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RESUMO  

Quando se trata de investimentos, o mercado imobiliário é um dos que mais se destaca, justamente por 

oferecer um patrimônio físico capaz de gerar renda através do aluguel e ganho de capital através de sua 

valorização. É prática comum das incorporadoras ofertar imóveis para venda durante a sua construção, a 

chamada “venda na planta”, com o apelo mercadológico de que a aquisição nesse estágio é mais vantajosa 

do ponto de vista da rentabilidade. Entretanto, não existe na cidade de Florianópolis base de dados ou 

pesquisa científica que confirme essa assertiva. O propósito deste artigo é discorrer sobre o tema, com 

base em pesquisa que apurou a variação de preços de 16 unidades residenciais em edifícios 

multifamiliares, entre o momento do seu lançamento (na planta) e o momento da sua entrega (obtenção do 

alvará de habite-se). Os dados referem-se a empreendimentos lançados e entregues entre os anos de 2012 

e 2019, período no qual não foi observada valorização real das unidades adquiridas na planta. 

 

Palavras-chave: Mercado Imobiliário, Evolução de preços, Imóvel na planta, Florianópolis, 

Empreendimentos Habitacionais Multifamiliares. 
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Price behavior of pre-construction real estate developments in the 

city of Florianopolis 

ABSTRACT 

When it comes to investments, the real estate market stands out, precisely because it offers physical assets 

capable of generating income through rent, and capital gain through its appreciation. It is a common 

practice for real estate developers to offer units for sale during its construction, the so-called "pre-

construction developments”, with the marketing appeal that the acquisition at this stage is more 

advantageous from a profitability perspective. However, there is no database or scientific research in the 

city of Florianopolis that confirms this assertion. The purpose of this article is to discuss the topic, based 

on a research that verified the price variation of 16 residential units in multifamily housing developments, 

between the time of its launch and the moment of its occupancy (obtaining the certificate of occupancy). 

The data refers to projects launched and delivered between the years of 2012 and 2019, period in which 

there was no real appreciation of the units acquired in the pre-construction stage. 

 

Key-words: Real Estate Market, Price Behavior, Pre-construction, Florianópolis, Multifamily housing 

projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado da construção civil é muito utilizado como forma de investimento, 

tornando-se amplamente difundido a partir do início dos anos 1980. Um aspecto que colaborou 

para esta realidade foi a falta de alternativas de investimento no mercado financeiro, naquela 

época. 

Nos últimos 10 anos o setor da construção civil passou por um significativo processo 

de expansão no Brasil, com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor superando o 

do País (VIEIRA, 2014). A partir de 2014, no entanto, com a retração da economia e a 

diminuição da oferta de crédito, esse cenário de euforia se reverteu. Portanto, é importante 

observar que o preço dos imóveis sofre variações ao longo do tempo. Esses valores vivem 

períodos de altas e baixas, com um ciclo, respondendo às demandas de mercado. 

Durante a concepção de um empreendimento imobiliário, o incorporador possui, 

basicamente, duas alternativas para captar os recursos necessários para viabilizar a execução da 

obra e financiar as demais despesas envolvidas: o aporte de recursos próprios aliado à tomada de 

financiamentos e a antecipação da venda de unidades imobiliárias inacabadas. A venda de 

unidades na planta é uma prática comum entre os incorporadores, pois, ao transferir o custo 

financeiro de parte do empreendimento para os compradores, reduz o risco de ao final da 

construção não conseguir comercializar as unidades a tempo de cobrir os custos do 

empreendimento.   

A atual realidade de baixa oferta de crédito contrasta com a necessidade das 

construtoras de alavancar recursos, assim a velocidade de vendas das unidades assume um papel 

crucial na viabilidade do empreendimento (FERNANDEZ et al, 2002). Nesse contexto, é da 

essência das incorporadoras ofertar imóveis na planta, utilizando como principal ferramenta de 

marketing a suposta vantagem financeira de se comprar determinado imóvel em fase de 

lançamento, visto que há deságio por se tratar de uma compra futura.  

Na compra de uma unidade habitacional na planta, por ser um imóvel ainda não 

concluído e que levará meses para tal, uma série de imprevistos poderão ocorrer, como atraso nas 

entregas, qualidade dos acabamentos e problemas relacionados a vícios construtivos. Essas 

variáveis aumentam consideravelmente os riscos atrelados a compra de um imóvel na planta, 

cabendo ao comprador ponderar se o possível retorno financeiro compensa os riscos incorridos. 

É nesse sentido que este trabalho visa contribuir. Ao apresentar um estudo do 

mercado imobiliário na região da grande Florianópolis, procura-se entender a evolução dos 

preços de empreendimentos imobiliários residenciais multifamiliares, relacionando-os com os 

principais indicadores econômicos.  
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2. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de cumprir o objetivo proposto neste trabalho, realizou-se uma 

pesquisa de campo. Essa pesquisa foi exploratória, do tipo levantamento, cujos dados foram 

fornecidos por imobiliárias regionais.  

O propósito da pesquisa foi determinar a variação do preço de imóveis residenciais 

multifamiliares, na microrregião da grande Florianópolis, no período que compreende o seu 

lançamento até a sua data de entrega efetiva. Foi considerada como entrega efetiva a data em que 

é concedido o alvará de habite-se do empreendimento.  

Para restringir o universo amostral e facilitar o levantamento de dados, apenas os 

imóveis residenciais multifamiliares foram estudados.  

A data de concessão do Habite-se dos empreendimentos foi utilizada como referência 

pois é a partir dela que o proprietário pode fazer uso efetivo do imóvel, e, assim sendo, ela 

representa o fim do período em que o imóvel apresenta custo de oportunidade devido a 

imobilidade dos recursos empregados durante a sua construção. 

Os dados obtidos através das imobiliárias foram o preço de venda de unidades 

residenciais multifamiliares na data do seu lançamento e o preço de venda referente a data da 

entrega efetiva das mesmas unidades. Para evitar distorções causadas por variações de preços 

dos apartamentos devido a fatores como orientação solar e andar das unidades, adotou-se como 

padrão uma média de preços das unidades disponíveis para venda no período. Por fim, para 

anular os efeitos inflacionários, o preço de venda das unidades habitacionais estudadas foi 

devidamente indexado pelo custo unitário básico (CUB) vigente no período.  

Em razão de um pedido de sigilo feito por parte das imobiliárias como condição para 

a cessão dos dados, não serão divulgados os nomes dos empreendimentos envolvidos na 

pesquisa, e tampouco os nomes das incorporadoras responsáveis pelos empreendimentos. 

Como referência para o comportamento dos preços dos imóveis, foi utilizado o 

Índice FipeZap, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, que é uma 

organização de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1973. Possui destacada atuação 

nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros. Com base em 

uma extensa base de dados disponibilizada pelo Zap, portal de classificados de imóveis na 

internet, a Fipe desenvolveu o Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados.  

O cálculo do Índice FipeZap é feito mensalmente, a partir de uma base de dados de 

milhares de anúncios de venda e locação de imóveis residenciais e comerciais, novos e usados, 

feitos nos portais de anúncios online pertencentes ao grupo Zap. Após tratamento estatístico, são 

calculados os preços representativos de cada uma das cidades contempladas (incluindo 

Florianópolis), que seguindo ponderações específicas, são agrupadas e acompanhadas ao longo 

do tempo (FipeZap, 2019). 

Apenas empreendimentos lançados e concluídos entre 2012 e 2019 fizeram parte do 

universo amostral. O intervalo temporal adotado se justifica por dois fatores: disponibilidade de 

dados fornecidos pela Prefeitura Municipal e Fipe. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa de campo realizada em imobiliárias locais, foi possível obter 

dados referentes a 37 empreendimentos residenciais, totalizando 66 unidades desenvolvidas por 

14 incorporadores distintos. Os empreendimentos são do tipo residencial multifamiliar, tiveram o 

seu lançamento e concessão de habite-se entre os meses de setembro de 2012 e maio de 2019, e 

estão distribuídos por 14 bairros da cidade de Florianópolis. 

Como já mencionado, não serão divulgados os nomes dos empreendimentos 

envolvidos na pesquisa e os nomes das incorporadoras responsáveis pelos empreendimentos, que 

foram substituídos por letras.  

Na tabela a seguir, estão resumidos os principais dados extraídos da pesquisa de 

campo. 

 

 
Tabela 1 – Resumo dos dados obtidos em pesquisa de campo 

 

 

EMPREEN 

DIMENTO 
TIPO 

ÁREA 

PRIVATIVA 

(m²) 

DATA 

LANÇAMENTO 

DATA 

HABITE-

SE 

BAIRRO 

PREÇO NO 

LANÇAMENTO 

(R$) 

PREÇO NO 

HABITE-SE 

(R$) 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM REAIS 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM CUB 

1 

2 

quartos 
73,92 

jun-15 set-17 

Kobrasol 

385.000,00 447.000,00 16,1% -4,4% 

3 

quartos 
112,24 587.630,00 685.000,00 16,6% -4,0% 

2 
3 

quartos 
93,00 set-15 mai-17 495.210,00 552.000,00 11,5% 3,3% 

3 

2 

quartos 
63,46 

abr-17 mar-19 

360.800,50 420.422,00 16,5% 4,6% 

2 

quartos 
75,74 423.620,00 491.405,00 16,0% 4,1% 

4 
3 

quartos 
103,40 dez-14 jul-15 508.790,00 547.700,00 7,6% 0,5% 

5 

4 

quartos 
350,00 set-14 mar-18 

Agronômica 

3.930.000,00 4.496.500,00 14,4% -7,7% 

4 

quartos 
290,00 set-14 mar-18 3.310.300,00 3.720.000,00 12,4% -9,3% 

3 

quartos 
290,00 set-14 mar-18 3.250.500,00 3.656.000,00 12,5% -9,3% 

6 

2 

quartos 
81,85 ago-13 jun-16 1.070.000,00 1.161.212,00 8,5% -12,9% 

3 

quartos 
144,97 ago-13 jun-16 1.989.500,00 2.108.700,00 6,0% -14,9% 

7 

2 

quartos 
113,00 

set-12 dez-14 

1.005.500,00 1.254.744,00 24,8% 4,7% 

2 

quartos 
103,00 935.350,00 1.150.000,00 22,9% 3,2% 

8 

3 

quartos 
162,00 

jul-13 out-17 

1.650.630,00 2.204.000,00 33,5% -0,8% 

3 

quartos 
157,00 1.995.380,00 2.660.000,00 33,3% -1,0% 
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EMPREEN 

DIMENTO 
TIPO 

ÁREA 

PRIVATIVA 

(m²) 

DATA 

LANÇAMENTO 

DATA 

HABITE-

SE 

BAIRRO 

PREÇO NO 

LANÇAMENTO 

(R$) 

PREÇO NO 

HABITE-SE 

(R$) 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM REAIS 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM CUB 

9 

2 quartos 87,00 jun-16 mar-19 

Jurerê 

780.400,00 827.996,41 6,1% -7,2% 

3 quartos 114,00 jun-16 mar-19 1.020.350,00 1.085.542,20 6,4% -6,9% 

3 quartos 166,00 jun-16 mar-19 1.485.637,63 1.585.437,78 6,7% -6,6% 

10 

3 quartos 120,00 ago-14 dez-18 

Agronômica 

1.019.760,00 1.093.560,00 7,2% -17,2% 

3 quartos 189,00 ago-14 dez-18 1.599.696,00 1.719.900,00 7,5% -17,0% 

11 

2 quartos 132,37 fev-17 set-18 

Centro 

1.390.300,00 1.519.000,00 9,3% -0,7% 

3 quartos 208,74 fev-17 set-18 2.220.450,00 2.417.349,00 8,9% -1,1% 

12 

2 quartos 92,00 abr-17 jul-18 

Estreito 

669.498,00 707.112,00 5,6% -2,8% 

3 quartos 198,00 abr-17 jul-18 1.440.600,00 1.502.694,00 4,3% -4,0% 

13 

estúdio 53,80 set-14 nov-17 

Centro 

849.450,00 989.000,00 16,4% -5,3% 

estúdio 68,10 set-14 nov-17 995.500,00 1.277.000,00 28,3% 4,3% 

14 

estúdio 41,60 abr-17 jul-18 489.340,55 655.000,00 33,9% 23,2% 

1 quarto 48,00 abr-17 jul-18 635.932,00 850.000,00 33,7% 23,0% 

2 quartos 70,20 abr-17 jul-18 1.027.306,80 1.438.000,00 40,0% 28,9% 

15 2 quartos 70,98 ago-14 out-16 Trindade 800.730,00 963.900,00 20,4% 3,9% 

16 

1 quarto 55,00 

jul-13 ago-15 Centro 

791.010,00 899.000,00 13,7% -4,0% 

2 quartos 82,00 1.170.550,00 1.349.000,00 15,2% -2,6% 

17 

1 quarto 47,00 

set-16 dez-18 Balneário  

307.240,00 342.150,00 11,4% -0,5% 

2 quartos 77,00 463.078,00 503.000,00 8,6% -2,9% 

18 

1 quarto 46,00 

set-15 ago-18 Canasvieiras 

269.000,00 329.000,00 22,3% 4,1% 

2 quartos 78,00 462.550,00 560.730,68 21,2% 3,1% 

19 

1 quarto 48,34 ago-16 mar-19 

Carvoeira 

395.455,90 424.899,42 7,4% -4,9% 

1 quarto 60,91 ago-16 mar-19 535.336,35 583.880,21 9,1% -3,5% 

20 

1 quarto 62,21 jun-15 fev-17 

João Paulo 

389.632,00 448.844,00 15,2% 5,4% 

2 quartos 76,24 jun-15 fev-17 496.521,00 574.453,91 15,7% 5,9% 

21 3 quartos 92,00 abr-14 fev-18 Balneário  605.436,50 722.661,66 19,4% -9,2% 

22 

3 quartos 277,00 

out-16 mai-19 

Jurerê 

2.251.350,00 2.385.000,00 5,9% -6,4% 

2 quartos 101,00 1.167.700,00 1.215.000,00 4,1% -8,1% 

23 4 quartos 276,91 set-14 abr-17 2.792.083,32 3.080.599,99 10,3% -16,1% 

24 

2 quartos 69,89 abr-17 jul-18 

Itacorubi 

607.548,04 603.779,00 -0,6% -8,5% 

3 quartos 79,34 abr-17 jul-18 701.048,24 699.588,00 -0,2% -8,1% 

25 4 quartos 138,12 out-16 mar-19 João Paulo 1.213.549,00 1.355.794,00 11,7% -0,9% 
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EMPREEN 

DIMENTO 
TIPO 

ÁREA 

PRIVATIVA 

(m²) 

DATA 

LANÇAMENTO 

DATA 

HABITE-

SE 

BAIRRO 

PREÇO NO 

LANÇAMENTO 

(R$) 

PREÇO NO 

HABITE-SE 

(R$) 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM REAIS 

VARIAÇÃO 

DE PREÇOS 

EM CUB 

26 3 quartos 279,00 jun-16 ago-18 

Jurerê 

3.766.321,00 3.834.000,00 1,8% -9,0% 

27 

2 quartos 86,00 

jul-13 set-15 

644.290,00 729.535,00 13,2% -4,9% 

2 quartos 98,00 773.250,00 927.375,00 19,9% 0,7% 

28 

1 quarto 52,00 

ago-13 set-16 
Córrego 
Grande 

271.908,00 376.116,00 38,3% 9,6% 

2 quartos 67,00 397.260,00 531.511,00 33,8% 6,0% 

29 1 quarto 47,00 set-12 jun-15 Trindade 255.445,00 326.675,00 27,9% 1,1% 

30 

3 quartos 107,00 

jan-15 jul-17 
Santa 

Mônica 

897.540,00 933.896,00 4,1% -13,7% 

3 quartos 125,00 1.032.125,00 1.078.500,00 4,5% -13,4% 

31 2 quartos 104,00 jan-16 mar-18 Jurerê 787.275,00 859.327,00 9,2% -3,1% 

32 

1 quarto 52,00 

set-14 abr-17 

Itacorubi 

416.987,00 446.993,00 7,2% -8,4% 

2 quartos 69,00 547.615,00 577.145,00 5,4% -9,9% 

33 

1 quarto 49,00 

ago-16 dez-18 

320.315,00 383.425,50 19,7% 6,8% 

2 quartos 69,00 440.565,00 520.256,00 18,1% 5,4% 

34 3 quartos 122,00 jun-15 fev-18 968.802,00 997.594,00 3,0% -18,5% 

35 3 quartos 122,00 abr-14 fev-17 805.235,00 915.244,00 13,7% -8,4% 

36 

2 quartos 69,00 

fev-17 mai-19 

491.556,00 574.783,00 16,9% 4,2% 

3 quartos 96,00 605.321,40 676.701,00 11,8% -0,3% 

37 

2 quartos 67,00 

jul-13 set-16 

390.878,00 496.202,00 26,9% 0,2% 

3 quartos 96,00 540.222,10 700.402,65 29,7% 2,3% 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Com base nos resultados obtidos na pesquisa de campo, pode-se observar que no 

período estudado, os imóveis comprados na planta obtiveram variação real1 de preços negativa, 

com média de -2,1%. Por outro lado, todos os empreendimentos estudados obtiveram variação 

de preços nominal positiva entre o seu lançamento e a obtenção do habite-se, perfazendo uma 

média de 14,9%. 

O tempo médio transcorrido entre o lançamento e a obtenção do alvará de habite-se 

para os empreendimentos analisados foi de aproximadamente 30 meses, corroborando o que foi 

apurado por Ilha (1998). 

 

 

 
1 Entende-se por variação real de preços a variação nominal (em reais) obtida pelos imóveis descontada da taxa de 

inflação do período. Neste trabalho foi utilizado como referência o Custo Unitário Básico para calcular a variação 

real dos preços dos empreendimentos estudados. 
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Figura 10 – Variação do Preço de venda de empreendimentos residenciais multifamiliares entre o lançamento e o 

habite-se 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 

O comportamento de preços dos imóveis comprados na planta foi em linha com o 

dos imóveis em geral, apresentando tendência de estabilização de preços a partir de 2017. Por 

outro lado, o comportamento do índice de preços imposto ao consumidor, representado pelo 

IPCA2, apresentou tendência de alta no período estudado, o que explica a variação real negativa 

dos preços dos imóveis.  

Como pode ser observado na imagem a seguir, obtida a partir dos relatórios mensais 

divulgados pela FipeZap, a partir do início do ano de 2014 a variação acumulada do preço médio 

de venda dos imóveis residenciais foi superada pela inflação acumulada no mesmo período. 

 

 

 
2 Índice de Preços ao Consumidor Amplo é o índice de variação de preços dos produtos oficial adotado no Brasil, 

medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Figura 11 – Série histórica do comportamento do preço médio de venda de imóveis residenciais (variação 

Acumulada em 12 meses) 

 

 

 
 

Fonte: FipeZap, 2019. 

 

É possível observar que houve uma grande influência do fator localização no 

desempenho dos imóveis estudados. Segmentando-se a análise por região, destacaram-se no 

período estudado as amostras localizadas nos bairros Centro e João Paulo, com valorização real 

média de 7,3% e 4,1%, respectivamente. Em contrapartida, os bairros com menor variação de 

preço de venda entre o lançamento e a expedição do habite-se foram Santa Mônica e 

Agronômica, com variação real de -13,6% e -7,5%, respectivamente. 

Comparativamente, o índice FipeZap de preços de imóveis anunciados para os 

bairros Centro e João Paulo, indicou variação de preços nominal (em reais) entre os meses de 

julho de 2014 e dezembro de 2018 da ordem de 24,3% e 36,7%, respectivamente. Para os bairros 

Agronômica e Santa Mônica, o índice de preços variou 43,4% e 20,0%, no mesmo período.  
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Figura 12 – Preço médio anunciado para imóveis residenciais multifamiliares localizados nos bairros Centro e João 

Paulo 

 
Fonte: FipeZap, 2019. 

 

Figura 13 – Preço médio anunciado para imóveis residenciais multifamiliares localizados nos bairros Agronômica e 

Santa Mônica 

 
Fonte: FipeZap, 2019. 

 
Em termos reais, as amostras analisadas localizadas nos bairros Centro e Santa 

Mônica obtiveram variação superior à medida pelo Índice FipeZap, enquanto os bairros João 

Paulo e Agronômica obtiveram variação inferior à medida pelo índice no mesmo período. 

Analisando-se os resultados obtidos do ponto de vista do número de dormitórios, 

observa-se que os empreendimentos enquadrados no grupo de 1 quarto e estúdio se destacaram 

dos demais, obtendo valorização real média de 3,6%. 
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Figura 14 – Variação do Preço de venda, por empreendimento, das unidades residenciais multifamiliares de 1 quarto 

e estúdio entre o lançamento e o habite-se 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 
As unidades residenciais de 2 quartos obtiveram valorização real média de 0,2%, 

enquanto as de 3 e 4 dormitórios alcançaram um resultado médio de -8,1% e -8,5%, 

respectivamente. 

A grande variabilidade dos resultados obtidos em função do número de dormitórios 

das unidades pode ser explicada por algumas hipóteses. O menor valor agregado dos 

apartamentos tipo estúdio, 1 quarto e 2 quartos atrai locatários e compradores que buscam 

imóveis mais práticos e bem localizados, acompanhando a tendência de redução do tamanho das 

famílias. Esse tipo de imóvel também possui maior facilidade para obtenção de crédito, em 

especial em programas do governo como o “Minha Casa Minha Vida”. 
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Figura 15 – Variação do Preço de venda, por empreendimento, das unidades residenciais multifamiliares de 2 

quartos entre o lançamento e o habite-se 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

 

Figura 16 – Variação do Preço de venda de imóveis residenciais multifamiliares de 3 quartos entre o lançamento e o 

habite-se 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 



Página 13 de 15 

 

19ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

25 a 27 de Setembro de 2019 

 

 

Figura 17 – Variação do Preço de venda, por empreendimento, das unidades residenciais multifamiliares de 4 

quartos entre o lançamento e o habite-se 

 
Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

Em linhas gerais, o baixo desempenho dos imóveis adquiridos na planta pode ser 

explicado pelo cenário de recessão econômica que marcou o período analisado. O alto nível de 

desemprego aliado a uma taxa de juros elevados no período analisado provocou uma 

desaceleração pela demanda de imóveis. Aliado a esses fatores, o grande número de distratos 

provocou aumento do estoque de imóveis no mercado, o que gerou uma pressão no nível de 

preços. 

A apreciação dos imóveis adquiridos na planta foi muito próxima daquela obtida pela 

média dos imóveis em geral no período estudado, conforme corroborado pelo índice de preços 

medido pela FipeZap. Não houve, portanto, desconto significativo no preço das unidades 

adquiridas no lançamento em relação aos imóveis prontos.    
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4. CONCLUSÃO 

 

Um dos principais argumentos utilizados por incorporadores para incentivar a 

compra do imóvel na planta é sua valorização durante o período de construção. Esse ganho em 

termos de valorização se justificaria em virtude de um eventual desconto em relação aos imóveis 

similares prontos, praticado como prêmio para aqueles que assumem o risco de adquirir um 

imóvel em estágio de desenvolvimento. 

No entanto, o desempenho dos imóveis avaliados em termos de valorização foi 

aquém daquele observado pela média geral dos imóveis (Índice FipeZap) no mesmo período, o 

que indica que não houve desconto significativo no preço das unidades avaliadas em relação às 

unidades prontas equivalentes. 

Esse resultado é corroborado pela tese de que o preço de venda das unidades é 

definido pelo mercado, por comparação com as unidades disponíveis. As construções pré-

existentes, por formarem a grande maioria do estoque em oferta, fazem com que o nível de 

preços dos novos empreendimentos precise adaptar-se a elas. Em última análise, a valorização 

dos imóveis adquiridos na planta tende a ser próxima da média dos imóveis prontos. 

Além disso, alguns atributos que são precificados na comercialização de um imóvel 

na planta, como inovações no design, ausência de depreciação pela falta de uso, status e maior 

liberdade para escolha da unidade a ser adquirida tendem a ser deixados em segundo plano, uma 

vez que o consumidor se comporta de maneira mais cautelosa em um cenário adverso como o de 

uma crise econômica. Esse fato pode ter contribuído para o baixo desempenho dos imóveis 

comprados na planta, de forma que a maior aversão ao risco do consumidor o faz optar por 

adquirir uma unidade pronta em detrimento de um imóvel novo.  

Cabe ressaltar que o período analisado por esta pesquisa foi caracterizado por uma 

importante recessão econômica, e, portanto, como recomendação para trabalhos futuros sugere-

se analisar o comportamento dos preços de imóveis adquiridos na planta por um intervalo de 

tempo mais longo, que englobe diversas situações de mercado.  

Uma limitação da metodologia aplicada nesta pesquisa é que as tabelas de vendas 

disponibilizadas não consideram eventuais descontos aplicados no ato da venda, e, portanto, os 

preços considerados na pesquisa são teóricos.  

Por fim, sugere-se avaliar quais são os fatores qualitativos que expliquem a 

discrepância dos resultados obtidos por bairros. 
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