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Resumo 

Bolhas no mercado imobiliário não são um fenômeno recente, contudo, têm-se poucos 
estudos sobre o assunto. Sabe-se que este fato não ocorre somente pela questão da oferta e da 
demanda, existindo outros fatores envolvidos nessa super-avaliação do mercado. A quebra de 
uma bolha imobiliária gera perdas para empresas, pessoas e governos. Este estudo consiste em 
uma abordagem descritiva de alguns dos fatores com os quais é possível determinar a existên-
cia dessas bolhas, objetivando explicar, em parte, essas avaliações do mercado de imóveis. 
Foram analisados fatores como: a taxa de juro, PIB - Produto Interno Bruto, volume de ven-
das no mercado de imóveis entre outros. Sabe-se que, ainda não existe uma solução única para 
este problema, restringindo a administração dos efeitos desse fenômeno à observação dos re-
sultados do mercado e suas reações. 

Abstract 

Real estate bubbles aren’t a recent phenomenon. However there are few studies about 
this subject. Knowing it’s not only a question of offer and demand, other factors intricately 
exist in this super-appraisement of the market. The burst of a real estate bubble generates a 
loss for companies, persons and the government. This work comprises a canvassing descripti-
ve of some of the factors with which it’s possible to designate the existence of these bubbles 
as well as to explain in parts an appraisement of a real estate market. We analysed factors like 
interest rate, GDP – Gross Domestic Product, sales volume in the real estate market and oth-
ers. So far there is no solution existing for this problem due to restriction of the administration 
of effects in this phenomenon and an observation of the market results and its reactions. 

1 Introdução 

A especulação imobiliária ou as bolhas de preços no mercado imobiliário não são novi-
dade. Elas existem em muitos países com ou sem conhecimento. Alguns países têm atualmen-
te problemas com as bolhas de preços como os EUA, Inglaterra, Irlanda e Canadá. A Alema-
nha já teve esses problemas e não se sabe qual foi à última vez que isso ocorreu. 

Na cidade Leipzig/Alemanha este problema ocorreu nos anos 90, depois da unificação 
do país. Depois desta união o Governo alemão implantou incentivos com o objetivo de acela-
rar o processo de  reforma das cidades. Isso trouxe também outros efeitos, como o crescimen-
to dos preços dos imóveis até esta bolha no mercado de imóveis quebrar. O resultado foi, não 
somente, uma diminuição dos preços dos imóveis, mas também um choque para a economia 
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local e regional, pois muitos outros mercados que eram relacionados com o mercado imobiliá-
rio também quebraram. Os preços dos imóveis caíram mais de 60% e a economia local mais 
de 40%. 

Este é só um exemplo, porém muitos outros países também possuem exemplos seme-
lhantes. Assim, este estudo tenta analisar com quais índices é possível observar o mercado 
imobiliário para saber se existe uma bolha de preço (especulação) ou não. Sabe-se que uma 
solução para este problema ainda não existe e este também não é o objetivo deste estudo. So-
mente será realizada uma avaliação da situação real do mercado, com o objetivo, entre outros, 
de auxiliar os investidores para não investirem num mercado com bolha para não apoiar o 
crescimento dos preços e finalmente da especulação. 

2 Especulação 

A palavra Especulação tem origem no latim, speculari, que significa espreitar, observar, 
de uma alta vista vê para o panorama e indica, (WIKIPEDIA, 2006):  

• Em comum uma afirmação não aprovada ou indemonstrável; 

• Pensamento filosófico (especulação filosófica); 

• Conceito de literatura (ficção) e 

• Ambiciona para possibilidades de curtos e lucrativos investimentos (especulação 
econômica). 

Para este estudo, somente a especulação econômica é interessante. Especulação é defi-
nida na língua econômica como a ambição para possibilidades de investimentos curtos e lu-
crativos, porém o especulador arisca mais. Uma especulação é diferenciada do Investimento 
planejado estratégico e de longo prazo (WIKIPEDIA 1, 2006). 

A especulação econômica é a compra de imóveis, ações, opções, direitos etc. sem a fi-
nalidade de investimentos, e sim para a revenda com lucro depois que os preços tiverem au-
mentado. Um especulador é, muitas vezes, visto com um sentido negativo para o desenvolvi-
mento dos negócios. Mas ele analisa o mercado e os produtos com um determinado preço e 
não investe como um jogador apenas esperando por sua sorte. 

Numa especulação existe sempre o risco de perder uma parte ou até todo o investimen-
to, assim como ganhar um lucro pequeno ou muito alto. Isto está diretamente ligado ao risco e 
dessa forma a pessoa pode decidir em investir ou não. Para um especulador é importante o 
conhecimento do mercado e dos produtos e direitos que este especulador quer comprar. Além 
disso, é muito importante conhecer o mercado e aproveitar as oportunidades antes que os ou-
tros o façam. Uma decisão errada no mercado de investimentos é responsável pelo desenvol-
vimento do preço do mercado no futuro. Isto é aplicável pela desigualdade do conhecimento e 
da capacidade dos participantes do mercado. O mercado faz à correção da decisão errada, que 
então resultará no lucro do especulador. Se por outro lado o mercado não faz a correção, a-
contecem os prejuízos por parte dos especuladores (FAZ, 2006). 

3 Especulação imobiliária 

Uma especulação imobiliária é diferente de outros tipos de especulação, porque as qua-
lidades de um imóvel são diferentes. Imóveis tem qualidades como transações a longo prazo, 
heterogenidade, longo prazo de planejamento e desenvolvimento de projetos e finalmente a 
imobilidade. O desenvolvimento de um projeto pode durar de alguns meses até anos.  
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Há um espaço no prazo entre o início do projeto e a sua conclusão. Durante este tempo 
podem acontecer muitas coisas como uma mudança dos interesses dos consumidores. Ao 
mesmo tempo, existe mais de um investidor com a mesma idéia. No prazo de conclusão do 
projeto a oferta cresce, e no caso de serem muitos os investidores a oferta cresce muito con-
forme as construções realizadas. O gráfico a seguir (ilustração 1) apresenta como ocorre a 
mudança do preço (P1), da oferta (O1) e demanda durante a realização (Q1) de um projeto. Na 
Europa é muito comum antes do início de um projeto fazer-se uma pesquisa sobre o mercado 
visando saber quais projetos que já estão em construção ou em processo de planejamento. 
Normalmente, as prefeituras tem esta informação, pela aprovação de projetos. 

Ilustração 1: Oferta e demanda no mercado imobiliário 

 

Durante um ano pode acontecer que os consumidores mudem o que eles procuram. O 
resultado é que nós temos um aumento de oferta (O1), e ao mesmo tempo um aumento de de-
manda (D2). Por causa disso tem-se finalmente um crescimento do preço para (P2). Isto é ape-
nas um efeito do que pode acontecer. Mudanças nos códigos e impostos também influenciam 
o mercado, bem como capital estrangeiro trazido pelos investidores e turistas. 

3.1 Desenvolvimento do preço no mercado imobiliário 

A estatística do mercado imobiliário traz boas informações sobre a situação atual e so-
bre o passado do mercado imobiliário. Pelos análise dos anos anteriores é possível saber se 
foram grandes as diferenças entre os preços de um ano para o outro. Um crescimento acima 
de 5% mostra que, o mercado nesta região/município é muito ativo. Mas não significa que 
existe uma bolha imobiliária dos preços. Pode ser apenas uma correção do mercado, incenti-
vos do governo, inflação e deflação, baixas taxas de juros etc. 

No mercado imobiliário existem vários índices importantes: 

• Índice de volume de vendas; 

• Índice de preço do m² de construção civil; 

• Índice de preço do m² de um imóvel residencial e/ou comercial. 

Os volumes reais de vendas diferenciadas englobam imóveis residenciais, comerciais e 
imóveis especiais. O índice de volume de vendas de imóveis tem na verdade dois valores. O 
primeiro é definido pelo crescimento do preço dos imóveis na cidade e o segundo pelo cres-
cimento do número de imóveis negociados. Pode ser também que apenas um dos dois valores 
aumente e o outro diminua. 

O crescimento do volume de vendas pode ser causado por uma correção do mercado 
devido ao aumento da inflação. Se o preço aumenta e ao mesmo tempo existe uma diminuição 
dos volumes de venda, pode ser que uma bolha esteja se formando ou crescendo. 
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O índice de preço do m² de construção civil contra o índice de preço de m² de um imó-
vel residencial ou/e comercial determina se os dois índices crescem juntos ou não. No caso 
onde os dois crescem ao mesmo tempo e do mesmo jeito, pode-se dizer que não existe uma 
bolha imobiliária. Quando a bolha existe há uma grande diferença entre os preços, o que pode 
ser resultado de especulação, conforme demonstrado na ilustração 2. Porém, para se ter certe-
za são necessários mais testes. Uma comparação com a inflação pode dar melhores resultados. 

Ilustração 2: Desenvolvimento dos coeficientes dos preços dos imóveis e da construções civis 

Desenvolvimento dos coeficientes dos preços dos imóveis e das construções civis

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ano

C
o
e
fi
c
ie

n
te

 d
o
s
 p

re
ç
o
s
 d

o
s
 

im
ó
v
e
is

índice de preço de m² de um imóvel preço de m² de construção civil 
 

O aumento dos preços e do volume de vendas acima de, aproximadamente, 30% ao ano 
mostra um super-crescimento. Se este aumento acontece durante no mínimo dois anos, a pos-
sibilidade de se ter uma bolha nos preços imobiliários é muito grande. Mas somente isso não é 
suficiente para se ter certeza se isso é efeito de uma especulação ou não. 

3.2 Inflação 

A palavra Inflação tem  origem no latim e significa se abalofar. (WIKIPEDIA 2, 2006) 
Na economia “a inflação é definida como um aumento persistente e generalizado no índice de 
preços, ou seja, os movimentos inflacionários são aumentos contínuos de preços,...”. 
(VASCONSELLOS e GARCIA, p. 184. 2005,) Basicamente existem três possibilidades de 
inflação: 

• Inflação de oferta/Inflação de custos; 

• Inflação de demanda; 

• Inflação inercial. 

A inflação de oferta também se chama inflação de custos. Esta acontece se os custos de 
certos fatores aumentam e a demanda fica no mesmo nível. Os custos são relacionados com 
crescimento de salários, matérias-primas e/ou estrutura de mercado. Finalmente, pode ocorrer 
“uma retração da produção, deslocando a curva da oferta do produto para trás, provocando um 
aumento dos preços do mercado.” (VASCONSELLOS/GARCIA, p. 185. 2005,) Um bom 
exemplo seria o crescimento dos preços da terra e um crescimento de custos de mãe-de-obra. 

Por outro lado, temos a inflação de demanda que é, simplesmente, um excesso de de-
manda em relação a produção de bens. Isto acontece no momento de aumento de demanda 
agregada de bens e serviços e a economia já tem quase 100% de capacidade o que conduz à 
elevação do preço. Isto acontece várias vezes porque durante o desenvolvimento de um novo 
projeto de imóvel, pode se formar um espaço no tempo pela mudança da atitude do consumi-
dor sobre a habitação. 
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Mais difícil de explicar é a inflação inercial, porque este tipo de inflação é um processo 
automático de realimentação de preços. Também este tipo de inflação faz parte do mercado 
imobiliário. Um mercado imobiliário em processo de crescimento é interessante para investi-
dores. O novo capital que agora entra no mercado faz com que a oferta diminua e ao mesmo 
tempo novas construções estejam prontas e o preço continue crescendo.  

Para uma análise de bolha de preços no mercado imobiliário utiliza-se a inflação contra 
os preços de vendas por m². Se as duas linhas fizessem aproximadamente o mesmo caminho, 
estaria tudo certo. A influência dos impostos pode ser uma solução. Várias outras também 
existem. O gráfico a seguir (ilustração 3) mostra um exemplo onde à inflação e o índice de 
volume de vendas por m² ocorrem na mesma relação e um segundo exemplo de especulação 
(bolha do preço). O segundo exemplo mostra que o aumento dos preços não se explica apenas 
pela a inflação, mas que existem outros fatores que são em total ou em parte responsáveis por 
este crescimento dos preços dos imóveis. Um destes fatores é o salário médio e o salário mí-
nimo. 

Ilustração 3: Relação entre inflação e índice dos volume de vendas de imóveis por m² 

 

O segundo exemplo apresenta de forma clara que os preços de casa/apartamentos cres-
ceram em média muito mais rápido do que a taxa de inflação nos últimos anos. Isto pode ser 
provavelmente uma bolha de preços no mercado. 

3.3 Salário médio e salário mínimo 

Analisando os salários médios e mínimos talvez seja possível explicar melhor o merca-
do imobiliário e especular se existe uma bolha. Os salários sempre são importantes para pes-
soas físicas que realizam investimentos em imóveis, normalmente, numa casa própria ou apar-
tamento. Nos países da Europa é  necessário ter um salário médio ou acima disso para realizar 
a compra. No Brasil, dependendo da cidade e do bairro é importante ter um salário aproxima-
damente médio. Com um salário mínimo é muito difícil ou quase impossível comprar um a-
partamento ou casa. 

Com o crescimento do salário devemos sempre fiscalizar também a inflação, porque 
muitas vezes uma parte do aumento do salário é apenas um aumento para compensar a infla-
ção e não é um aumento real, que determine que uma pessoa tenha mais dinheiro no bolso. 
(FAZ 1, 2006). No mesmo sentido, estão os custos de contribuição social ou impostos que, 
aumentam o salário bruto pelo crescimento anual, mas diminuem o salário líquido. 
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Porém, deve-se observar como o salário mínimo e/ou o salário médio se desenvolvem 
em relação a inflação. Na existência de um aumento real do salário bruto e líquido, pode-se 
analisar o salário contra o preço de imóveis por m². No caso em que o salário não aumentou 
em relação a inflação ocorre um crescimento “falso” do mesmo, mas também pode-se analisar 
em relação ao preço dos imóveis. (FAZ 1, 2006). 

Nem todos os países têm um salário médio. Porém pode-se analisar o salário mínimo e 
salário médio contra o preço do imóvel residencial (se existe esta estatística) por m². No caso 
da não existência desta estatística é possível utilizar o preço do imóvel geral por m². Basica-
mente existe uma correlação entre o preço do imóvel e o salário.  

A ilustração 4 mostra essa relação entre salário mínimo, salário médio e o índice dos vo-
lume de vendas de imóveis por m². O Desenvolvimento dos salários é lento, mas o índice de 
volume de vendas está crescendo muito rápido. Quando a correlação entre o índice e o salário 
médio tem um valor acima de 3 será provavelmente um caso especulação e uma bolha está 
crescendo no mercado de imóveis. 

Ilustração 4: Relação entre salário mínimo, salário médio e índice dos volume de vendas de imóveis por m² 
(Portal Brasil, 2006) 
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Uma segunda possibilidade de avaliação do mercado de imóveis é possível, pela pro-
porção entre volume de vendas dos imóveis e salário médio dos últimos 10 anos. Se a relação 
8:1 para 42:1 muda, mostra que uma bolha está se formando no mercado. Mas este fator tam-
bém deve observar a inflação. 

Ilustração 5: Relação entre salário médio e índice médio do volume de vendas de imóveis por ca-
sa/apartamento (Portal Brasil, 2006) 
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3.4 Produto Interno Bruto 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a medida de potência econômica de um país. O PIB é o 
somatório de todos os bens e serviços finais produzidos dentro de território nacional num da-
do período. Os bens e serviços são valorizados a preço de mercado, sem levar em considera-
ção se os fatores de produção são de propriedade de residentes ou não-residentes (DEPAR-
TAMENTO DE ESTATÍSTICA, 2006). 

Uma grande parte do produto interno bruto resulta do volume de vendas dos imóveis. 
De um lado os investimentos são normalmente grandes e no por outro lado este ramo de imó-
veis já tinha um ramo anterior. Isto faz que R$ 1,00 vale em total mais de R$ 3,00. 

A proporção entre volume de vendas de imóveis e o PIB, conforme o país, está entre 8 e 
12%. Se o PIB municipal cresce acima de 20% ou no país acima dos 20% estes valores indi-
cam que há uma bolha no município. Mas pode também der uma grande influência de um 
município para o país, se este município tem um PIB muito grande. Os gráficos, a seguir ilus-
tram dois casos. O primeiro caso mostra uma especulação (ilustração esquerda) gerada quan-
do parte do volume das vendas de imóveis cresce mais rápido do que o PIB em geral. Neste 
caso o volume das vendas chega quase nos 40%. O outro caso apresenta um exemplo de 
quando não existe uma bolha dos preços (ilustração direita). 

Ilustração 6: Relação entre PIB e índice do volume de vendas de imóveis 

 

3.5 Empréstimos e créditos 

O palavra Crédito tem sua origem no latin ( se chama credere (crer) ou creditum (de 
boa fé)) e significa aceitar uma dívida de dinheiro com um reembolso em tempo retar-
dado. (WIKIPEDIA 3, 2006) Um empréstimo é um contrato, onde o prestamista dá dinheiro 
ou uma coisa escrita no contrato e o mutuário se obriga ao vencimento devolver o valor em 
dinheiro ou esta coisa em mesmo tipo, qualidade e quantidade e se escrito no contrato os ju-
ros. A diferença entre empréstimo e credito é que um crédito é uma obrigação que depois da 
formação do crédito, mas sobre situações especiais pode ser aumentado. 

Empréstimos e créditos são hoje em muitos países comuns para comprar imóveis. Para 
esta análise de bolhas os empréstimos e créditos são importantes, porque quase sempre uma 
parte desta compra vai ser paga. Então são dois coeficientes interessantes para este análise: 

• Desenvolvimento de empréstimos e créditos 

• Grau de dívidas/poupança 

O desenvolvimento de empréstimos e créditos tem também seu papel na parte de imó-
veis e esta parte vai estar vinculada aos créditos de grande consumo. No caso em que nos te-
mos um aumento de créditos e empréstimos se demostra que provavelmente mais pessoas 
investem em imóveis. Isso pode ser um resultado de uma bolha imobiliária. 
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O grau de dívidas é representado pelo grau de liquidez. Uma taxa de poupança de eco-
nomia doméstica de 10% esta acima e é boa para uma economia, mas abaixo de 5% pode ser 
problemático. Especialmente taxa de poupanças de economias doméstica de 0% mostra que 
todos os dinheiros foram gastados. Isto não dá mais um possibilidade no caso de um aumento 
de juros e provavelmente uma parte das pessoas não tem mais suficiente dinheiro para pagar. 
Porém, uma bolha pode quebrar. No que a poupança é muito pouco e as dívidas são muito 
altas, isso mostra que muitas famílias estão investindo no mercado imobiliário. Provavelmen-
te, uma parte delas está investindo apenas por causa da especulação. Mas isto deve ser con-
firmado com a taxa de propriedade e os números de créditos e empréstimos por família. 

3.6 Taxa de juro 

A taxa de juro é o percentual de um valor de dinheiro emprestado. Existem taxas de juro 
reais e taxas de juro nominais, dependendo da eliminação do efeito de inflação. Este taxa é 
fixada pelo banco central do país, através de títulos de governo e é muito importante para ban-
cos e financiadoras. Essas instituições cobram uma diferença para essa taxa, basicamente 
condicionada ao risco que têm em emprestar o dinheiro. Se eles acham que o risco é grande os 
custos do crédito são muito mais altos do que um risco pequeno. Em países como a Alema-
nha, normalmente, uma pessoa não paga somente essa taxa. Ela deve pagar também impostos, 
seguros e outras taxas sobre o empréstimo ou crédito. 

As taxas de juro podem ser aumentadas ou diminuídas. No caso de diminuição de taxas 
de juro temos um aumento de demanda, os bens podem escassear e provavelmente vai ocorrer 
um aumento dos preços e uma diminuição de taxas de juros provocando também inflação, 
porque uma redução de taxas provoca um aumento de consumo. Um aumento de taxas dimi-
nuiu o consumo e, provavelmente, o governo vai ter menos impostos. Na economia existe 
sempre uma regra que diz que quanto mais difícil de encontrar um produto, mais seu preço 
tende a subir (WIKIPEDIA 4, 2006). 

A taxa de juro tem para o mercado imobiliário duas vezes mais importância. Por um la-
do pelo aumento ou diminuição da taxa de juro o governo apóia o crescimento do mercado 
imobiliário ou não. Ele apóia no caso de diminuição da taxa de juro, porque os custos de em-
préstimos e créditos não são mais baratos. Um aumento da taxa de juro diminuiu as novas 
dívidas e finalmente o mercado imobiliário por causa da diminuição do número de negócios. 

A influência da taxa de juro em um mercado imobiliário é muito grande, mas um fator 
igual para todos os países não existe e não vai existir. Mas a taxa mostra se o capital empres-
tado é muito barato ou não. Se ele é barato, mostra que normalmente mais pessoas tentam 
comprar um imóvel pelo apoio de um crédito/empréstimo. Sem esta baixa na taxa de juro a 
possibilidade de uma parte das pessoas comprarem um imóvel seria quase zero ou se elas não 
conseguem comprar um segundo ou terceiro imóvel. Então seria importante saber onde fica 
uma taxa de juro sustentável em relação a taxa de juro de um país. 

3.7 Taxa de juro sustentável 

O que é uma taxa de juro sustentável? Esta é uma pergunta muito difícil de responder. 
Basicamente um taxa de juro sustentável deve estar próxima dos 5% segundo o Professor Dr. 
Müller (Müller, 2006). Esta taxa tem a possibilidade realizar um crescimento na economia, 
especialmente do mercado imobiliário e por outro lado, não aumentar muito os volumes de 
créditos e empréstimos. 

Um taxa abaixo destes 5% aumenta a possibilidade de que uma bolha de preços possa 
crescer e, uma taxa acima de 5% “apenas” diminuiu os negócios do mercado imobiliário. A 
ilustração 7 mostra uma taxa de juro sustentável de 5% e a taxa de juro no Brasil. Futuramen-
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te a taxa de juro deve chegar a 5%, mas será necessário que a economia melhore e, mesmo 
assim, a taxa de juro deve reduzir lentamente. Hoje, esta taxa é de, aproximadamente, 15% e 
dá muitas possibilidades para um crescimento do mercado imobiliário no futuro, mas por cau-
sa da redução que já ocorreu, pode ser que uma bolha no mercado já exista, porque todos pen-
sam que estes juros já são baratos. 

Ilustração 7: Taxa de juros reais e taxa de juros sustentável (IPEADATA, 2006) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ano

%

Taxa de juros Taxa de juros sustentável

 

3.8 Ouro 

O ouro, que em latim se chama aurum que significa brilhante e é um elemento químico 
de símbolo Au (WIKIPEDIA 4, 2006). Este metal está no grupo dos metais preciosos. Na 
história do ouro ele foi muitas vezes a moeda de alguns países e até hoje funciona como uma 
moeda segura. Muitos experts aguardam que, o medo de inflação na Europa e nos EUA esti-
mule mais o aumento do preço do ouro. Ainda, têm-se fatores como medo de guerras, instabi-
lidade da economia, medo de queda dos preços, entre outros. Nos últimos 7 anos teve-se dois 
extremos. No dia 21 de junho de 1999 o preço de ouro foi o mais baixo da história com 
252,90 US$ e mais alto em maio de 2006 onde uma onça de ouro custou acima de 682 US$. 
Por isso ouro é um bom investimento de longo prazo, especialmente em tempos de hyper-
inflação. 

Para o mercado imobiliário o preço do ouro tem pouca significância, porque sempre que 
os investidores sentem medo eles mudam uma parte dos bens deles para ouro. Então quando 
as pessoas começam a mudar uma queda dos preços acontece rapidamente. Por isso, o desen-
volvimento do preço do ouro e/ou outros metais preciosos em relação ao desenvolvimento do 
preço de casas/apartamentos pode ser um bom indicador, mas apenas esclarecer os fatos. No 
caso em que o preço do ouro cresce menos do que o preço dos imóveis, significa que uma 
bolha imobiliária está crescendo e se o ouro valoriza mais do que os imóveis significa que os 
investidores e instituições estão com medo e fogem deste mercado. 

3.9 Outros fatores 

Em alguns lugares outros fatores também têm uma grande influência. Aqui foram trata-
dos apenas os fatores mais importantes. Os investimentos estrangeiros podem ser um fator 
interessante, como por exemplo na cidade de St. Moritz (Suíça) que vivia praticamente dos 
insumos estrangeiros. Outros fatores são a taxa de desemprego e taxa de propriedade podem 
em casos de dúvidas servir de apoio para se chegar a uma conclusão, mas eles são não tão 
importante a ponto de serem analisados individualmente. 

4 Conclusão 

As bolhas imobiliárias ou especulação imobiliária é uma ciência escondida. Até hoje 
não existe uma explicação sobre os fatores que as determinam. Este trabalho tentou contribuir 
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para elucidar como estes fatores funcionam. Existem muitos fatores, mas nem todos funcio-
nam bem no mercado imobiliário e são passíveis de uma boa avaliação. Aqui foram aborda-
dos os fatores mais importantes, mas provavelmente, não são todos. 

O mercado imobiliário tem uma grande importância para a economia geral de um país 
e um município. Uma queda do preço pode destruir empregos, valores de imóveis e finalmen-
te impostos. Uma queda de 35% dos preços das casas tem o mesmo efeito para os consumido-
res e a conjuntura de uma queda nos valores das ações de 70%. 

O mercado imobiliário é sempre um multiplicador de empregos, trabalhos, impostos e 
conjuntura. Então é importante saber como funciona o mercado e determinar quando existem 
problemas ou situações perigosas. O conhecimento do mercado é um bom fundamento para 
elucidar a questão, mas não podemos esquecer os fatores como a inflação, taxa de juros entre 
outros que foram aqui analisados. 

Finalmente consideramos que os fatores aqui apresentados são muito importantes para 
uma análise do mercado imobiliário. A quantidade dos fatores é suficiente, mas a qualidade 
dos fatores ainda insuficientes e são necessária mais pesquisas para melhorar a análise de bo-
lhas imobiliárias no mercado de imóveis.. 
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