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RESUMO  

Este trabalho aborda a importância do conhecimento dos indicadores imobiliários de oferta para a 
caracterização do mercado imobiliário na cidade de Goiânia. A revisão teórica abrange a discussão do 
mercado imobiliário, oferta, estoque habitacional e demanda por moradias. A caracterização 
mercadológica da cidade de Goiânia foi feita a partir de dados coletados junto à ADEMI-GO, cujos 
relatórios mensais fornecem dados das edificações ofertadas por construtora, entre os quais: total de 
unidades construídas, valor de venda por metro quadrado, porcentagem de venda, área privativa de cada 
unidade residencial, entre outros. Esta proposta visa a identificação e caracterização dos bairros cujos 
indicadores de oferta revelaram maior aquecimento ou maior participação no mercado. Procurou-se fazer 
uma análise abrangente, compreendendo dois anos e meio de dados (2007 a 2009), de modo que fosse 
possível visualizar as tendências do mercado, diferentemente dos relatórios mensais existentes que 
fornecem dados pontuais e fragmentados. De um total de 102 bairros analisados, 24 foram selecionados 
para uma análise mais aprofundada considerando os valores totais de unidades disponíveis de cada bairro 
e os totais para o índice de vendas sobre a oferta. Uma análise final revela os oito bairros cujos 
indicadores apontaram para a atratividade do bairro em relação à ótica de construtores, incorporadores 
e/ou investidores, bem como a atratividade do bairro em relação à ótica dos consumidores em termos de 
velocidade de vendas. A originalidade do trabalho encontra-se na caracterização de tendências de 
mercado na cidade, uma vez que a discussão sobre este tema de pesquisa ainda encontra-se incipiente 
para o mercado da cidade de Goiânia. O trabalho conclui apresentando resultados que servem de banco de 
dados para o entendimento do mercado local, podendo auxiliar na formulação de estratégias de atuação de 
marketing imobiliário e analisar a situação do produto disponibilizado em termos de aceitação e 
viabilidade. 
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 Characterization of Goiânia Real Estate Analysing Supply Indicators 

 

ABSTRACT 

This research work addresses the importance of the knowledge of supply indicators for the 
characterization of real estate in the city of Goiânia. A theoretical revision is made considering real estate, 
offers, housing supply and demand. The characterization of the market was made from monthly reports 
supply, collected from ADEMI-GO including: total of constructed units, sales value, percentage of sales, 
privative area of residential unit, etc. The analysis includes two years of data. About 102 sectors were 
analyzed and 24 had been selected for a deepened analysis considering the total available units and the 
index of sales. A final analysis discloses the eight sectors with better attractiveness by constructors, 
developers and consumers. The work’s originality is the proposal of discussion about the theme in the 
local market studied. The work concludes presenting the survey of data base for improvement of the 
market and marketing strategies, allowing better analysis of supply, acceptance and feasibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado habitacional ajusta-se continuamente às variações econômicas e sociais sofrendo 
influências não só do comportamento demográfico e da renda, mas também de outras variáveis 
relacionadas à economia, tais como o nível da taxa de juros e a disponibilidade de 
financiamentos hipotecários, o tempo oferecido para o financiamento, entre outras (GOSLING et 
al., 1993; BALARINE, 1995).  
A busca por uma moradia difere de outros processos decisórios de consumo pelo fato de que os 
moradores não possuem acesso a todas as informações disponíveis no mercado, ao contrário do 
que ocorre com maior freqüência na compra de bens de rápido consumo. O morador sempre 
permanecerá na dúvida se existe uma alternativa melhor do que as opções já conhecidas.  
Escolhas de uma combinação particular de características residenciais requerem um exame das 
forças políticas, sociais e econômicas que estruturam a tomada de decisão de moradores. Parte 
desta combinação está vinculada à oferta existente no mercado. As preferências e necessidades 
sociais constantemente estão se adequando às mudanças do mercado (SHLAY, 1987; LUNDIN, 
1991). 
As políticas locais e nacionais também exercem sua influência sobre o nível de mobilidade, 
geralmente até maior do que o próprio mercado (EVERAERS; CLARK, 1984, ROCHA LIMA 
JR., 2001). 
Desta forma a busca por uma moradia não deve ser vista como um processo de maximização da 
utilidade e sim como um processo comportamental (BRANDSTETTER, 2004). Moradores irão 
aceitar uma opção residencial se a mesma corresponder a um limite mínimo de requerimentos 
desejados e se tais moradores decidirem não mais esperar por uma nova oferta mais interessante 
dentro de um determinado limite de tempo (OSKAMP, 1994, PASCALE, 2005, HONDA; 
MONETTI, 2008). 
Sob esta ótica, muitas pessoas escolhem sua moradia não porque correspondem às suas 
preferências, mas porque são as disponibilizadas pela oferta do mercado (BRANDSTETTER, 
2004). 
O mercado imobiliário é dinâmico e suas constantes modificações despertam o interesse de 
conhecer as regiões mais favoráveis a investimento, quais bairros apresentam melhor resposta e 
aceitação dos consumidores e quais as tipologias, quais os preços são mais adequados a cada 
bairro. 
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma caracterização mercadológica da 
cidade de Goiânia a partir de dados coletados junto à ADEMI-GO, Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás. Esta proposta visa a identificação e a caracterização dos bairros 
cujos indicadores de oferta revelaram maior aquecimento ou maior participação no mercado. 
Procurou-se fazer uma análise mais abrangente e para um período extenso, de modo que fosse 
possível visualizar as tendências do mercado, diferentemente da proposta da ADEMI-GO, que 
apresenta nos seus relatórios mensais dados pontuais e fragmentados. 
A caracterização dos bairros tem, também, além do intuito de apresentar as tendências de 
mercado, gerar informações que possam alimentar as estratégias de marketing de empresas do 
ramo imobiliário na cidade. 

2. METODOLOGIA 

A metodologia pode ser dividida nas seguintes etapas: coleta dos dados; análise macro de todos 
os bairros relacionados nos relatórios de oferta, seleção dos 24 bairros para uma análise mais 
aprofundada, filtragem dos dados e seleção dos 8 bairros para análise micro dos indicadores de 
oferta. 
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2.1. Coleta de Dados  

Para os levantamentos e as análises realizadas foram utilizados os relatórios mensais divulgados 
pela ADEMI-GO. Foram utilizados os dados dos meses de janeiro de 2007 a setembro de 2009. 
Estes relatórios são oriundos das informações passadas pelas construtoras associadas à entidade, 
que informam mensalmente, através do preenchimento de um formulário básico, a fase e 
porcentagem da obra, as vendas, ou seja, todas as informações dinâmicas e estáveis de um 
empreendimento.  

2.2. Análise Macro  

A primeira parte foi realizada através de uma análise macro, abrangendo todos os bairros 
relacionados nos relatórios de dados durante todos os meses, totalizando 102 bairros. O número 
de unidades disponíveis para cada bairro e durante cada mês foi transferido para uma planilha no 
formato Excel para a obtenção de um histograma que permitisse a visualização dos bairros, 
auxiliando a seleção dos mesmos para uma posterior análise mais aprofundada. 

2.3. Seleção dos 24 Bairros 

Do total de 102 bairros, foram selecionados 24 bairros para uma análise mais aprofundada 
utilizando dois levantamentos. O primeiro considerou os valores totais (de janeiro de 2007 até 
junho de 2009) de unidades disponíveis de cada bairro. Já o segundo considerou estes totais para 
o índice de vendas sobre oferta. 
Havendo duas análises distintas dos mesmos bairros, foram estabelecidos critérios para a seleção 
dos mesmos, que foram escolhidos por apresentarem alto VSO (Índice de Vendas sobre Oferta) e 
muitas unidades disponíveis, comparados com os outros bairros. 

2.4. Análise detalhada dos 24 bairros 

Com a relação dos 24 bairros definida, foram digitalizados em planilhas os relatórios obtidos, 
mês a mês, bairro a bairro, pois os mesmos se encontravam apenas em formato pdf. Com isso 
foram extraídos dos relatórios os seguintes indicadores: 

� Total de unidades construídas; 
� Valor de venda (R$/m²); 
� Porcentagem de venda (%); 
� Área privativa (m²); 
� Garagens por apartamento; 
� Unidades por pavimento. 

Estas informações foram separadas por empreendimento, assim como consta nos relatórios, e por 
tipologia.  

2.5. Filtragem dos Dados e Seleção dos Oito Bairros 

Após os dados serem filtrados por tipologia, foi montada uma planilha totalizadora para estas 
informações, onde foram colocados para os 24 bairros o total de unidades e a porcentagem de 
venda de cada um. Esta escolha do total de unidades e da porcentagem de venda foi realizada 
para que pudesse ser verificado o aquecimento de cada bairro e a participação do mesmo no 
mercado imobiliário, respectivamente. O aquecimento do mercado representa o quanto 
determinado bairro tem atraído os olhares das construtoras, incorporadoras e/ou investidoras para 
locarem um empreendimento no setor. Já a participação do mercado é analisada após o 
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empreendimento ter sido definido, através do quanto o bairro tem atraído os olhares dos 
consumidores para adquirir os apartamentos localizados naquele setor. 
Para totalizar os dados, os valores referentes ao total de unidades foram somados, e os valores 
referentes à porcentagem de venda foram identificados através de média ponderada, utilizando a 
média do total de unidades com a média da porcentagem vendida de cada tipologia presente no 
bairro. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Planilha para seleção dos oito bairros 

SELEÇÃO DOS OITO BAIRROS 

ALTO DA GLÓRIA JARDIM MARIA INÊS SANTA LUZIA 

Total de Unidades 1760,22 Total de Unidades 462,95 Total de Unidades 494,57 

% Venda 76,18 % Venda 41,13 % Venda 95,92 

BELA VISTA LESTE UNIVERSITÁRIO SERRINHA 

Total de Unidades 441,71 Total de Unidades 501,19 Total de Unidades 373,90 

% Venda 71,67 % Venda 81,54 % Venda 35,49 

BUENO MOINHO DOS VENTOS SETOR DOS AFONSOS 

Total de Unidades 4223,43 Total de Unidades 194,67 Total de Unidades 375,05 

% Venda 66,23 % Venda 58,15 % Venda 80,09 

CRIMÉIA LESTE NEGRÃO DE LIMA SETOR OESTE 

Total de Unidades 122,67 Total de Unidades 740,14 Total de Unidades 534,33 

% Venda 55,69 % Venda 73,64 % Venda 67,38 

ELDORADO NOVA SUÍÇA SUDOESTE 

Total de Unidades 2113,14 Total de Unidades 653,57 Total de Unidades 323,62 

% Venda 62,23 % Venda 70,77 % Venda 50,89 

JARDIM AMÉRICA PARQUE AMAZÔNIA VILA ALPES 

Total de Unidades 305,10 Total de Unidades 1503,71 Total de Unidades 818,29 

% Venda 65,29 % Venda 55,88 % Venda 84,28 

JARDIM GOIÁS PEDRO LUDOVICO VILA BRASÍLIA 

Total de Unidades 2714,05 Total de Unidades 318,00 Total de Unidades 636,00 

% Venda 68,11 % Venda 57,66 % Venda 65,53 

JARDIM LUZ PQ OESTE INDUSTRIAL VILA MARIA JOSÉ 

Total de Unidades 249,14 Total de Unidades 391,11 Total de Unidades 272,05 

% Venda 93,98 % Venda 44,22 % Venda 49,65 

LEGENDA 

1º CRITÉRIO 8 MAIORES VALORES DE "TOTAL DE UNIDADES" 

1º CRITÉRIO 8 MAIORES VALORES DE "% VENDA" 

2º CRITÉRIO "TOTAL DE UNIDADES" MAIOR QUE 500 E MENOR QUE 653,57 

2º CRITÉRIO "% VENDA" MAIOR QUE 60% E MENOR QUE 71,67% 

  BAIRROS ESCOLHIDOS 

  BAIRROS DESCARTADOS 
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Para melhor enxergar os dados representados, foi utilizado como auxílio o gráfico da Figura 1.  
 

Figura 1: Total de unidades x porcentagem de venda 

 
 

Posteriormente foram estabelecidos os critérios utilizados para a escolha dos oito bairros, 
relacionando duas variáveis. Segue explicação sobre os critérios: 

� Total de Unidades (und.) 
� 1º Critério: apontar os 8 bairros com maiores valores referidos; 
� 2º Critério: selecionar os bairros que apresentaram "Total de Unidades" acima de 

500 e abaixo do menor valor dos 8 selecionados no 1º Critério (656,14); 
� Porcentagem de Venda (%): 

� 1º Critério: apontar os 8 bairros com maiores valores referidos; 
� 2º Critério: selecionar os bairros que apresentaram "% Venda" acima de 60% e 

abaixo do menor valor dos 8 selecionados no 1º Critério (77,94%). 
Após a definição dos critérios, foram aplicados os mesmos em cada um dos bairros selecionados. 
Referenciado cada bairro e cada indicador avaliado, foram selecionados os bairros que 
coincidiram ser 1º Critério tanto em total de unidades quanto em porcentagem de venda: 

� Alto da Glória; 
� Negrão de Lima; 
� Vila Alpes. 

Para definição do restante dos bairros, foram selecionados aqueles referenciados com o 2º 
Critério em um dos indicadores, e com o 1º Critério na outra variável: 

� Setor Bueno; 
� Eldorado; 
� Jardim Goiás; 
� Leste Universitário; 
� Nova Suíça. 

2.6. Análise Micro dos Oito Bairros 

Após a definição dos oito bairros de maior interesse, partiu-se para uma análise mais detalhada, 
com a caracterização destes bairros e o estudo de seis indicadores extraídos. 
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Os três primeiros (Total de Unidades, Valor de Venda e Porcentagem de Venda) foram expressos 
através de gráficos de linhas, comparando as diferentes tipologias constantes em cada bairro. 
Estes foram montados através dos dados distribuídos ao longo dos meses, demonstrando a 
tendência de cada indicador. Já os três indicadores restantes (Área Privativa, Garagem por 
Apartamento e Unidades por Pavimento) foram expressos em gráficos de colunas, determinando 
valores para cada tipologia. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para ilustração da análise e discussão dos resultados obtidos a partir da análise dos indicadores 
de oferta, será apresentada a caracterização de um dos bairros selecionados. 

3.1. Análise do Setor Bueno 

É um setor da região sul e o segundo maior da cidade de Goiânia. O bairro possui um grande 
destaque no cenário imobiliário de Goiânia por ser considerado um bairro nobre da cidade com 
uma grande quantidade de comércios varejistas, um vistoso parque ecológico, facilidades de 
acesso ao setor, seja por transporte coletivo ou individual, vida noturna movimentada, entre 
outros atrativos. 
O setor já possui há alguns anos uma posição consolidada no mercado imobiliário e conta com 
um grande número de unidades habitacionais construídas, em construção e empreendimentos em 
fase de lançamento. 
O gráfico da Figura 2 apresenta uma predominância no setor para construções de 
empreendimentos de 3 quartos, 2 quartos e 4 quartos, seguindo esta mesma ordem, 
decrescentemente, quanto ao total de unidades por tipologia em relação ao total de unidades do 
bairro. Tipologias de 1 quarto e 5 quartos aparecem sutilmente no início do ano 2008 e no final 
do ano 2009, descaracterizando uma tendência para o bairro. 
O Setor Bueno apresenta ao longo dos anos uma uniformidade quanto à predominância de 
tipologia construída, sem consideráveis variações ou tendência a mudanças nesse aspecto. 
 

Figura 2: Total de unidades do Setor Bueno 

 
 
Os valores de venda cobrados pelas construtoras em relação aos novos empreendimentos no 
Setor Bueno tiverem um significativo aumento do início do ano de 2008 ao meio do ano de 
2009, como mostra o gráfico da Figura 3. 
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Com base no parâmetro da tipologia do empreendimento, ao longo dos anos de 2008 e 2009 
houve uma tendência à criação de 3 faixas de valores de vendas: 

� 1ª faixa: unidades com 5 quartos - em torno de R$4.500,00/m² 
� 2ª faixa: unidades com 4 - em torno de R$3.500,00/m² 
� 3ª faixa: unidades com 2 e 3 quartos - em torno de R$2.500,00/m². 

No período de março a agosto de 2008, foram coletados dados de um empreendimento com 
tipologia de 1 quarto, com um valor de venda por metro quadrado cerca de 20% maior do que os 
valores das outras tipologias neste mesmo período. 
 

Figura 3: Valor de venda (R$/m2) do Setor Bueno 

 
 

A porcentagem de vendas para o Setor Bueno no ano de 2008 mostrou-se de forma inconstante, 
com oscilações decorrentes da mistura entre lançamentos e entregas de empreendimentos. A 
partir de janeiro de 2009, o gráfico da Figura 4 apresenta uma tendência à consolidação de 
vendas na faixa entre 60% a 75% das unidades predominantes de 1, 2 e 3 quartos. 
 

Figura 4: Porcentagem de venda (%) do Setor Bueno 
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Pela própria questão física das edificações, existe um aumento da área privativa proporcional à 
quantidade de quartos do empreendimento (Figura 5), sendo importante destacar diferenças 
significativas entre as áreas das diferentes tipologias no bairro, caracterizando-o por esse 
aspecto. 
 
 

Figura 5: Área privativa por tipologia para o Setor Bueno 

 
 
Na análise da quantidade de garagens por apartamento, há um aumento proporcionalmente direto 
à quantidade de quartos do empreendimento (Figura 6), como analisada com relação à área 
privativa. 
 
 

Figura 6: Número de garagens por tipologia para o Setor Bueno 

 
 
 
Seguindo um caminho inverso às análises de área privativa e garagens por apartamento, a análise 
de unidades por pavimento em relação à tipologia, aparece inversamente proporcional à 
quantidade de quartos do empreendimento, conforme mostra a Figura 7. 
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Figura 7: Número de unidades por pavimento por tipologia para o Setor Bueno 

 
 
 

3.2. Considerações Gerais 

Após a definição dos oito bairros relacionados para avaliação das variáveis, foi observada a 
ausência de alguns setores conhecidos da cidade de Goiânia, como o Setor Oeste, o Setor Bela 
Vista e o Parque Amazônia. 
Este fato pode ser observado por serem bairros que, apesar de terem forte expressão na cidade, 
mostraram deficiência em uma das duas variáveis analisadas (total de unidades ou porcentagem 
de venda). Ou se destacaram no aquecimento ou na participação de mercado, ou atingiram 
posição mediana nos dois fatores. 
Isto pode ser justificado, no caso do Setor Oeste e do Setor Bela Vista, por já haver certa 
saturação do mercado para novas construções, afetando também a questão da venda.  
Já no caso do Parque Amazônia, ocorre o fato do bairro ter uma grande quantidade de unidades 
construídas, até por ter sido um bairro ascendente em Goiânia no período considerado, mas a 
venda ainda não ter atingido níveis satisfatórios, como alguns outros. 
Na análise dos oito bairros selecionados, foi observada a concentração destes em apenas três das 
sete grandes regiões de Goiânia: 

� Dois bairros situam-se na Região Sudoeste; 
� Dois na Região Central e  
� Quatro na Região Sul da cidade. 

A Figura 8 ilustra a localização dos oito bairros selecionados neste trabalho. 
Foi verificada uma tendência de investimentos, tanto das construtoras / incorporadoras, quanto 
dos consumidores, na região centro-sul de Goiânia. 
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Figura 8: Mapa das grandes regiões de Goiânia com a localização dos oito bairros selecionados 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Através de uma metodologia desenvolvida por itens criteriosamente escolhidos, o trabalho 
cumpriu seu objetivo proposto de caracterizar o mercado imobiliário da cidade de Goiânia, 
destacando os bairros de maior participação em termos de oferta e aquecimento no setor. 
A caracterização dos bairros analisados foi feita levando-se em consideração os indicadores de 
oferta: tipologia, total de unidades, valores de venda por metro quadrado, quantidade de garagens 
por apartamento, quantidade de unidades por pavimento e metragem quadrada de área privativa, 
além de evidenciar características que cada bairro já agregava historicamente, paralelamente ao 
que o mercado introduziu e valorizou na região. 
Por meio de uma análise crítica dos dados fornecidos pela ADEMI-GO, verificou-se uma sutil 
falta de uniformização e prosseguimento nos relatórios mensais publicados pela Associação, 
deixando a análise para períodos longos, como a que consta neste trabalho, um pouco mais 
trabalhosa.  
Os resultados deste trabalho são de fundamental importância para o entendimento do mercado 
imobiliário da cidade de Goiânia e servem como bancos de dados para consultas de caráter 
pessoal ou direcionamentos a novos investimentos, do mesmo modo que disponibiliza uma base 
para estudos complementares no setor imobiliário da cidade. 
A originalidade do trabalho encontra-se na caracterização de tendências de mercado na cidade, 
uma vez que a discussão sobre este tema de pesquisa ainda encontra-se incipiente para o 
mercado da cidade de Goiânia. 
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Estudos mais aprofundados permitem analisar as características do estoque habitacional e revelar 
suas tendências, tornando-se importantes ferramentas para o traçado de planos e metas para o 
empreendedor, permitindo que sejam feitas estimativas tanto em relação à atratividade do bairro 
sob a ótica de construtores, incorporadores e/ou investidores, bem como quanto à atratividade do 
bairro sob a ótica dos consumidores em termos de velocidade de vendas.  
O trabalho conclui apresentando resultados que fornecem subsídios para o entendimento do 
mercado local, podendo auxiliar na formulação de estratégias de atuação de marketing 
imobiliário e analisar a situação do produto disponibilizado em termos de aceitação e 
viabilidade. 
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