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RESUMO 

O atual aquecimento no setor imobiliário nacional, e consequentemente na cidade de Goiânia, gera a 

preocupação com a capacidade da estrutura urbana em absorver as necessidades dessa nova massa 

edificada. O entendimento do processo de urbanização local, o estudo quantitativo desse crescimento e a 
noção de critérios de formação de valor imobiliário se mostram estudos de suma importância para a 

compreensão e planejamento da infraestrutura necessária para atender essa nova demanda. Este trabalho 

aborda a importância destes estudos e traz uma análise específica do setor Jardim Goiás, que apresenta 
crescimento e demanda ainda mais acentuada. A revisão bibliográfica contextualiza o mercado 

imobiliário, o histórico das transformações urbanas e dos planos diretores de Goiânia, o processo de 

verticalização e o mercado imobiliário da cidade. A metodologia englobou a etapa de contextualização do 

mercado imobiliário de Goiânia e do bairro estudado, baseando-se em fontes de pesquisa tais como livros, 
artigos, teses, dissertações e em sites sobre o assunto, além de documentos como o Plano Diretor, o Plano 

Municipal de Habitação de Goiânia e o Plano de Desenvolvimento e Integração de Goiânia. Dos sites das 

empresas que investem no setor foram aproveitadas as campanhas publicitárias dos empreendimentos ali 
lançados e as informações sobre tais empresas. Para a elaboração de gráficos foram usados o banco de 

dados da ADEMI-GO e do CRECI-GO, entidades vinculadas ao mercado imobiliário do estado. De posse 

de todos os dados e indicadores coletados, foi elaborado um histórico do mercado do setor, uma análise 

do atual quadro, dividido em quatro grandes áreas: ambiental, mobilidade, sociocultural e 
socioeconômico. O trabalho conclui apresentando as contradições notórias entre as vantagens vendidas 

pelo mercado imobiliário e a deficiência de alguns setores de infraestrutura e o quanto tais contradições 

poderão ser prejudiciais ao consumidor. 
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ANALYSIS OF JARDIM GOIÁS - VARIABLES OF GOIANIA REAL 
ESTATE MARKET  

ABSTRACT 

The current heating in the national real estate sector, and in the city of Goiânia, generates the concern 
with capacity of urban structure in absorbing the necessities of this new built mass. The knowledgement 

of local process of urbanization, the quantitative study of this growth and the notion of criteria of real 

estate value are important for understanding and planning of the infrastructure necessary to take care of 

this new demand. This work approaches the importance of these studies and brings a specific analysis of 
the sector Jardim Goias, that presents accented growth and demand. The bibliographical revision deals 

with real estate market, the description of the urban transformations, the managing plans of Goiânia and 

the real estate market of the city. The methodology deals with the stage of Goiânia real estate market 
characterization, based on books, articles, thesis, sites and documents as the Managing Plan, the 

Habitation Local Plan and the Development and Integration Plan of Goiânia. The characterization of the 

market was made from monthly reports supply, collected from ADEMI-GO and CRECI-GO, the real 
estate market entities. With the data collected and indicators, were elaborated a description of the sector 

market, and the analysis was divided in four great areas: ambient, mobility, social and economic. The 

work concludes presenting the contradictions between the advantages of the real estate market by sales 

and the deficiency of some sectors of infrastructure and how much such contradictions could be harmful 
to consumer. 

 

Key-words: Real Estate, Urban Planning, Goiânia, Jardim Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado imobiliário no país vive uma fase de vantagens para todos os agentes envolvidos e foi 

desencadeada pela união de diversos fatores, como a estabilidade da economia nacional, 

crescimento dos financiamentos imobiliários e do valor de crédito, gerando altos investimentos e 

especulações. 

Seguindo essa tendência nacional de aquecimento dos mercados da construção civil e 

imobiliário, houve na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, um aumento notório de 

empreendimentos empresariais e de habitação. Setores já marcados pela alta presença de tais 

empreendimentos foram explorados e novos setores receberam grandes investimentos, sendo 

inseridos nesse mercado e chamando a atenção por sua rápida valorização. Dentre estes, o Jardim 

Goiás recebeu grande enfoque nos últimos anos com sua alta exposição na mídia, inúmeras 

campanhas publicitárias e questões polêmicas quanto à capacidade da estrutura urbana da região. 

Outros fatores que contribuíram foram os altos investimentos públicos e privados ali 

concentrados, que atraíram especulações imobiliárias e consumidores potenciais. Agentes estes 

que resultaram em acelerada valorização econômica e levaram o setor a apresentar-se como o 

metro quadrado mais caro do mercado goianiense.  

O quadro formado a partir desse adensamento se mostra crítico em determinados aspectos e 

necessita de mudanças. Este trabalho aborda a importância do estudo para prever as necessidades 

urbanas geradas, na forma de uma análise sob diversos ângulos do bairro em questão. 

Há a necessidade de conhecer a estrutura do espaço que está sendo alterado, com o objetivo de 

não explorar além do que o ambiente permite e de providenciar as adequações exigidas. A 

análise do bairro tem o intuito de caracterizar seu espaço urbano apontando possíveis melhorias, 

a fim de ser evitada a formação de um quadro caótico a partir do adensamento de uma região 

sem seu prévio planejamento, e pela importância de diminuir os riscos e as incertezas presentes 

na atividade imobiliária. Embasados na verdadeira realidade do bairro, as empresas, clientes e 

Poder Público podem prever alguns problemas e tomar as medidas necessárias para evitar 

situações polêmicas. 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma análise do mercado imobiliário de Goiânia com 

enfoque para o bairro Jardim Goiás. E como objetivos específicos, analisar o bairro sob aspectos 

ambientais, de mobilidade urbana, socioculturais e econômicos relativos aos indicadores de 

oferta. E ainda, fazer uma análise de instrumentos promocionais utilizados pelas construtoras 

relacionando os principais aspectos estudados e os argumentos de venda. Promove-se também o 

início da discussão sobre o tema chamando atenção para outros estudos de planejamento urbano 

para a cidade de Goiânia. 

2. SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Histórico das Transformações do Espaço Urbano de Goiânia 

A cidade de Goiânia foi elaborada a partir de um plano urbanístico na década de 30 e contou 

com um planejamento original muito bem concebido, sendo desde o início prevista como centro 

político e administrativo do estado, (RIBEIRO,2004). No entanto, a livre urbanização resultante 

de diversos fatores como a intensa ação de imobiliárias, a migração de uma grande quantidade de 

pessoas de todos os segmentos sociais sob influência de Brasília nos anos 60 e o alto número de 

ocupações clandestinas, impuseram à cidade “um traçado urbano totalmente irregular em relação 

ao seu projeto inicial, desafiando o planejamento tanto do governo estadual quanto o do 

municipal” (MOYSÉS, 2004, p.145). 
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Entre os anos de 1964 e 1975 foi iniciado o processo de verticalização da cidade, que mais tarde 

se expandiria de forma desenfreada por toda a área urbana, juntamente com a proliferação dos 

condomínios horizontais. 

Esse processo expõe a idéia de que o mercado imobiliário sempre pôde ser observado como um 

dos principais agentes de transformação espacial da malha urbana, que, ao incorporar novas 

áreas, consumir e produzir espaços, conduz a um processo de reorganização do espaço urbano, 

seu adensamento demográfico e adequação da infraestrutura (PLANO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE GOIÂNIA, 2010). Esse agente, no geral, apresenta grande sensibilidade a 

alterações no comportamento de variáveis como economia do país, variações do câmbio, taxa de 

juros, facilidades para financiamentos, crescimento populacional, níveis de emprego, migração 

da população e até aspectos sociais e culturais. 

A população da cidade de Goiânia aumentou de forma significativa desde o seu surgimento, 

atingindo mais de 1,3 milhões de habitantes no censo realizado em 2010. Para acompanhar esse 

crescimento os investidores imobiliários buscam diversificar seus empreendimentos para atender 

todas as classes econômicas e perfis de clientes. No entanto, a baixa conscientização das 

empresas, apoiada pela alta rentabilidade das construções fora do padrão do planejamento 

vigente, levam a uma situação na qual as desvantagens são imensas. A falta de privacidade, 

ventilação, o estrangulamento do trânsito, esgoto, água e energia são apenas alguns itens 

consequentes. 

2.2. Segmentação de Mercado e Formação do Valor de um Imóvel 

Com o boom de crescimento nacional nos anos 2000, Goiânia tem o mercado imobiliário em um 

de seus melhores momentos (Figura 1). 

  
Figura 1 – Evolução populacional de Goiânia (IBGE, 2012) 

 
 

A Figura 2 ilustra a evolução das unidades lançadas e vendidas no período de 2005 a 2010 na 

cidade. O auge se iniciou no fim do ano de 2007 e fez com que as construtoras e incorporadoras 

acompanhassem a boa fase do setor e investissem mais.  

Os números de 2008 caíram ligeiramente em relação ao ano anterior, reflexo da comparação com 

um ano atípico e ainda de uma provável influência da crise financeira que alguns países 

estrangeiros passavam.  
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Figura 2 – Evolução das unidades lançadas e vendidas de Goiânia (ADEMI, 2005 a 2010) 

 
 

 Enquanto nos anos anteriores se mantinha uma média de 3.500 unidades lançadas por ano, em 

2007 Goiânia teve mais de 9.000 novas unidades construídas. Nos dois anos seguintes houve 

uma queda nesse número, que se recuperou em 2010 com quase 11.000 unidades lançadas. A 

quantidade de unidades vendidas, por sua vez, apresenta um crescimento constante, efetivando 

esse bom momento do mercado de imóveis. O índice de VSO, relação que considera o número 

de vendas sobre a oferta, cresce da mesma forma que a linha de unidades lançadas, mantendo 

uma média acima de 6% nos últimos quatro anos.  

O número de apartamentos em estoque também aumentou, haja vista a quantidade de unidades 

lançadas. Enquanto nos anos de 2005 e 2006 esse número não passava de 5.000 unidades, no fim 

de 2010 Goiânia contava com 11.143 unidades em estoque. É importante ressaltar ainda que 

apenas do ano de 2006 para o de 2007 esse número aumentou 48% (CRECI-GO, 2010).  

Algumas variáveis são relacionadas a fim de obter uma aproximação do valor financeiro do 

imóvel, ou seja, o preço a ser pago pelos benefícios que o empreendimento oferece. Para obter 

uma análise mais ampla devem ser consideradas ainda as alterações que o empreendimento 

provoca no espaço urbano do seu entorno.  

O presente trabalho opta por observar essa influência no espaço urbano sob quatro ângulos:  

 

- Aspecto ambiental: desde o princípio do processo de urbanização as grandes áreas verdes 

públicas, como jardins e parques possuem papel fundamental nas cidades, ao resgatar a idéia de 

bem-estar da população, além do conforto ambiental às áreas adjacentes proporcionado por tais 

áreas de proteção (ACHCAR,2008)..  

 

- Aspecto da mobilidade: a mobilidade é definida como a capacidade de deslocamento de 

pessoas e bens para a normal realização de suas atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, 

educação, saúde, cultura, recreação e lazer), num tempo considerado ideal e de modo confortável 

e seguro (SIDOTTI, VARGAS, 2008). 

 

- Aspectos culturais: A construção de um grande centro de referência seja de lazer, educação ou 

transporte, sempre acaba por transformar a idéia do mercado consumidor em relação ao setor 

onde o mesmo está localizado. Pode-se agregar ou diminuir valor aos imóveis próximos, já que 

ao adquirir uma residência está adquirindo-se também as oportunidades de acesso aos serviços 
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coletivos, equipamentos e infraestrutura da região, de forma que a localização da moradia é um 

valor a ser pago assim como o imóvel propriamente dito. Outro fator de caráter social a ser 

analisado é a segregação social resultante de um rápido processo de valorização de um setor, 

trazendo diferenças sociais claras dentro de uma mesma área urbana, e fazendo com que a 

realidade do setor não satisfaça por completo as necessidades de nenhuma das classes existentes 

no local. 

 

- Aspecto socioeconômico: A análise das informações sobre as preferências e necessidades da 

demanda e a disponibilidade de estoque são importantes para entender e atuar na dinâmica do 

mercado, e se mostra fundamental, a partir do momento em que conjuntamente com uma 

segmentação do mercado, indica um histórico de oferta de tipologias diferentes de imóveis e traz 

o valor do m² na região. A análise dessa demanda está diretamente relacionada com a análise da 

oferta, já que a última limita os desejos da primeira. A oferta de vagas residenciais depende 

basicamente de dois fatores - a preferência do grupo consumidor e as limitações do próprio 

mercado, já que para a existência destas vagas residenciais precisa ser verificada a 

disponibilidade de ocupação das mesmas (BRANDSTETTER, 2004). 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter descritivo, com análise de dados quantitativos e qualitativos considerando 

diversas variáveis que afetam o mercado imobiliário da cidade de Goiânia, com enfoque no setor 

Jardim Goiás.  

Para a escolha do bairro levou-se em consideração itens como a alta valorização do Jardim Goiás 

em um curto período de tempo, as variáveis ambientais e de infraestrutura e a quantidade de 

grandes empreendimentos existentes que fizeram com que este bairro se destacasse. 

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o aquecimento do bairro comparando-se o indicador de vendas 

sobre a oferta em relação à média de velocidade de vendas total no mercado goianiense entre os 

anos de 2007 a 2012. 

 
Figura 3 – Evolução do indicador de vendas sobre a oferta do bairro Jardim Goiás e o indicador total de vendas 

sobre a oferta de Goiânia (ADEMI, 2007 a 2012) 
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Apesar das atraentes variáveis em seu espaço urbano, que causam críticas ao sistema de gestão 

pública, o setor é um dos mais procurados pelas altas classes da cidade. É grande a quantidade de 

reportagens e pesquisas que estampam constantemente as manchetes dos jornais e revistas 

regionais chamando atenção para o setor que se valoriza, apoiadas por órgãos como a ADEMI e 

o CRECI que registram em seus relatórios mensais todas as evidencias do setor. 

Tanto a contextualização do mercado imobiliário de Goiânia quanto a do Jardim Goiás foram 

baseadas em pesquisas, livros, artigos, teses, dissertações e em sites sobre o assunto, além de 

documentos como o Plano Diretor, o Plano Municipal de Habitação de Goiânia e o Plano de 

Desenvolvimento e Integração de Goiânia. Dos sites das empresas que investem no setor foram 

aproveitadas as campanhas publicitárias dos empreendimentos ali lançados e as informações 

sobre tais empresas. Para a elaboração de gráficos foram usados o banco de dados da ADEMI-

GO e do CRECI-GO, ambos do período de 2007 a 2012. 

De posse de todos os dados e indicadores coletados, foi elaborado um histórico do mercado do 

setor, uma análise do atual quadro, dividido em quatro grandes áreas: ambiental, mobilidade, 

sociocultural e socioeconômico. 

Para o estudo das áreas verdes do Jardim Goiás a análise leva em consideração vários fatores 

como a identificação das reais benfeitorias trazidas por estas áreas, os interesses das negociações 

milionárias que a envolvem e ainda os impactos causados pela verticalização, como 

rebaixamento do lençol freático, redução do volume de água e impermeabilização do solo. 

Para a área de mobilidade foram analisadas a classificação viária fornecida pelo Plano Diretor de 

Goiânia, e reportagens frequentes sobre o caos do trânsito urbano na cidade causados pelos 

atrativos que o local oferece e pela verticalização do setor.  

A análise sob o ângulo sociocultural se dividiu basicamente em três vertentes. Uma delas coloca 

em pauta os serviços básicos oferecidos à população local, a segunda frente discorre sobre a 

localização como item de valorização por parte do mercado consumidor, assumindo a sua 

importância dentre os formadores de valor de um imóvel, baseando-se nos estudos de 

Brandstetter (2004). A última vertente analisa a segregação social existente no Jardim Goiás e a 

forma com que elas se envolvem e ocupam o espaço urbano. 

Para uma análise mais quantificada e qualificada do processo econômico da região organizou-se 

os dados dos relatórios da ADEMI-GO em gráficos. 

Em seguida foram apresentadas campanhas publicitárias (panfletos e propagandas virtuais) de 

empreendimentos em construção no Jardim Goiás, e estudado de que forma as principais 

características destes são exploradas pela publicidade imobiliária local, confrontando argumentos 

de venda sob a ótica da propaganda.  

Foram realizadas visitas aos estandes de vendas e aos sites das construtoras presentes no setor, 

onde foram recolhidas diversas campanhas publicitárias e selecionadas aquelas com maior apelo 

às características estudadas neste trabalho. 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O Jardim Goiás está localizado na região sul e sudeste da capital próximo a setores como 

Universitário, Marista, Alto da Glória, Bueno e Sul (Figura 4). Aprovado em 1950 por iniciativa 

de Lourival Louza, o surgimento do setor ocorreu a partir do desmembramento de parte de um 

latifúndio situado em uma linha de contraste, tendo de um lado um espaço rural e do outro o 

centro já constituído de Goiânia (ACHCAR, 2008). 
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Figura 4 – Localização do Jardim Goiás na cidade de Goiânia (Plano Diretor de Goiânia. Modificado pelas 

autoras) 

 

Em toda a história do Jardim Goiás, o grupo empreendedor do fundador Lourival Louza esteve 

tão presente quanto o poder público. Por vários momentos a palavra final foi dada pelo poder 

privado e o espaço urbano se rendeu a ele. Assim, o processo de valorização e o 

desenvolvimento da região foram facilitados pela implantação de infraestrutura na região, muitas 

vezes sob parceria com a iniciativa privada. 

Os anos 70 podem ser considerados anos de muito contraste na região. De um lado a construção 

do Estádio Serra Dourada, inaugurado em 1975, e do Autódromo Internacional de Goiânia. Do 

outro, as ocupações irregulares às margens do Córrego Botafogo (OLIVEIRA, PEIXOTO, 

2009). 

Até a década de 80 o crescimento do setor era muito lento, quase imperceptível. O início do 

aquecimento no mercado imobiliário só ocorreu após a construção do Flamboyant Shopping 

Center, inaugurado em 1981, o primeiro do ramo na cidade. O empreendimento causou impacto 

na economia local, trouxe consigo uma série de benfeitorias para o setor, incluindo vias de 

acesso, transporte público e até determinadas infraestruturas que o local não detinha. Estes altos 

investimentos das incorporações imobiliárias e a proximidade a uma importante rodovia de 

acesso à capital também colaboraram com a chegada dos novos empreendimentos ao local, na 

mudança na imagem do bairro e incremento à oferta do comércio e dos serviços, potencializando 

o mercado imobiliário da região. (ACHCAR, 2008). 

Nos anos seguintes foi perceptível o crescimento de inaugurações de concessionárias, 

hipermercados, hotéis, universidades, edifícios comerciais e residenciais na região. 

Nesse momento já era perceptível o processo de verticalização do bairro. O Parque Flamboyant 

“reafirmou as relações entre a empresa Jardim Goiás Empreendimentos e o poder público [...] A 

contrapartida obtida foi a alteração do gabarito desses terrenos, possibilitando a construção de 

edifícios de mais de 20 andares” (OLIVEIRA, PEIXOTO, 2009, p. 66).  

Há mais de quarenta anos esses assuntos são discutidos, e vão se intensificando cada vez mais 

devido ao estrangulamento de tais aspectos e ao adensamento desenfreado que a cidade passa em 

alguns pontos. No Jardim Goiás, por sua vez, pode-se encontrar algumas situações que formam 

um quadro crítico. 
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4.1. Análise sob Aspecto Ambiental 

Já em seu planejamento inicial, para a escolha da localização da cidade de Goiânia, foi levada 

em conta a forte presença de mananciais para abastecimento da população e de grandes áreas 

verdes para promoção da integração da cidade com a natureza (RIBEIRO, 2004). Os 94 m² de 

área verde por habitante, as mais de 950 mil árvores plantadas e os 191 parques dão a Goiânia o 

posto de “capital mais verde do país” (Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA, 2012).  

No caso do Jardim Goiás, seus empreendedores se preocuparam com uma reserva de áreas 

destinadas a preservação ainda na fase de loteamento do setor. Porém, tais negociações carregam 

consigo o peso de parcerias a fim de conseguir benfeitorias para a região. 

Inaugurado no final de 2006 o Parque Flamboyant (Figura 5) conta com uma área verde imensa, 

dois espelhos d’água, quadras esportivas, pista para caminhada, ciclovia, trilhas, banheiros, jatos 

de água, espaço infantil e vários outros equipamentos com o objetivo de proporcionar lazer para 

todas as faixas etárias.  

 
Figura 5 – Parque Flamboyant (SILVA, 2011) 

 
 

O fato é que, trazendo um conceito de boa qualidade de vida, o parque é alvo para investimentos 

imobiliários. De acordo com o Sinduscon, “o metro quadrado em torno do Parque Flamboyant, 

em cinco anos, sofreu um aumento de 6.666%” (BARBOSA, PERES, 2010).  

Em reportagens publicadas constantemente, especialistas alertam a possibilidade de o lençol 

freático do local ser rebaixado excessivamente em consequência do ritmo de construção próximo 

ao parque, levando o desaparecimento dos lagos nos próximos anos. Há a preocupação também 

com os problemas já existentes no córrego Botafogo provocados pelo adensamento da região, já 

que o solo não absorve suficientemente a água que escorre na superfície e o curso d’água ameaça 

transbordar em dias de maior volume de chuva.  

Algumas medidas já vêm sendo tomadas por construtoras e incorporadoras atuantes no local, 

com medidas locais de minimização dos efeitos destrutivos do adensamento populacional. No 

entanto, novas medidas devem ser estudadas e desenvolvidas por todos os agentes envolvidos às 

causas do problema, dos incorporadores aos novos moradores que chegam ao setor. Caso 

contrário, um dos agentes de maior importância na formação de valor, e tão bem explorado como 

característica fundamental ao bem estar urbano, se voltará como fator de desvalorização. 
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4.2. Análise sob Aspecto de Mobilidade 

De acordo com o Plano Diretor de Goiânia a mobilidade urbana deve ser garantida e favorecer a 

inclusão social e acessibilidade para todos. Para tal, a rede viária urbana deve ser projetada e 

receber manutenção contínua de forma a garantir a capacidade de fluxo da mesma, sendo capaz 

de receber todos os tipos de meios de transporte urbanos. 

Do ponto de vista da mobilidade e acessos, no Jardim Goiás há duas vias de trânsito rápido, a 

Marginal Botafogo e a BR-153 localizadas nas extremidades do setor e nos mesmos sentidos. 

Ligando a região central da cidade ao setor e à saída sul da capital tem-se apenas duas vias 

arteriais de segunda categoria, a Avenida Jamel Cecílio e a Avenida Fued Jose Sebba. A grande 

concentração do setor, portanto, possui apenas vias coletoras (Figura 6). 

 
Figura 6 – Hierarquia viária no Jardim Goiás (Plano Diretor de Goiânia. Modificado pelas autoras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevendo o adensamento da região algumas atitudes foram tomadas no passado, como é o caso 

da ampliação da Marginal Botafogo. Apesar dessas mudanças, a mobilidade da região é 

insuficiente devido à grande quantidade de equipamentos – shopping, universidades, estádio, 

ginásio, parque, comércios, hipermercados – existentes no local. Além disso, a principal saída 

sul da cidade passa pelo setor, ligando a capital a várias cidades turísticas como Caldas Novas e 

Pirenópolis e até a capital do país, Brasília. 

Houve uma negociação de partes de lotes para adequar o sistema viário do setor e amenizar a 

situação, mas o que ocorre é que a região já apresenta problemas relacionados ao trânsito. O caso 

se torna ainda mais crítico ao se lembrar que a população atual é pequena quando comparada 

com o total de residências que estão sendo construídas e logo atrairão mais moradores.  

Entrevista recentes com especialistas ressaltam que há uma série de falhas no sistema, sendo que 

uma delas se refere à falta de estudos de impacto de trânsito para empreendimentos residenciais.  

A situação do Jardim Goiás se torna cada vez mais crítica e as medidas para melhorias no 

trânsito da região mais complexas e com maior custo. Todas essas alterações e readequações 

feitas no tráfego e a instalação de equipamentos poderiam ser evitadas com o cumprimento dos 

planos e leis já existentes, a exigência de estudos de impacto no trânsito e a criação de novas 

regras necessárias. 
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4.3. Análise sob Aspecto Sociocultural 

Iniciado seu desenvolvimento a partir da construção de um shopping center, o Jardim Goiás 

apresenta uma grande quantidade de serviços que atraem a população de toda a cidade. Com a 

chegada de outros grandes empreendimentos comerciais e culturais, a valorização imobiliária do 

setor foi imediata. Os empreendedores, focando na disposição do consumidor em pagar pela 

comodidade da proximidade de grandes centros de referência, além do valor real do imóvel, 

investiram em grandes empreendimentos públicos que aumentariam a valorização do local, para 

em seguida lançarem torres residenciais cada vez mais altas, vistosas e consequentemente, de 

custo mais elevado. 

Além da própria localização do empreendimento e da proximidade de outros fatores também 

valorizados, como ‘grandes centros de compras’ e ‘áreas verdes’, a importância dada ao atributo 

de status do local é de enorme importância na análise comportamental do consumidor. A procura 

em residir “na melhor região de Goiânia”, ou “morar no melhor apartamento do melhor parque 

da cidade”, como sugerem algumas campanhas publicitárias de empreendimentos locais, revela o 

desejo de afirmação e inserção social. A caracterização do bairro em termos de áreas 

residenciais, comerciais, institucionais, equipamentos públicos, vegetação, recursos hídricos e 

áreas vazias encontra-se na Figura 7. 

 
Figura 7 – Uso do solo do Jardim Goiás (Adaptado de SILVA, 2011) 

 

 

 

Em contrapartida, pode-se notar que o bairro apresenta ótima infraestrutura para os já existentes 

empreendimentos de grande porte, como proximidade de vias de caráter nacional, sistema de 

comunicação eficiente, espaços para estacionamentos, vias de acesso largas e com ligação para 

toda a região metropolitana da cidade (ACHCAR, 2008). No entanto, analisando o levantamento 

do uso do solo no Jardim Goiás observa-se que o setor tem em sua maior parte caráter residencial 

e não apresenta estrutura satisfatória de serviços básicos, como panificadoras, açougues, 

academias, escolas, clínicas e laboratórios, se mostrando deficiente para o abastecimento 

cotidiano da população que chegará ao setor nos próximos anos, e, vindas de todas as áreas da 

cidade, estão habituadas a tais serviços. 

Os serviços e produtos oferecidos precisam ser muito variados, já que no setor há uma diferença 

social muito grande. Tem-se condomínios de altíssimo padrão, salas comerciais do mais alto 

nível, residências de famílias da classe média, uma parcela da classe média-baixa que reside nas 
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proximidades do Córrego Botafogo e até condomínios de baixo padrão construídos para atender 

moradores de antigas invasões. 

A fim de atender aos desejos das classes diversas que habitam o setor, as empresas investem na 

área, no entanto como o preço dos lotes é alto, a instalação desses serviços cresce de maneira 

lenta, o que faz com que essas classes se desloquem até setores mais próximos para obterem o 

desejado. 

Com a valorização do setor o adensamento será provocado principalmente pela classe A, que 

anseia por serviços mais variados, com a constante busca por serviços de atendimentos 

personalizados, alta qualidade e eficiência e que ainda tenha um preço justo. Dessa forma, as 

atenções e os grandes investimentos estão voltados para ela. A classe baixa, portanto, tem se 

evacuado dessa região aos poucos devido às altas propostas nos seus lotes e elevação do custo de 

vida no setor. Os poucos que existem causam esse aspecto de segregação social.  

4.4. Análise sob Aspecto Econômico 

Segundo dados da Prefeitura de Goiânia, o Jardim Goiás possui atualmente 133 quadras e uma 

área total de 2.339.711 m², sendo a maior parte desta área constituída de construções baixas (até 

2 pavimentos). No entanto, a região próxima ao Parque Flamboyant está sendo tomada por torres 

que imitam arranha-céus, eliminando aos poucos as casas e os lotes vazios com negociações 

milionárias.  

Ao analisar os dados da ADEMI entre os anos de 2008 a 2010 nota-se que houve uma queda 

brusca no número de unidades com preço variando entre 2.000 e 2.500 reais. Em contrapartida, a 

quantidade de imóveis vendidos com preço entre 2.500 e 3.500 reais cresceu de forma 

significativa, definindo a elevação do padrão exigido pela nova classe presente no setor. No ano 

de 2010 foram vendidas 1033 unidades de apartamentos, localizados principalmente na região 

mais próxima ao Parque Flamboyant.  

Na Figura 8 pode-se observar a evolução do preço por metro quadrado de área privativa entre os 

imóveis ofertados no bairro. 

 
Figura 8 – Evolução do preço por m

2
do Jardim Goiás entre os anos de 2008 a 2012 (Adaptado de ADEMI, 2008 

a 2012) 
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4.5. Análise dos Argumentos de Venda 

O setor de marketing nas empresas da área da construção civil, dentre outros objetivos, deve 

definir quais e de que forma os critérios do empreendimento devem ser explorados em suas 

campanhas publicitárias para atrair de forma mais eficaz os consumidores potenciais. 

Tais campanhas são geralmente direcionadas ao cliente – morador e são marcadas pela 

subjetividade, com apelos emocionais como: lazer, segurança, família e luxo. 

Há o comum direcionamento para característica próprias do empreendimento, como plantas, 

metragem, quantidade de quartos, área de lazer e medições individualizadas, e para 

características físicas da região como a proximidade de grandes centros comerciais e a facilidade 

de acesso. Além disso, há ainda a ocasional exposição de preços e condições de pagamento. 

A localização, a proximidade ao shopping Flamboyant, a presença do Parque Flamboyant e o 

status gerado pelo conjunto de todos esses fatores parecem ser um denominador comum entre as 

campanhas analisadas. É perceptível que, independente do público alvo ou das características 

internas de um imóvel, tais fatores são itens valorizados e por isso devem ser expostos como 

diferenciais de todos os empreendimentos da região. 

O parque é o exemplo mais comum, sendo por vezes utilizado em propagandas que segregam o 

espaço urbano adjacente à área de proteção ambiental, do restante do setor. Não é raro ver nos 

sites e cartazes a separação entre os empreendimentos do Jardim Goiás e os do Parque 

Flamboyant, como se o segundo não fosse apenas um atrativo do primeiro (Figura 9). Outro fator 

comum de enfoque é a proximidade com grandes centros comerciais, como shoppings e lojas de 

conveniência, evocando a praticidade resultante (Figura 10). 

 

 
Figura 9– Propaganda com apelo à imagem do Parque 

Flamboyant

 

Figura 10 – Propaganda com foco na proximidade 

de centros de compra e lazer 

 
 

 

Há o desejo de atingir consumidores, sendo estes moradores ou investidores. Algumas 

propagandas têm um claro direcionamento para investidores, focando na alta e rápida 

valorização dos imóveis da região. No entanto, de modo geral, são poucos os anúncios voltados 

para formas de pagamento e características internas do imóvel. 

5. CONCLUSÕES  

Para a realização deste estudo buscou-se compreender o espaço urbano da cidade de Goiânia a 

fim de estabelecê-la como dinâmica e polinucleada. Percebe-se que o traçado urbano feito na sua 
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fundação se modificou ao longo dos anos, resultado de um crescimento demográfico acelerado e 

adaptações nem sempre planejadas para habitação, indústrias, comércios e praças. 

A quantidade de contradições envolvidas no processo de alteração desse espaço urbano é grande 

e envolve desde a não preocupação com os impactos gerados por grandes construções na 

infraestrutura da região até a desigualdade social existente, que admite barracões e arranha-céus 

na mesma paisagem urbana. No início do crescimento da região houve a preocupação de 

remanejar a população menos favorecida para áreas seguras e distantes do foco de valorização do 

setor, com o intuito de evitar discrepâncias sociais que viriam a manchar a imagem de luxo que 

estava sendo criada.  

 Outro fator contraditório diz respeito ao problema de déficit de habitação da cidade, que apesar 

de ter apresentado uma melhoria pequena resultante do aquecimento do setor imobiliário, ainda 

representa um problema, já que tal processo privilegiou com mais intensidade as classes de 

elevado poder aquisitivo.  

O enfoque da pesquisa no Jardim Goiás se deu a fim de analisar e compreender as 

transformações no setor devido ao seu crescimento acelerado nos últimos anos, a proliferação de 

torres residenciais e comerciais fizeram da região um verdadeiro canteiro de obras. 

Essa acelerada expansão resultou em algo além de melhorias: a possível e iminente saturação das 

vias de acesso, dos sistemas de abastecimento de água, de esgoto e de recolhimento de lixo. Há 

ainda a preocupação de que a massa edificada das torres luxuosas sombreie espaços e bloqueie 

os ventos. 

Com base nos dados analisados, a pesquisa comprova que o setor passou por uma valorização 

nos últimos anos. A participação do poder público e de grandes investidores foram fundamentais 

para essa valorização, facilitada também pelos grandes equipamentos instalados no eixo 

econômico do setor. Entretanto, é preciso prever o conforto de todos que residirão no local e a 

preservação do ambiente em um nível além da especulação imobiliária, que dita o urbanismo da 

região.  

Com dados expostos é perceptível ainda a importância notória do Parque Flamboyant para a 

aceleração de adensamento do Jardim Goiás, e para a diferença de valorização dos 

empreendimentos adjacentes ao parque em relação aos empreendimentos restantes no setor. Tal 

fato se deve ao desejo de áreas verdes urbanas ainda mais presente e intrínseco na cultura goiana 

e às especulações da iniciativa privada com apoio do poder público. 

A análise de campanhas publicitárias dos empreendimentos locais expõe ainda a contradição 

entre os anseios do mercado consumidor, a estrutura urbana atual e as políticas públicas, sendo 

ainda possível perceber que os meios de marketing acabam se baseando nas vontades da 

sociedade e não em suas reais necessidades. 

O trabalho se norteou por analisar o bairro pelos aspectos ambientais, de mobilidade, 

socioculturais e econômicos a fim de abordar os possíveis pontos de influência dessa 

verticalização. E por meio dessa análise da estrutura interna do Jardim Goiás pode-se direcionar 

as possíveis atitudes a fim de sanar os impactos gerados e promover a adequação da infra-

estrutura urbana para melhor sustentar os moradores que estão chegando e ainda chegarão ao 

local. Os resultados também servem como banco de dados para consultas a respeito do 

crescimento do mercado imobiliário do Jardim Goiás bem como da cidade de Goiânia nos 

últimos anos.  
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