2). 
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Tabela 2: Comportamentos rotineiros no mercado imobiliário. 

Situação Comportamento rotineiro Resultado desejado 

Crescimento familiar 1. Aquisição de imóvel; ou 

2. Obtenção de locação de imóvel. 

Moradia. 

Redução familiar Se proprietário de imóvel: 

1. Venda do atual imóvel e compra de 

imóvel menor; ou 

2. Compra de imóvel menor e oferta de 

locação do imóvel atual; ou 

3. Obtenção de locação de imóvel 

menor e oferta de locação do imóvel 

atual. 

Se morador de aluguel: entrega da locação 

atual e obtenção de locação de imóvel menor. 

Se proprietário de imóvel: 

1. Troca de patrimônio; 

 

2. Ampliação de patrimônio e 

obtenção de renda mensal; 

3. Troca de moradia com 

obtenção de renda mensal. 

 

Se morador de aluguel: troca de 

moradia. 

Divórcio, separação, 

dissociação social 

Se proprietário de imóvel: Venda do imóvel Divisão do patrimônio. 

Investimento Aquisição de imóvel abaixo do preço de 

mercado para revender ao preço de mercado. 

Lucro. 

Investimento Aquisição de imóvel em estado de 

conservação precário por preço baixo para 

reformar e revender a preço maior. 

Lucro. 

Investimento Aquisição de imóvel para oferta de locação. Renda mensal. 

Investimento Aquisição de imóvel para desmembramento 

em imóveis menores e venda dos imóveis 

menores individualmente. 

Lucro 

Proprietário de imóvel com 

necessidade financeira 

Venda do imóvel abaixo do valor de 

mercado. 

Receita líquida em prazo curto. 

Imóvel para locação, não 

alugado 

Diminuição do preço da locação pelo locador. Atração de locatário sem perda de 

patrimônio. 

Imóvel para venda, não 

vendido 

Oferta de locação. Eliminação de custos de fruição 

(condomínio, IPTU etc.) sem perda 

patrimonial. 

Necessidade financeira de 

Proprietário de imóvel com 

renda mensal de locação 

Venda do imóvel para investidor. Receita líquida com transferência de 

renda mensal 

Dados obtidos pelas entrevistas. 

 

Nas transações imobiliárias de imóveis residenciais, os entrevistados, corretores de imóveis, 

elencaram quatro tipos de clientes, sendo o COMPRADOR, indivíduo que adquire um imóvel, o 

VENDEDOR, indivíduo que vende o imóvel de sua propriedade e, por isso, é comumente 

chamado apenas por proprietário, o LOCADOR, indivíduo que oferece o imóvel de sua 

propriedade para locação e obtém a renda mensal pelo aluguel e o LOCATÁRIO, indivíduo que 

obtém a locação do imóvel para nele habitar. Esses clientes compõem o leque de indivíduos que 

transacionam imóveis residenciais usados. Ainda que isso seja muito óbvio para aqueles que 

conhecem minimamente o mercado imobiliário, importa elencar os perfis preponderantes de 

cada um desses tipos de clientes, conforme levantamento das informações oriundas das 

entrevistas, apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Perfis do comprador, vendedor, locador e locatário de imóveis residenciais. 

Tipos de clientes Situações preponderantes Perfis preponderantes 

COMPRADOR de imóvel 

para sua habitação 

Mudança de residência ou constituição de 

nova família. 

Busca de segurança em moradia 

(fatores hedônicos acentuados). 

COMPRADOR de imóvel 

para renda 

Situação financeira estável e busca de 

investimento pelo aumento de patrimônio e 

renda duradoura. 

Investidor conservador que busca 

segurança nos investimentos (fatores 

analíticos acentuados). 

COMPRADOR de imóvel 

para lucro na revenda 

Situação financeira estável e busca de 

lucro de curto prazo. 

Investidor moderado que busca lucro e 

giro rápido de capital (fatores 

especulativos acentuados). 

VENDEDOR de imóvel de 

sua habitação 

Mudança de habitação por motivos 

exógenos ao mercado imobiliário. 

Busca de segurança em moradia 

(fatores hedônicos acentuados). 

Necessidade financeira para quitar dívidas. Pessoa com debilidade econômica, 

esgotada emocionalmente e 

esperançosa pela adimplência (fatores 

emocionais acentuados). 

VENDEDOR de imóvel de 

investimento de revenda 

Situação financeira estável dependente de 

lucro de curto prazo para novas 

oportunidades de investimento. 

Investidor moderado que busca lucro e 

giro rápido de capital (fatores 

especulativos acentuados). 

LOCADOR de imóvel Situação financeira estável e busca de 

investimento pelo aumento de patrimônio e 

renda duradoura. 

Investidor conservador que busca 

segurança nos investimentos (fatores 

analíticos acentuados). 

Necessidade financeira para manter 

aluguel de sua habitação de menor preço. 

Pessoa com limitação econômica 

(fatores emocionais acentuados). 

LOCATÁRIO de imóvel Mudança de residência ou constituição de 

nova família. 

Pessoa com limitação econômica 

(fatores emocionais acentuados). 

Situação financeira estável por seus 

investimentos. 

Investidor arrojado que corre riscos 

para obter altos lucros (fatores 

especulativos intensos). 

Dados obtidos pelas entrevistas. 

 

Para identificar oscilação de preços dos imóveis (venda e locação), os entrevistados foram 

indagados quanto aos principais comportamentos por parte dos vendedores e locadores numa 

situação em que o imóvel esteja anunciado a tempo excessivo sem que tenha havido a 

concretização do negócio. Das respostas obtidas foi possível delinear alguns padrões 

comportamentais atuais de acordo com os cenários preponderantes, apresentados no Tabela 4. 

 

Tabela 4: Padrão comportamental na escassez de concretização de negócios. 

Cenários Padrões de investidor Padrões comportamentais 

Imóvel 

anunciado para 

venda há tempo 

excessivo. 

Vendedor de imóvel de sua habitação devido 

à necessidade de mudança de habitação. 

Diminuir o preço da venda até o limite da sua 

necessidade para aquisição da nova propriedade. 

Vendedor de imóvel para quitar dívidas. Diminuir o preço da venda até o limite da sua 

necessidade financeira. 

Investidor com alto padrão econômico e sem 

necessidades financeiras. 

Mantém o preço e continua anunciando até 

concretizar o negócio no preço pretendido. 

Investidor mediano ou iniciante. Coloca o imóvel para locação para evitar custos 

de manutenção (condomínio, impostos etc.). 

Imóvel 

anunciado para 

locação há 

tempo 

excessivo. 

Investidor com alto padrão econômico e sem 

necessidades financeiras. 

Mantém o preço e continua anunciando até 

concretizar o negócio no preço pretendido. 

Investidor mediano ou iniciante. Diminui o preço da locação gradativamente até o 

limite do custeio de manutenção. 

Locador que utiliza o aluguel para custear 

locação de sua habitação de preço menor. 

Diminui o preço da locação gradativamente até o 

limite do custeio do aluguel da sua habitação. 

Dados obtidos pelas entrevistas. 
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4. DISCUSSÃO 

O comportamento do mercado imobiliário apresenta variações submetidas à lei da oferta e 

procura (MALPEZZI; WACHTER, 2005), mantendo uma relação direta com os preços dos 

imóveis (LEE; WANG; ZENG, 2017; HÄGG, 1994; EDELSTEIN; TSANG, 2007) e com a 

oscilação das quantidades de ofertas e aquisições (GRENADIER, 1995; WHEATON, 1999; 

CASE, 1992). Essa realidade foi percebida de 2004 a 2017 na cidade de São Paulo apenas se 

considerarmos o lançamento e venda de imóveis novos e as locações de imóveis. As variações de 

renda da população, que afetam o preço dos imóveis (LEE; WANG; ZENG, 2017; EDELSTEIN; 

TSANG, 2007; QUIGLEY, 1999; HÄGG, 1994), aparentemente influenciaram esse fenômeno. 

Contudo a variação do preço médio de imóveis residenciais usados não se comportou da mesma 

maneira, tendo mantido sua valorização. 

Já que o imóvel não é um bem portátil, as diferenças nas realidades de cada região, que afetam o 

panorama econômico (KAKLAUSKAS, 2011), também afetam os negócios imobiliários (CASE; 

GOETZMANN; ROUWENHORST, 2000). Dessa forma, o fenômeno episódico observado em 

São Paulo pode ser situacional e exclusivo desse município. Ainda assim, importa entender esse 

contexto para ampliar o entendimento desse mercado e contribuir para a ampliação do 

conhecimento acadêmico. 

Ainda que, de maneira geral, quando a oferta de imóveis aumenta, seus preços, de venda ou 

locação, tendem a reduzir (LEUNG, 2014; ARSENAULT; CLAYTON; PENG, 2013; 

CHERVACHIDZE; WHEATON, 2013), temos que incluir nessa equação elementos que 

potencialmente possam promover a resiliência desses preços. 

Partindo-se da análise dos dados coletados e do conteúdo das entrevistas, foram realizadas 

combinações e comparações, no sentido de permitir inferências e interpretações com base em 

critérios explícitos e estáveis oriundos das reflexões teóricas prévias (QUIVY; 

CAMPENHOUDT, 1992). 

A análise teve seu enfoque na percepção dos comportamentos comumente vivenciados e 

observados no mercado imobiliário, bem como o que se percebeu serem suas principais causas e 

efeitos. Buscou-se apresentar os resultados de forma a favorecer a qualidade das interpretações. 

4.1. O comportamento padrão do mercado imobiliário de imóveis residenciais 

Ainda que um terreno seja considerado um bem imóvel, o foco deste estudo foi limitado aos 

imóveis residenciais urbanos, desconsiderando, portanto, imóveis comerciais, industriais, rurais e 

imóveis não edificados. 

A vida útil de um imóvel residencial urbano se inicia pela sua edificação, ou seja, pela sua 

construção. Finalizada a construção, o imóvel se torna um imóvel novo, disponível à venda. 

Quando um imóvel novo é adquirido se torna um imóvel usado. Considera-se um imóvel como 

novo, sendo aquele que não teve nenhum outro proprietário além daquele que o edificou e que 

não o tenha habitado. Quando o imóvel tiver um proprietário diferente da construtora ou 

incorporadora, torna-se conceitualmente usado, mesmo que o novo proprietário não tenha feito 

uso desse bem. Um imóvel usado pode, portanto, ficar simplesmente parado, sem ser usado, 

pode ser habitado por alguém, pode ser oferecido para venda ou pode ser oferecido para locação. 

Uma vez que o imóvel oferecido para venda tenha sido adquirido por outra pessoa, continua 

sendo considerado um imóvel usado, o qual, igualmente, pode ficar parado, ser habitado ou 

transacionado para venda ou locação. Por outro lado, o imóvel oferecido para locação que tenha 

sido locado torna-se um imóvel alugado. Há um outro fluxo que importa a este estudo. Um 

imóvel oferecido para venda poderá, a critério do seu proprietário, ser oferecido para locação, 

sem que tenha sido vendido. Essa migração de oferta é comum no mercado imobiliário desta 

pesquisa e é fundamental para a percepção da dinâmica aqui estudada. 
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4.2. O Investidor de Imóveis Residenciais Usados 

Há de se destacar que, segundo os entrevistados, a maioria dos investidores no mercado 

imobiliário de imóveis residenciais é composta de pessoas com perfil conservador. Justamente 

por isso, existe uma real preferência, dos investidores proprietários de imóveis, em alugar os 

imóveis ao invés de vendê-los para, com isso, manter e ampliar o patrimônio e obter renda, 

relativamente permanente, proveniente dos alugueis. Os entrevistados declararam que é comum 

que esses indivíduos acreditem que, dessa forma, não existe risco de perda do patrimônio e, 

portanto, este seria um investimento seguro. Segurança no investimento e garantia do patrimônio 

é algo que, segundo os entrevistados, tem importância fundamental para esses investidores. 

Nesse contexto, a venda de um imóvel, para esse perfil de proprietário, acaba sendo feita quando 

se percebe condições favoráveis para aquisição de outros imóveis que, potencialmente, possam 

oferecer maior renda na locação e, com isso, aumento do patrimônio. Existem evidências de que 

esse perfil preponderantemente conservador dos brasileiros seja resultante das circunstâncias 

históricas de altas taxas de juros, elevados índices inflacionários, entre outros elementos 

econômicos desfavoráveis, além do próprio desconhecimento do mercado de capitais, que 

incrementou uma cultura de investimentos imobilizados (RAMBO, 2014), potencialmente em 

defesa do patrimônio. 

A título ilustrativo, em julho de 2017 esse mesmo assunto foi matéria do jornal Folha de São 

Paulo, publicada no website UOL, intitulada “Alugar em vez de vender é melhor negócio para 

proprietário de imóvel”. A matéria aponta que o momento de incerteza econômica não é propício 

à venda, e esta somente deve ser realizada a um valor reduzido por quem verdadeiramente esteja 

necessitando de liquidez imediata (MUNIZ, 2017). De fato, aquisição de imóvel para obtenção 

de renda pela locação não permite a liquidez do capital investido que foi imobilizado. Contudo, 

para o investidor conservador, avesso ao risco, essa situação aparentemente negativa, é 

considerada positiva, justamente por forçar a disciplina financeira, impedindo a possibilidade de 

resgate do valor aplicado (em parte ou no todo) para gastos supérfluos ou desnecessários, como 

poderia acontecer em outros tipos de aplicações com alta liquidez (ROLDAN; ROCHA, 2005). 

O investimento baseado na compra de imóveis para obter renda proveniente de sua locação é um 

investimento extremamente seguro, uma vez que, mesmo na hipótese de ausência de valorização, 

os valores dos alugueis são comumente corrigidos, pelo menos, pelos índices da inflação 

(MICHELOTTI, 2018). Posto isso, devido à sua segurança, é natural que esse tipo de 

investimento atraia indivíduos com perfil conservador, os quais em 2012, representavam a 

maioria dos brasileiros, totalizando 52,6% dos respondentes de uma pesquisa do Instituto de 

Pesquisas Rosenfield junto a 2.000 pessoas em 100 cidades brasileiras (RAMBO, 2014). 

Ainda que possam haver diversas opções de investimento e que, muitas delas, sejam 

consideradas conservadoras e algumas ofereçam garantias sobre o capital investido, a preferência 

pela aquisição de imóveis para consequente locação se mantém culturalmente considerada de 

maior segurança, principalmente, em relação às incertezas políticas e econômicas (ROLDAN; 

ROCHA, 2005). 

4.3. Diferença de Oscilação no Preço de Venda e de Locação 

Considerando que oferta e demanda de imóveis à venda se distinguem da oferta e demanda de 

imóveis para locação, foram consideradas essas situações distintas, de modo que importa 

discorrer sobre o assunto, no sentido de apresentar considerações relevantes que resultaram desta 

pesquisa acerca dos preços de venda de imóveis e seus preços de locação. 

As entrevistas permitiram o entendimento sobre a diferença das oscilações de preços dos imóveis 

usados, dos novos e das locações, em São Paulo, durante a recessão econômica ocorrida. 
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Considerando o conservadorismo cultural dos investidores brasileiros (ROLDAN; ROCHA, 

2005), segundo informado pelos entrevistados, a maioria dos investidores prefere locar seus 

imóveis, mesmo com eventual redução do preço da locação, ao invés de vender a preço inferior 

ao lucro planejado ou desejado. Na maioria das vezes, quando se anuncia um imóvel à venda, 

para obter lucro, e o negócio não se concretiza, num período alongado de tempo, opta-se por 

oferecer esse imóvel para locação. A busca da rentabilidade continua apoiada mais em 

argumentos de arbitragem do que na relação de oferta e procura por imóveis (CARVALHO, 

2012). Mas essa é uma realidade do mercado de imóveis usados, já que, tratando-se de imóveis 

novos, como o negócio das construtoras não é a locação, mas somente a venda, optam por baixar 

os preços para vende-los. 

Segundo as entrevistas, devido à ideia de segurança, os proprietários de imóveis dificilmente 

vendem imóveis de própria moradia, a não ser por grande necessidade financeira ou por intenção 

de mudança de domicílio. Isso, mais a preferência de investidores em manter o patrimônio, 

tornaram possível que os preços de venda de usados não caíssem. Com a queda na demanda, 

devido à recessão, a consequência foi o aumento na oferta de imóveis para locação ao invés da 

queda do preço da venda dos imóveis residenciais usados. A consequência foi a queda do preço 

médio dos alugueis. Locações com preços mais atrativos, faz a taxa de locação aumentar, de 

modo a equilibrar o mercado de imóveis locados, com o tempo. 

O cenário de recessão econômica torna os investimentos especulativos mais arriscados e, devido 

ao perfil conservador da maioria dos investidores brasileiros, promove a busca por investimentos 

mais seguros. Dessa forma, investir em imóveis torna-se mais atrativo e, aqueles que tenham 

reservas financeiras acabam promovendo o aumento de demanda desse ativo devido ao 

incremento do interesse em investimento conservador. Isso poderia promover algum tipo de 

equilíbrio nos preços dos imóveis. 

5. CONCLUSÃO 

Foi estudado o mercado imobiliário de São Paulo de 2004 a 2017 para entender como se 

comportam os agentes, os quais influenciam a variação de preços de imóveis, em momentos de 

recessão econômica, tendo-se realizadas análises de dados coletados e de entrevistas com os 

responsáveis pela intermediação das transações imobiliárias. 

Foram consideradas demanda de moradia e de investimento, oferta de locação e de venda, 

imóveis novos e usados, nas análises realizadas. 

Identificou-se que a maioria dos investidores em imóveis residenciais preferem a renda da 

locação, ao invés do lucro na compra e venda, devido ao perfil conservador desses investidores, 

que acreditam ser mais seguro manter o patrimônio. 

Há evidências empíricas de que o tempo de venda de imóveis residenciais é um forte 

determinante da migração de oferta de imóveis de venda para oferta de locação. Percebeu-se 

também que quanto menor o crescimento econômico, maior é o interesse em investimentos 

conservadores, que inclui, segundo a cultura brasileira, o mercado imobiliário. 

Conclui-se que o tempo médio de venda de imóvel residencial influencia a taxa de início de 

construção, o tempo de construção, a quantidade de venda de imóveis novos e de aquisições de 

imóveis usados e, principalmente, a taxa de migração de oferta de venda para locação. Também 

se concluiu que a migração de oferta de venda para locação é um grande influenciador da 

variação de preços das locações. Em adição, concluiu-se que a taxa de interesse em investimento 

conservador é um forte influenciador da demanda por imóveis residenciais e da variação de 

preço desses imóveis.  

Para saber se posicionar adequadamente, importa uma percepção realista, despida de otimismos 

ou pessimismos, a qual somente será construída com um grande aumento no conhecimento, de 

modo que, apesar da instabilidade normal do mercado, sejam possíveis melhorias (MAISEL, 
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1963). Considerando que quando os agentes atuam de forma racional, tornam-se capazes de 

prever corretamente o comportamento do mercado (WHEATON, 1999). Este estudo oferece um 

conjunto de percepções que promovem o desenvolvimento do entendimento do mercado 

imobiliário residencial, fornecendo incremento científico-acadêmico e informações que podem 

apoiar tomadas de decisão em processos de gestão das empresas que atuam nesse mercado. 

É possível, em próximos estudos, ampliar esse estudo para considerar a relação causal das 

disponibilidades ou limitações de áreas para novas construções, assim como as permissões 

conforme as leis de zoneamento municipais; as influências dos diversos perfis de agentes que 

promovem as incorporações, empreendimentos e construções; o efeito do aumento ou 

diminuição das taxas de impostos e dos incentivos fiscais. Por fim, resta ainda a possibilidade de 

se analisar e examinar as adaptações necessárias para que o modelo ora proposto possa ser 

aplicado em outros mercados imobiliários, seja de imóveis comerciais, imóveis industriais ou 

rurais, ou ainda de outras regiões. 
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