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RESUMO  

 

Nos últimos anos o preço dos imóveis no mercado brasileiro, passou a ser o mais caro 

da América Latina. Muitos autores analisaram a variação no preço dos imóveis no Brasil de 

modo a identificar uma bolha imobiliária no mercado, a justificativa para tanto se daria por 

alguns motivos, como: o aumento na linha de crédito para os consumidores, o crescimento do 

PIB e o aumento salarial ou a variação positiva no salário da população brasileira nos últimos 

anos. Este estudo tem como objetivo analisar a variação do preço dos imóveis no mercado 

imobiliário em Fortaleza nos últimos dez anos e comparar com a variação no valor do salário 

mínimo, mediante pesquisa descritiva, bibliográfica e documental. Para realizar a pesquisa 

foram coletados dez jornais do segundo domingo do mês de janeiro de cada ano (2005-2014) 

e deles extraídos os dados e colocados em uma planilha do software Microsoft Excel®. A 

partir de então, confeccionou-se tabelas dinâmicas, com médias e somas capazes de serem 

analisadas. Após tabuladas as regiões do município de Fortaleza, chega-se a variações 

positivas muito elevadas, que variam de 258% a 920% entre apartamentos e casas. Conclui-se 

com a pesquisa que para que o salário mínimo acompanhasse o crescimento do preço dos 

imóveis ele teria que ser, em 2014, R$ 941,20. 

 

Palavras – chave: Preço dos imóveis. Salário Mínimo. Bolha imobiliária. 

 

ABSTRACT 

 

In last years, the price of real estate in brazilian market became the most expensive in 

Latin America. Many authors analyzed the variation in the price of real estate in Brazil to 

identify a housing bubble in the market, the justification for that, happened for a few reasons, 

such as: the increase in the credit line for consumers, growing of GNP(Gross National 

Product) and a salary increase or the positive variation in salary of brazilian population in the 

last years. This study aims to analyse the price variation of real estates on housing market in 

Fortaleza at the last ten years and compare with the variation of minimum wage, by 

descriptive research, bibliographic and documental. For realize this research were collected 

ten journals of second Sundays of January each year (2005-2014) and then extracted the data 

and put them in a spread sheet of Microsoft Excel®. Thereafter, were crafted dynamic tables, 

with averages and sums capable of being analysed. After tabulated the regions of municipal of 

Fortaleza, comes to very high positive variations, ranging from 258% to 920% between 

apartments and houses. It concludes with the research for the minimum wage accompany the 

price growth of real estate he would have to be in 2014, R$ 941.20. 

 

Keywords: Price of real estate. Minimum Wage. Housing bubble. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se perceber que a variação dos imóveis em Fortaleza, sobretudo, nos últimos dez 

anos, tem se intensificado. Houve um aumento gradativo nos preços dos imóveis, podendo 

esse ser reflexo da grande demanda por imóveis, devido a um conjunto de fatores favoráveis 
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como estabilidade econômica, queda nas taxas de juros para financiamento de longo prazo e 

incentivos do governo. Atualmente, o setor de habitação é um grande gerador de trabalho e 

renda, logo, contribui diretamente para o crescimento do país (PINHEIRO; SOUZA, 2013). 

Nos últimos anos, o mercado imobiliário brasileiro se tornou o mais caro da América 

Latina. Em 2009, a alta no valor dos imóveis foi de 22% − terceira maior do mundo. Em 

2010, a valorização chegou a 25% e o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking. A parte da 

população que já tinha seu imóvel próprio se beneficiou, porém a que não tinha patrimônio 

estava destinada a comprar algo aquém do plano inicial ou recorrer ao aluguel. Em 2011, o 

Brasil ficou em segundo lugar no ranking, com 23%, porém o mercado imobiliário vem 

perdendo força (EXAME, 2012). 

O mercado imobiliário atual vive de grandes variações, saber se essas variações estão 

de acordo com o crescimento do poder aquisitivo da população é de real importância, pois 

como princípio básico da própria Constituição Brasileira de 1988 está a moradia dos cidadãos 

brasileiros. Percebe-se, em outras análises de variação imobiliária, que os imóveis no Brasil 

em geral tiveram elevadas variações positivas em seus preços, trazendo assim a importância 

de se estudar o comportamento do mercado imobiliário dentro do município de Fortaleza. 

(D’AGOSTINI, 2010).  

Diante desse contexto, surge a importância de saber se as variações nos preços dos 

imóveis, no preço do m², foram compatíveis com o poder aquisitivo da população de 

Fortaleza. Deve-se destacar que a presente pesquisa foi conduzida a responder a seguinte 

questão: qual foi a variação ocorridas nos preços dos imóveis no mercado imobiliário de 

Fortaleza frente ao aumento do salário mínimo nos últimos dez anos? 

 Para responder a questão de pesquisa, este artigo tem como objetivo: analisar a 

variação do preço dos imóveis no mercado imobiliário em Fortaleza nos últimos dez anos. Os 

objetivos específicos são:  

a) comparar a variação do preço médio por região do município de Fortaleza dentre os 

anos de 2005 e 2014; 

b) identificar os bairros e/ou regiões dos imóveis com as maiores variações;  

c) analisar a quantidade de salários mínimos por imóvel de 2005 a 2014. 

A justificativa para se realizar esse trabalho surge da necessidade de entender as 

crescentes variações no mercado imobiliário, assim sendo uma ferramenta para investidores e 

pesquisadores dessa área, pois poderá ser utilizado como instrumento de tendências para 

investimentos mais sucintos no município de Fortaleza. Busca-se uma melhor otimização das 

ferramentas de planejamento de vendas do mercado imobiliário, ou seja, refletirá 

positivamente nas revendedoras de imóveis. 

Para tanto, o presente artigo foi estruturado em cinco seções, incluindo esta 

introdução. A segunda seção apresenta o embasamento teórico sobre o qual este artigo foi 

conduzido, a terceira seção destina-se à descrição da metodologia para se atingir o objetivo 

estabelecido, a quarta seção apresenta a análise dos dados e dos respectivos resultados e, na 

última seção, tem-se a conclusão deste estudo acerca de todas as investigações realizadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção evidencia a fundamentação teórica deste estudo, comentando aspectos 

acerca de conceitos, como definição e entendimento do mercado imobiliário, renda da 
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população brasileira, bem como as variações que ocorreram nos últimos anos no Brasil, 

abordando estudos anteriores que tenham como foco esta temática, constituindo assim o 

embasamento para a pesquisa. 

 

2.1 Mercado imobiliário urbano 

 

Pode-se conceituar mercado imobiliário como local abstrato onde são realizadas 

negociações de compra, venda e aluguel de bens imobiliários, ou seja, terrenos, casas, 

apartamentos, lojas, entre outros. É negociado o terreno (espaço) e qualquer coisa que nele 

estiver construída (D’AGOSTINI, 2010). 

O mercado imobiliário age de forma diferente dos demais mercados, ou seja, seu 

comportamento é atípico dos outros mercados de bens. Isso se dar devido às características 

diferenciadas e especiais que os imóveis têm, como por exemplo, a quantidade de 

compartimentos, o tipo de acabamento, onde esse imóvel está localizado, dentre outras. Por 

sua localização ser fixa, qualquer que seja a modificação ao seu redor, esse sofrerá positiva ou 

negativamente as variações em seus preços de mercado (GONZÁLEZ, 2003).  

Por terem um maior tempo de durabilidade, os imóveis permanecem no mercado 

imobiliário por grandes períodos de tempo, com oferta nesse mercado para vendas e locações. 

Quando se colocam à disposição do mercado imóveis novos, esses têm seu preço refletido 

diretamente no custo de sua produção e no preço dos imóveis usados ofertados no mercado. 

De maneira geral, são os imóveis usados que ditam os preços dos novos.  

Os principais fenômenos identificados no mercado imobiliário são: rotina peculiar da 

atividade, a inelasticidade com relação à demanda e o constante processo de reestruturação 

interna das áreas urbanas, além das várias contribuições e/ou influências externas, como a 

mudança na estrutura do ambiente onde os imóveis se encontram. A participação simultânea e 

não coordenada de empreendedores, de médio porte, governo e população em geral, provoca 

mudanças nas condições do mercado e nos preços dos imóveis (GONZÁLEZ, 2003). 

Segundo Souza Filho (2004), o mercado imobiliário varia de maneira a se adaptar com 

o gosto e desejos dos seus compradores. O consumidor leva em consideração para formação 

do preço dos imóveis as externalidades negativas causadas por equipamentos urbanos, como 

problemas no tráfego, poluição sonora, limpeza pública deficitária, entre outras. Porém, esse 

mesmo consumidor prioriza os imóveis pelo lazer que ele pode oferecer ou pelo bairro onde 

está localizado. No caso de Fortaleza, os consumidores mostram-se atraídos por alguns 

bairros específicos: Aldeota e Meireles (área empresarial), Praia do Futuro (praia e lazer) e 

Varjota (área na qual se concentram bares e lazer noturno). 

 

2.2 Crescimento no valor do salário mínimo no Brasil 

 

O crescimento da renda no Brasil se torna evidente com a diminuição em massa da 

pobreza, torna-se perceptível ao se analisar que a miséria no país diminuiu nos últimos dez 

anos, que mais pessoas hoje participam da classe média brasileira, representando um 

importante público para o mercado. Com isso, o mercado se desenvolve através de sua 

publicidade para atrair a classe média. O gráfico 1 mostra o crescimento do PIB Per Capita da 

população brasileira de 2007 a 2013. 
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Gráfico1  ̶  PIB Per Capita – Brasil de 2007 a 2013 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de IBGE (2014). 

De acordo com o gráfico 1, pode-se perceber um real aumento no PIB Per Capita na 

população brasileira de 2007 a 2013, ou seja, de acordo com os dados das contas nacionais 

trimestrais, colhidos pelo IBGE, teve um aumento no poder aquisitivo dos brasileiros. 

Segundo Lopez (2014), o crescimento da renda per capita tem o efeito de estimular o 

mercado imobiliário, pois permite à família brasileira ampliar o seu consumo, logo, essa terá 

mais opções de compra, consequentemente, adquirir um imóvel com um valor acima do 

previsto ou simplesmente poder comprar a sua casa própria. O aumento de renda propicia a 

aquisição de imóveis, pois, ao se elevar a renda, mais pessoas estarão dispostas a adquirir o 

imóvel próprio, pois terão um melhor cadastro de crédito nos bancos e financeiras, 

melhorando e facilitando a liberação desse crédito para a compra de bens, como imóveis, 

veículos, entre outros, com isso gerará um aquecimento na demanda. 

Tabela 1  ̶  Reajuste do Salário Mínimo de 2005 a 2014 

(continua) 

Período 
Salário Mínimo 

(R$) 

Reajuste Nominal 

(%) 

INPC 

(%) 

Aumento Real 

(%) 

Maio de 2005 300,00 -1 - - 

Abril de 2006 350,00 16,67 3,21 13,04 

Abril de 2007 380,00 8,57 3,30 5,10 

Março de 2008 415,00 9,21 4,98 4,03 

Fevereiro de 2009 465,00 12,05 5,92 5,79 

Janeiro de 2010 510,00 9,68 3,45 6,02 

Janeiro de 2011 545,00 6,86 6,47 0,37 

                                                           
1 Nota: Sinal convencional utilizado: - Valor nulo, pois é o ano base para o cálculo, ou seja, o marco zero, 

qualquer variação em cima dele próprio seria nula. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Série2 14.047 15.831 16.737 19.285 20.988 22.044 24.065
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Tabela 1  ̶  Reajuste do Salário Mínimo de 2005 a 2014 

(conclusão) 

Período 
Salário Mínimo 

(R$) 

Reajuste Nominal 

(%) 

INPC 

(%) 

Aumento Real 

(%) 

Janeiro de 2012 622,00 14,13 6,08 7,59 

Janeiro de 2013 678,00 9,00 6,10 2,73 

Janeiro de 2014 724,00 6,78 6,41 0,35 

Total Período - 92,95 45,92 45,02 

Fonte: Adaptado pelo autor de DIEESE (2012) e da Estimativa sobre o INPC de 2014 do IBGE (2014). 

Percebe-se, através da tabela 1, o crescimento do salário mínimo no decorrer do 

tempo, ou seja, no período de dez anos o salário da população brasileira teve um reajuste 

nominal acumulado de 92,95%, com base no salário mínimo de 2005 (R$ 300,00), porém 

nesse período teve a inflação acumulada foi de 45,92% levando a um aumento real no poder 

aquisitivo do salário mínimo de apenas 45,02%. 

Quando se fala em poder aquisitivo, podem-se ter comparações de renda através de 

salários mínimos, logo, pode-se identificar o poder aquisitivo das pessoas através da 

quantidade de salários mínimos que elas recebem. Cardoso Júnior e Musse (2014) afirmam 

que é necessário analisar os impactos decorrentes de aumentos reais do salário mínimo sobre 

o nível geral de preços da economia. Em sua análise, afirmam que qualquer impacto que 

venha a ocorrer no mercado é contexto-dependente. “[...] um aumento real de SM [salário 

mínimo] apenas se converterá em inflação se os setores econômicos afetados pelo reajuste 

estiverem operando com capacidade instalada plena ou quase-plena” (CARDOSO JR; 

MUSSE, 2014, p. 6). 

 

2.3 Análises empíricas anteriores sobre a variação no preço dos imóveis 

 

Observou-se nos últimos anos um crescente estudo para justificar a variação no preço 

dos imóveis em todo Brasil. Algumas variáveis estão sempre sendo citadas, como custos de 

materiais de construção, inflação e outras, porém, faz-se necessário focar no poder aquisitivo, 

entender e analisar se a renda da população é de fato um fator predominante no aumento do 

preço dos imóveis, e, ao mesmo, entender se essa variação acompanhou a mudança nos preços 

dos imóveis (SOUZA FILHO, 2004; D’AGOSTINI, 2010). 

Para Souza Filho (2004), quando se analisa microeconomicamente o perfil de 

demanda de um determinado mercado de ativos, essa análise tem real importância, pois 

auxilia na identificação das preferências individuais, gerando assim, menor assimetria de 

informações, tão comum no mercado imobiliário.  

De acordo com Oreiro (2001) e Leister (2011), as bolhas imobiliárias representam 

situações em que se tem uma elevação não sustentável no nível dos preços, causadas pelo 

comportamento do comprador e não por dados fundamentais sobre os ativos como 

ações/imóveis. 

D’Agostini (2010) identificou uma bolha imobiliária no mercado brasileiro que está 

em crescimento devido a alguns motivos:  
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a) aumento no endividamento das famílias brasileiras, em relação aos seus salários, 

que buscam o imóvel próprio; 

b) o aumento salarial ou a variação positiva no salário da população brasileira nos 

últimos sete anos não acompanhou o ritmo de crescimento nos preços dos imóveis 

e/ou seus respectivos indicadores de evolução de preços do setor imobiliário, como 

é o caso do Índice Nacional da Construção Civil (INCC); 

c) a forte taxa de crescimento no PIB brasileiro, avaliada pelo autor, com base no 

aumento do crédito, que, provavelmente, não terá continuidade, devido à carência 

de investimentos em formações brutas de capital fixo e/ou criação de poupanças 

domésticas. 

Percebe-se a existência da bolha imobiliária por todo consumidor que deseja adquirir 

um imóvel novo ou usado. São perceptíveis as variações nos preços dos imóveis de uma 

mesma região/bairro em pouco período de tempo. No geral, ao se perguntar a qualquer 

consumidor e/ou demandante de imóveis como se deu a variação imobiliária, a resposta 

provável é de que os imóveis estão muito caros, que os salários não obtiveram o mesmo 

percentual de variação positiva que o preço desses imóveis e que o mercado só se sustenta até 

o momento porque o crédito imobiliário se tornou mais acessível, farto e com prazos de 

pagamentos alongados (D’AGOSTINI, 2010). 

A existência de uma bolha imobiliária não é descartada por Mendonça (2012), em sua 

análise mostra que os preços dos imóveis residenciais e comerciais elevaram seu valor de 

forma exorbitante nos últimos anos. Os autores D’Agostini (2010), Mendonça e Sachsida 

(2012), Costa (2013) fazem referência à crise imobiliária dos Estados Unidos em 2008, em 

que o estopim foi o mercado imobiliário, e comparam também com outros casos parecidos em 

países como Espanha, Portugal e Grécia. É sempre indagado pelos autores se o mercado 

imobiliário brasileiro gerará tais problemas à economia do país. 

Pode-se analisar, mesmo que previamente, uma distorção entre a variação nos preços 

dos imóveis e na variação de renda da população nos últimos anos. Identificar as distorções 

entre essas variações é de real importância para se entender como o mercado age e se 

movimenta. 

A cada dia, a população brasileira residente nas capitais começa a perceber os preços 

elevados que alguns determinados tipos de imóveis estão atingindo, principalmente em 

algumas capitais brasileiras (D’AGOSTINI, 2010; MENDONÇA; SACHSIDA, 2012; 

COSTA, 2013).  

Em sua análise, Mendonça e Sachsida (2012, p. 7) identificaram que “[...] de janeiro 

de 2010 a março de 2012, houve uma variação de 43% no preço médio de venda dos imóveis 

em todo o Brasil”. 

Para analisar a possibilidade de uma bolha imobiliária no mercado imobiliário 

brasileiro, Mendonça e Sachsida (2012) realizaram uma análise com base nos custos dos 

fatores de produção associados ao setor imobiliário. Foram utilizados na sua análise os três 

índices seguintes: Índice da Construção Civil (ICC); Custo Unitário Básico (CUB) e Índice 

Nacional da Construção Civil (INCC). 

[...] O ICC é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, 

para o setor habitação. O CUB é um indicador monetário que mostra o custo básico 

para a construção civil. Sua avaliação é feita pelo sindicato da indústria da 

construção civil de cada estado. Por fim, o INCC, elaborado pela Fundação Getulio 

Vargas (FGV), também afere a evolução dos custos de construções habitacionais. É 

um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), representando 10% 

do índice (MENDONÇA; SACHSIDA, 2012, p. 27). 
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Gráfico 2  ̶   Evolução do INCC, IPCA e ICC (jun./2000 a dez./2011) 

 

Fonte: Mendonça e Sachsida (2012, p. 28). 

Percebe-se no gráfico 2, que houve uma elevação acentuada nos indicadores 

analisados, principalmente a partir de 2003, refletindo assim diretamente na elevação dos 

preços dos imóveis, pois o custo para sua construção aumentou. Na análise de Mendonça e 

Sachsida (2012, p. 28 e 29) [...] “as variações do INCC e do ICC geral foram, 

respectivamente, de 159% e 158%, enquanto o IPCA teve variação de 134%”. 

De acordo com o estudo de D’Agostini (2010), em um futuro não muito distante, se o 

preço dos imóveis continuar crescendo na mesma proporção de hoje, chegará a um nível que a 

população brasileira não poderá mais pagar. Um motivo para isso é porque a população não 

obteve a mesma variação positiva em sua renda. Chegando a um momento, como afirma o 

autor, em que os preços serão obrigados a diminuir para que possam novamente ser 

negociados. O governo pode evitar a queda nos preços, subsidiando e facilitando os créditos 

ofertados para os consumidores de imóveis, porém, pode-se chegar a um nível tão alto que 

simplesmente não haverá demandantes para esses imóveis (D’AGOSTINI, 2010). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção apresenta a abordagem metodológica empregada no desenvolvimento da 

pesquisa, contemplando a caracterização e as etapas percorridas para o seu desenvolvimento.  

Lakatos e Marconi (1995, p. 40) conceituam metodologia como “um conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista”. 

 

3.1.Caracterização e etapas da pesquisa 

 

Considerando que o objetivo deste estudo consiste em analisar os preços dos imóveis 

em Fortaleza de 2005 a 2014 e comparar frente ao poder aquisitivo da população de Fortaleza, 

adotou-se abordagem de pesquisa quantitativa. 
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Quantitativa, pois, conforme a natureza das informações coletadas pode-se organizar 

sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos coletados para este estudo. As 

pesquisas quantitativas caracterizam-se pelo emprego de estatísticas tanto na coleta quanto no 

tratamento dos dados, tem a finalidade de se criar gráficos e tabelas que auxiliem a analise dos 

dados (OLIVEIRA, 1999; MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

O intuito desta pesquisa é extrair os dados de jornais classificados de imóveis em 

Fortaleza de forma quantitativa e gerar analises e informações que agreguem valor à pesquisa, 

através da formulação de tabelas e gráficos, contendo somas e médias que facilitem a análise 

e o entendimento. 

Este estudo pode ser classificado como descritivo, pois seu intuito é descrever as 

variações do mercado imobiliário frente à variação no valor do salário mínimo no município 

de Fortaleza, visa-se descrever de maneira ampla os fenômenos entre as duas variáveis, e 

identificar se elas estão interligadas. 

Segundo Gil (2008, p. 42), descreve “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Existem pesquisas descritivas que vão além das simples identificações de existências 

entre variáveis, essas tendem a mostrar e determinar a natureza da relação, ou seja, o 

desenvolvimento das variáveis na população. Nesses casos, essas pesquisas aproximam-se 

bastante de pesquisas explicativas. Porém, existem pesquisas que mesmo tendo natureza 

descritiva, acabam servindo para proporcionar uma nova visão do problema, aproximando-se 

assim das pesquisas exploratórias (GIL, 2008). 

Esse trabalho foi realizado através de pesquisa documental e bibliográfica, pois foram 

analisados documentos que ainda não receberam tratamento, para assim poder responder aos 

objetivos da pesquisa. 

As principais vantagens de pesquisas bibliográficas residem nos fatos de dar ao 

investigador ferramentas para pesquisar fatos dispersos e/ou passados, de uma maneira muito 

ampla. Por exemplo, seria inviável um pesquisador percorrer todo um território para captar 

informações de população e renda per capita, porém se tem a sua disposição bibliografia 

apropriada com essas informações, poderá esse realizar sua pesquisa em tempo hábil para 

torná-la válida. Estudos históricos têm papel indispensável à pesquisa bibliográfica, pois não 

existe outra forma de se estudar fatos/casos passados a não ser com estudos e documentos de 

períodos anteriores (GIL, 2008). 

Portanto, é necessário, realizar a pesquisa bibliográfica, pois quando se trabalha com 

dados dispersos, como renda e mercado imobiliário, e suas mutações ao decorrer do tempo, 

faz-se necessário ter boas bibliografias que discorram sobre determinadas situações e assim 

responder de forma fidedigna os problemas gerais e específicos. Esse artigo teve como base 

outros artigos e algumas dissertações sobre o tema, de modo a contribuir para o estudo do 

mercado imobiliário. 

É uma pesquisa documental, pois os documentos necessários param se perceber a 

variação imobiliária ao decorrer dos últimos dez anos foram os jornais classificados 

imobiliários, onde são ofertados diariamente imóveis no município de Fortaleza e estado do 

Ceará como um todo, portanto, são documentos que ainda não receberam tratamento analítico. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa documental assemelha-se à pesquisa 

bibliográfica. A diferença entre elas está na natureza das fontes, a bibliográfica baseia-se em 

documentos de contribuições de diversos autores sobre um determinado tema/assunto e a 
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pesquisa documental tem por característica utilizar-se de documentos que ainda não 

receberam nenhum tratamento analítico e/ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. 

Os documentos base desse tipo de pesquisa se resumem em dois tipos: primeira mão e 

segunda mão. São documentos de primeira mão: os jornais, diários, fotografias, gravações, 

memorandos, ofícios, boletins e outros. De outro lado, há os documentos de segunda mão, ou 

seja, aqueles nos quais de alguma forma já houve um tratamento dos dados, são eles: os 

relatórios de pesquisas, relatórios de empresas, tabelas estatísticas entre outros (GIL, 2008). 

Esse trabalho dividiu os anúncios em dois tipos, os apartamentos e as casas, pois assim 

tem-se maior fidedignidade na análise, mantendo imóveis distintos com análises distintas. 

 

3.1 Coleta dos dados 

 

A coleta ocorreu no município de Fortaleza, no período de janeiro de 2005 a janeiro de 

2014, basicamente de duas formas: 

a) Foram coletados dados necessários para se realizar a análise a partir dos jornais 

Diário do Nordeste, especificamente dos seus cadernos classificados, de nome 

Compra e Venda, de acordo com o quadro 1. 

Quadro 1 – Artefatos Documentais (Classificados do Diário do Nordeste) 

Data Ano da edição Nº da Edição Páginas Utilizadas 

9/01/2005 24 8.218 1-9 

8/01/2006 25 8.580 1-11 

11/01/2007 26 8.943 1-10 

13/01/2008 27 9.306 1-10 

11/01/2009 28 9.666 1-12 

10/01/2010 29 10.026 1-12 

02/01/2011 30 10.379 1-8 

08/01/2012 31 10.746 1-13 

13/01/2013 32 11.113 1-10 

12/01/2014 33 11.473 1-12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

b) utilizar os valores dos salários mínimos no Brasil, através dos relatórios e das 

análises desenvolvidos pelo IBGE. 

 

3.2 Tratamento dos dados 

 

Após coletados, os dados foram tabulados com o auxílio do software Microsoft 

Excel®, evidenciando-se os resultados por meio de tabelas e gráficos. 

As análises foram realizadas através de técnicas de estatística descritiva, com o uso de 

médias, medianas e medidas de dispersão. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta os dados obtidos através da pesquisa documental, tendo como 

fonte os jornais classificados dos anos de 2005 a 2014, publicados na segunda semana do mês 

de janeiro dos respectivos anos, e a variação do salário mínimo nos últimos dez anos. Bem 

como a análise e a interpretação desses dados baseada no objetivo geral deste estudo, e 

consequentemente responder aos objetivos específicos. 

 

4.1 Levantamento das informações da pesquisa 

 

Com as informações obtidas pela compilação dos dados colhidos dos jornais 

classificados, foi possível estruturar uma união de bairros e assim classificá-los em números 

dado a ordem alfabética referente ao nome do primeiro bairro da região, logo tornará mais 

fácil produzir gráficos que ajudem o entendimento da pesquisa. O município de Fortaleza foi 

dividido em 17 regiões que são constituídas por bairros localizados próximos e com certa 

equivalência de relação econômica, dada a união do Jornal Diário do Nordeste em seus 

cadernos classificados, conforme pode ser observado na quadro 2. 

Quadro 2 – Numeração das regiões coletadas nos jornais classificados 

(continua) 

Nº da 

Região 
Divisão de bairros por região 

1 
Água Fria, Edson Queiroz, Cidade Dos Funcionários, Luciano Cavalcante e 

Jardim das Oliveiras 

2 Aldeota, Meireles e Praia de Iracema 

3 
Antônio Bezerra, Henrique Jorge, João Xiii, Presidente Kennedy e Parque Rio 

Branco 

4 

Barra Do Ceará, Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Padre Andrade, Jardim 

Guanabara, Quintino Cunha, Jardim Iracema, Vila Ellery e Conjunto Nova 

Assunção 

5 Cambeba, Messejana, Lagoa Redonda, Jacarey e Barroso 

6 Centro, Jacarecanga e Monte Castelo 

7 Conjunto Ceará, Bonsucesso, Granja Portugal, Granja Lisboa e Parque Santa Rita 

8 
Dias Macedo, Castelão, Passaré, José Walter, Itaperi, Serrinha, Cajazeiras, Boa 

Vista e Parque Dois Irmãos 

9 Dionísio Torres, Joaquim Távora, Pio Xii, Tauape e Piedade 

10 Fátima, Benfica, José Bonifácio e Farias Brito 

11 Jóquei Clube, Pici, Bela Vista, Pan-Americano e Demócrito Rocha 

12 
Maraponga, Parangaba, Mondubim, Vila Manoel Satiro, Vila Peri, Conjunto 

Esperança e Parque Santa Rosa 
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Quadro 2 – Numeração das regiões coletadas nos jornais classificados 

(conclusão) 

Nº da 

Região 
Divisão de bairros por região 

13 
Montese, Aeroporto, Jardim América, Vila União, Aerolândia, Alto Da Balança e 

Damas 

14 Mucuripe, Vicente Pinzon,Castelo Encantado e Serviluz 

15 Parquelândia, Rodolfo Teófilo, São Gerardo e Amadeu Furtado 

16 
Siqueira, Canindezinho, Paque Jerusalém, Bom Jardim, Parque São José e Parque 

Santo Amaro 

17 Varjota, Papicu, Praia Do Futuro, Dunas, Cocó e Cidade 2000 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

Foi analisado, após a coleta de todos os dados, que algumas das regiões que seriam 

analisadas não tinham anúncios em todos os anos, logo essas regiões foram descartadas, pois 

não teria como analisa-las sem comprometer as informações desse artigo, como o 

desenvolvimento das variações do preço médio do m², do preço médio dos imóveis, entre 

outras. Assim, essas regiões foram descartadas das análises realizadas nesse artigo. Segue a 

tabela 2 que mostra a quantidade de anúncios por ano em cada região. 

Tabela 2 – Quantidade de anúncios por região 

Nº da Região 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Total 

geral 

2005 61 98 1 0 9 4 0 7 6 15 0 9 8 1 9 0 40 268 

2006 74 124 0 2 13 2 0 7 15 10 0 5 5 0 9 0 57 323 

2007 42 117 0 1 5 1 1 5 9 8 0 4 3 0 9 0 46 251 

2008 60 97 3 4 13 2 3 26 7 17 4 16 15 0 14 3 46 330 

2009 72 104 0 3 16 0 0 10 13 7 2 9 3 1 7 1 47 295 

2010 66 114 6 21 11 10 2 6 15 19 2 7 9 1 17 1 60 367 

2011 50 35 4 27 30 16 1 19 32 28 2 27 23 2 22 3 81 402 

2012 53 67 8 7 25 6 1 23 18 12 1 12 6 1 20 1 33 294 

2013 48 39 0 1 32 3 3 27 7 10 1 23 8 2 7 2 37 250 

2014 

Total 

geral 

26 47 2 4 16 5 0 15 16 23 5 11 7 1 12 1 24 215 

552 842 24 70 170 49 11 145 138 149 17 123 87 9 126 12 471 2995 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

Dada a tabela 2, foram descartadas da análise as regiões 3, 4, 6, 7, 11 14 e 16, pois não 

tiveram anúncios em todos os seus anos. 
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4.2 Análise da variação do preço médio do m² de 2005 a 2014, no município de Fortaleza. 

 

Após a coleta de dados, foi realizada a produção, através do software Microsoft 

Excel®, de uma tabela dinâmica e nela apresentada média de preços do m² dos dois tipos de 

imóveis analisados, os apartamentos e as casas.  

A tabela 3 evidência o preço médio do m² de todas as regiões analisadas no município 

de Fortaleza dentro do período de dez anos (2005-2014) gerada a média de todas as regiões 

identificadas no quadro 1, nomeado como “Fortaleza”, onde identificará a variação média 

geral no município de Fortaleza. A linha descrita como variação de 2005 a 2014 é o 

percentual de alteração positiva ocorrida no preço do m² dos imóveis de 2005 a 2014. 

Tabela 3 – Preço médio do m² dos apartamentos e casas ofertados nos classificados de 2005-

2014 (em R$) 

  Nº da Região  

Tipo Ano 1 2 5 8 9 10 12 13 15 17 Fortaleza 

A
p

a
rt

a
m

en
to

 

2005 771 1.378 917 450 830 889 589 628 529 866 1.123 

2006 1.246 1.617 675 475 772 777 864 689 813 972 1.313 

2007 1.385 1.534 693 724 1.554 1.034 715 705 721 1.047 1.356 

2008 1.579 1.744 1.129 747 1.460 1.394 745 844 1.058 1.392 1.504 

2009 1.941 2.150 921 862 1.744 1.419 1.167 843 1.017 1.289 1.825 

2010 2.434 2.581 1.520 2.000 1.852 2.085 1.500 1.833 1.932 1.800 2.271 

2011 3.434 3.186 2.194 1.896 2.833 2.906 1.934 1.699 2.299 2.700 2.726 

2012 3.145 3.708 2.426 1.970 2.657 3.279 1.918 1.551 2.513 3.316 3.169 

2013 3.628 4.170 2.914 2.110 2.517 3.962 2.262 2.130 2.436 3.423 3.387 

2014 4.244 5.230 3.847 2.765 3.104 3.745 2.783 2.705 3.019 3.884 4.058 

Variação 

de 2005 a 

2014 (%) 

550 379 420 614 374 421 472 431 570 449 361 

C
a
sa

 

2005 768 872 557 415 543 413 335 396 343 747 704 

2006 874 439 593 624 182 199 463 478 577 619 757 

2007 825 971 576 629 556 471 729 377 705 1.048 796 

2008 888 626 702 709 500 779 710 722 566 1.075 795 

2009 1.170 795 1.014 770 882 444 950 1.052 1.136 999 1.049 

2010 1.373 1.053 1.255 430 975 779 722 906 999 1.014 1.136 

2011 1.582 2.199 1.543 1.027 1.374 1.724 1.197 1.165 1.244 1.630 1.420 

2012 1.950 3.100 1.407 1.690 1.597 1.380 1.427 1.185 1.424 2.546 1.732 

2013 2.232 3.040 1.735 1.729 1.722 1.715 1.631 1.485 820 1.727 1.882 

2014 2.723 2.506 2.029 1.874 3.623 1.608 1.806 2.835 1.812 2.094 2.252 

Variação 

de 2005 a 

2014 (%) 

355 287 364 451 668 389 540 717 529 280 320 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

Percebe-se na tabela 3 a existência de intensa variação positiva no preço do m² de 

todas as regiões e dos dois tipos de imóveis analisados, apartamentos e casas, nos últimos dez 

anos. A variação demonstrada na tabela 3 mostra que, de maneira geral, o preço do m² dos 

apartamentos cresceu 361% e o das casas 320%, porém algumas regiões ficaram bem acima 
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da média geral, como é o caso para apartamentos das regiões 1, 8 e 15, que tiveram as 

variações, respectivamente, 550%, 614% e 570%, tendo as maiores variações no preço médio 

do m² para apartamentos, todas as regiões sem exceções ficaram acima da média de variação 

geral. No caso das casas, destacam-se as regiões 9, 12, 13 e 15, com as variações 668%, 

540%, 717% e 529%, respectivamente, tendo as maiores variações no preço médio do m² das 

casas, e a região 2 com a variação de 287%, ficando abaixo da média geral.  

De maneira geral, tem-se que de 2005 a 2014 os imóveis triplicaram o preço médio do 

m², 3,61 vezes para os apartamentos e 3,20 vezes para as casas, ou seja, para investidores em 

dez anos foi possível triplicar o seu patrimônio, porém para os que demandam moradia ficou 

mais inacessível a possibilidade de se adquirir o imóvel próprio. 

O intuito da análise é chegar ao preço médio dos imóveis, para isso, necessita-se da 

média da área dos imóveis por região analisada, para que assim se possam multiplicar os 

valores dos preços médios dos m² (tabela 3) pela área média de cada região em cada ano, 

dispostas na tabela 4.  

Tabela 4 – Média do tamanho dos imóveis no município de Fortaleza (em m²) 

  Nº da Região  

Tipo Ano 1 2 5 8 9 10 12 13 15 17 Fortaleza 

A
p

a
rt

a
m

en
to

 

2005 95 157 60 60 124 102 65 70 89 146 138 

2006 107 172 66 61 139 118 66 89 103 133 151 

2007 127 154 75 51 127 107 68 87 99 133 141 

2008 119 164 60 74 119 110 64 81 100 118 134 

2009 158 166 76 65 134 94 67 70 126 140 152 

2010 135 163 74 65 112 127 60 62 88 128 142 

2011 98 153 81 69 121 110 71 92 95 117 114 

2012 100 161 72 79 108 120 85 122 108 126 127 

2013 100 144 75 67 162 96 64 105 101 125 116 

2014 106 142 74 75 123 104 66 95 140 109 116 

C
a
sa

 

2005 212 341 109 213 162 433 205 260 189 439 240 

2006 193 413 151 174 550 700 442 234 223 350 224 

2007 276 277 205 220 81 329 116 260 334 274 265 

2008 239 300 236 161 330 350 259 231 329 342 241 

2009 236 372 235 152 382 600 189 148 355 353 254 

2010 281 441 185 373 400 469 258 279 368 475 325 

2011 267 237 176 179 359 353 197 295 320 487 272 

2012 239 302 224 147 688 228 198 408 342 349 254 

2013 257 393 202 148 499 212 144 362 366 415 229 

2014 287 352 226 166 96 288 202 127 329 413 257 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

Percebe-se na tabela 4 que o tamanho médio dos imóveis manteve certa igualdade nos 

períodos, o que implica em padrões de construção por região. Observa-se que a semelhança 

ocorre mais frequentemente nos imóveis do tipo apartamento, enquanto os imóveis do tipo 

casa normalmente por serem mais maleáveis e pessoais em relação a sua construção, têm 

algumas diferenças maiores dentre os anos. 
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Após coletados os dados de preço médio do m² nas regiões do município de Fortaleza 

e tamanho médio dos imóveis, pode-se calcular o preço médio dos imóveis no município de 

Fortaleza, para podermos analisar o valor médio de um imóvel como um todo em todas as 

regiões. O preço médio encontrado vai ser uma estimativa, muito próxima da realidade, para 

as regiões, como é representado na tabela 5. 

Tabela 5 - Preço médio dos apartamentos e casas ofertados nos classificados de 2005-2014 

(em R$ 1.000,00) 

  Nº da Região  

Tipo Ano 1 2 5 8 9 10 12 13 15 17 Fortaleza 

A
p

a
rt

a
m

en
to

 

2005 73 217 55 27 103 91 38 44 47 127 155 

2006 134 279 44 29 107 91 57 61 84 129 199 

2007 175 236 52 37 197 111 49 61 72 139 191 

2008 187 286 67 55 174 153 47 68 106 164 202 

2009 307 357 70 56 234 134 78 59 128 180 277 

2010 328 421 112 130 207 264 90 114 169 231 322 

2011 336 488 178 130 341 319 138 157 218 317 310 

2012 313 597 176 156 288 394 164 188 271 418 403 

2013 363 599 219 141 408 380 145 223 247 427 392 

2014 451 744 286 206 381 388 183 256 422 424 470 

Variação de 2005 a 2014 

(%) 
619 343 520 764 370 427 479 583 895 335 303 

C
a
sa

 

2005 163 297 60 89 88 179 69 103 65 328 169 

2006 168 181 89 109 100 139 204 112 129 217 169 

2007 228 269 118 139 45 155 85 98 236 287 211 

2008 212 187 165 114 165 273 184 166 186 367 192 

2009 276 296 239 117 337 266 179 156 404 352 266 

2010 386 464 232 160 390 365 186 253 368 481 369 

2011 423 520 271 184 493 608 236 343 398 793 386 

2012 466 936 315 249 1098 315 283 483 487 889 439 

2013 575 1195 350 256 858 364 235 537 300 718 431 

2014 781 883 459 312 349 463 365 360 596 866 579 

Variação de 2005 a 2014 

(%) 
480 297 759 352 397 258 531 351 920 264 344 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

De acordo com a tabela 4, assim como a variação do preço médio do m² foi positiva, a 

variação do preço médio dos imóveis também foi, porém com algumas ressalvas, a variação 

geral dos imóveis do tipo apartamento foi de 303% e as casas 344%, o que comparando à 

variação do preço médio do m², tem-se uma diminuição de 58% nos apartamentos e uma 

variação positiva de 24% para as casas. Todas as regiões tiveram variações maiores que a 

variação geral no caso dos apartamentos, dentre elas, foram selecionadas as três maiores, 

regiões 1, 8 e 15, com variações 619%, 764% e 895%, respectivamente, maiores que o dobro 

da variação geral. No caso das casas, a variação geral, representou muito próximo as 

variações das regiões, destacando-se apenas duas regiões, 5 e 15, com variações de 
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respectivamente 759% e 920%, ou seja, essas regiões tiverem uma intensa variação, como é o 

caso da região 15 com 920%, quase dez vezes o valor inicial em 10 anos. 

Fazendo um comparativo com o valor médio dos imóveis, com o aumento do salário 

mínimo de 2005 (R$ 300,00) para 2014 (R$ 724,00), percebemos que ocorreu um 

crescimento aproximado de 2,41 vezes, logo os preços dos imóveis aumentaram muito além 

do aumento do valor dos salários mínimos no município de Fortaleza. 

Outra análise importante, que mostra o confronto entre renda e preço dos imóveis em 

Fortaleza, foi identificar quantos salários mínimos correspondiam à compra de um imóvel em 

2005 e 2014, como demonstra o gráfico 3. 

Gráfico 3 – Preço médio dos imóveis X quantidade de salários mínimos (em salários 

mínimos) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos cadernos classificados do Diário do Nordeste de 2005 a 2014. 

O gráfico 3 está dividido nos dois tipos de imóveis analisados e seus valores estão em 

quantidade de salário mínimo, ou seja, por apartamento (AP) e por casa (CS), de maneira a 

melhor visualizar o gráfico. De acordo com o gráfico 4, existe um elevado aumento na 

quantidade de salários mínimos necessários para se adquirir um imóvel. De modo geral, os 

imóveis no município de Fortaleza tiveram uma variação positiva em salários mínimos de 

aproximadamente 20% para apartamentos e 30% para casas, um total de 132 e 238 salários 

mínimos, respectivamente, entre 2005 e 2014. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a variação do preço dos imóveis no mercado 

imobiliário no município de Fortaleza entre 2005 e 2014 para então entender o funcionamento 

do mercado imobiliário brasileiro nos últimos dez anos. Deve-se destacar que, como lido em 

outros artigos, revistas e dissertações, o município de Fortaleza não ficou de fora da elevação 

dos preços dos imóveis, em todas as regiões do município analisadas no período.  

Deve-se destacar que mediante utilização da metodologia de cálculo das médias para o 

preço do m² e o preço do imóvel dado as regiões tiveram-se, de forma resumida, as 

informações analisadas, pois até então eram vários anúncios de vendas em vários anos, não 
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transmitindo assim meios de comparação entre os anos. Foi passado para a planilha do 

Microsoft Excel um total de 5.749 anúncios de apartamentos e casas, que após a análise prévia 

de informações se tornaram 2.995 anúncios, divididos em 17 regiões, que, por motivo de falta 

anúncios, tornaram-se 13 regiões analisadas, que através de uma tabela dinâmica no 

programa, gerou resumos da pesquisa, que logo resultaram gráficos e tabelas.   

Conclui-se que as variações nos preços dos imóveis no município de Fortaleza foram 

significativas no período de 2005 a 2014. Quando analisado de forma geral todo o município, 

o preço médio do m² sofreu uma elevação de 361% nos apartamentos e 320% para casas, e o 

preço médio dos imóveis sofreu uma variação geral de 303% para apartamentos e 344% para 

casas. Assim, pode-se extrair a seguinte informação: de 2005 para 2014 o mercado imobiliário 

teve uma variação positiva de pelo menos 2,88 vezes o valor inicial. 

As regiões que tiveram as maiores variações no preço médio do m² foram a região 8 

para os apartamentos, 614%, passou de R$ 450,00 para R$ 2.765,00, já para as casas a região 

com maior variação foi a de número 13, 717%, que passou de R$ 396,00 para R$ 2.835,00. 

Quando pega-se o preço médio dos imóveis, as maiores variações ocorreram na região 15 para 

apartamentos, 895%, onde seu preço médio passou de R$ 47.000,00 para R$ 422.000,00. No 

caso das casas a maior variação nos preços médios ocorreu na região 15, 920%, onde as casas 

passaram de R$ 65.000,00 para R$ 596.000,00.  

Foram extraídos os preços médios do m² nos imóveis mais caros no ano de 2014, onde 

se tem que a região 2 teve as maiores médias para apartamentos, tanto em m² quanto em preço 

do imóvel, que são respectivamente R$ 5.230,00 e R$ 744.000,00, já para casas, houve uma 

divergência, em que a região 9 apresentou o maior preço médio do m² que foi de R$ 3.623,00, 

enquanto o maior preço médio dos imóveis, foi apresentado pela região 2 com um valor de R$ 

883.000,00. 

Em resposta ao problema dessa pesquisa, temos que variação do preço dos imóveis 

comparada ao aumento no valor do salário mínimo mostrou que todas as regiões tiveram 

grandes variações, porém, em média, a variação foi de 20% para os apartamentos e 30% para 

a as casas, referente à quantidade de salários mínimos necessários para compor o preço dos 

imóveis nos dois momentos, 2005 e 2014, o que se conclui que seria necessária uma elevação 

atual de 30% no valor do salário mínimo para que houvesse uma estabilidade entre os dois 

períodos, ou seja, que a mesma quantidade de salários mínimos necessários em 2005 fosse, 

em quantidade, a mesma necessária em 2014. O salário mínimo para 2014 deveria ser R$ 

941,20. 

As dificuldades dessa pesquisa foram basicamente a falta informações de renda líquida 

e/ou bruta do município de Fortaleza nos anos analisados, que possibilitaria que a pesquisa 

tivesse sido o mais realista possível, na falta dela analisou-se pelo valor do salário mínimo nos 

seus respectivos anos. Outra dificuldade foi conseguir as informações dos preços dos imóveis 

nos anos analisados, foi-se necessário recorrer aos classificados antigos e realizar um longo 

trabalho de coleta para preparar de forma resumida tabelas e médias necessárias a analise da 

pesquisa, esses de difícil acesso e com um alto custo. 

Como sugestão de pesquisa para outros autores, indico analisar as variações dos 

imóveis frente ao custo de sua produção, amparado com uma entrevista com corretores e/ou 

donos de algumas construtoras e imobiliárias no mercado imobiliário de Fortaleza. Assim 

como também identificar uma região dentre as analisadas nesse artigo e ir mais afundo na 

pesquisa, como características dos imóveis (quantidade de cômodos, banheiros, garagem, 

entre outros) e as externalidades ao redor do imóvel que alteraram de forma positiva ou 

negativa em seu preço. 
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