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O que é o Índice imobles©?

2 

Como é feito o cálculo dos preços por metro quadrado de Goiânia?

O Índice imobles© é o primeiro indicador a fornecer dados realmente precisos sobre a 

evolução de preços de apartamentos em Goiânia. E, mais do que isso, é o primeiro a trazer os 

valores detalhados dos principais bairros da capital dos goianos.

Através de um banco de dados próprio, a imobles se conecta a mais de 50 construtoras e 

calcula mensalmente o valor médio do metro quadrado dos apartamentos na cidade. O 

indicador leva em consideração todos os empreendimentos novos a partir de 200 mil reais de 

Goiânia, construídos nos últimos 3 anos ou que estão atualmente em construção.

http://indice.imobles.com
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Opinião
INCC deve continuar
desacelerando

Inflação da construção demonstra primeiros sinais de retorno a patamares pré-pandemia

Os preços dos materiais, mão de obra e serviços da construção civil, representados pelo INCC, Índice Nacional de Custo de Construção, 
registraram alta média de 0,56% em setembro. Este é o segundo mês consecutivo em que a variação mensal do índice fica em nível próximo 
ao pré-pandemia.
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Com isso, o INCCM acumulado nos últimos 12 meses fechou em 
16,4%. Ainda é um valor bastante elevado, mas a sequência de 2 
meses de queda é uma sinalização importante de que há uma 
tendência de redução.

No gráfico, que traz o acumulado dos últimos 12 meses, é possível ver 
melhor a inversão de tendência.

Para conferir o INCC mês a mês em 2021 e entender melhor sobre 
esse índice, acesse nosso conteúdo!

A desvalorização do Dólar, puxada pela instabilidade econômica da pandemia, foi o principal fator que fez o INCC crescer 
tanto entre 2020 e 2021. Por isso, dado que o câmbio tem se demonstrado relativamente estável nos últimos meses, nossa 
expectativa é que o INCC siga a trajetória de desaceleração nos próximos meses. Fizemos também uma análise dos 
preços de cada micro categoria que compõe o INCC, e os dados colaboram com a opinião de tendência de queda.

http://indice.imobles.com
https://imobles.com/conteudo/o-que-e-indice-incc/
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Preço dos apartamentos em Goiânia sobe 1,5% em setembro e deve continuar a acelerar nos próximos meses

A alta do preço dos apartamentos em Goiânia segue em aceleração. O aumento em setembro foi de 1,5%, o que fez a variação dos últimos 12 
meses chegar a quase 20%.

O aumento dos valores é bastante generalizado, não sendo reflexo 
específico da valorização um Setor ou tipo de apartamento. Todas as 
4 grandes regiões do mercado imobiliário de Goiânia apresentam um 
crescimento expressivo no preço nos últimos 12 meses, conforme 
demonstrado no quadro ao lado.

As causas do aumento geral e elevado seguem sendo a pressão dos 
custos de construção, representada pelo INCC, e a forte demanda por 
novas moradias, fenômeno que não é exclusivo de Goiânia, mas atinge 
todo o setor imobiliário brasileiro.

Opinião
Tendência para os
próximos meses
ainda é de alta

No ano de 2020, as Construtoras repassaram pouco da inflação para preço, pois havia uma insegurança em relação à demanda 
devido à crise. Em 2021, por outro lado, com a confirmação da demanda em alta, houve um encadeamento de aumentos para 
compensar a inflação de meses anteriores. Mesmo assim, o aumento de preço dos apartamentos em Goiânia nos últimos 12 
meses fechou em 19,7%, o que é apenas um pouco acima da inflação da construção no mesmo período (16,4%. Ou seja, é 
possível afirmar que o aumento dos preços ainda não refletiu o efeito da alta demanda por imóveis na capital de Goiás. O 
mercado segue aquecido e com escassez de alguns tipos de apartamentos, como studios no Bueno e prontos pra morar no 
Parque Amazônia. Por isso, nossa opinião é que os preços ainda irão aumentar por alguns meses até iniciar a desaceleração.
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Além do Bueno e Marista: Parque Amazônia tem maior valorização de Goiânia nos últimos 12 meses

Não é novidade que os Setores Bueno e Marista são os mais movimentados bairros de Goiânia quando se trata do mercado de imóveis. 
Contudo, desde o final de 2020 é o Parque Amazônia que tem despontado em termos de valorização. Analisando isoladamente o valor 
nesse setor, sem considerar seus bairros vizinhos Jardim Atlântico e Vila Rosa, o  preço dos apartamentos no Parque Amazônia subiu 24,8% 
nos últimos 12 meses, versus 23,1% no Marista e 21,3% no Bueno.

O Parque Amazônia é geralmente preferido por quem quer morar em um local mais tranquilo. Como muitas avenidas importantes passam 
pelo bairro, ele se torna um local de tráfego rápido – mesmo para aqueles que precisam se locomover longas distâncias pela cidade.

Nos últimos anos houve uma escassez de novos empreendimentos no bairro, o que fez com que os últimos lançamentos da região tivessem 
suas vendas aceleradas. Atualmente, são poucas as unidades de apartamentos novos prontos para morar disponíveis, e o preço por m² está 
em torno de 5.100 Reais - cerca de 30% mais baixo que a média do Bueno e Marista. 

A combinação de qualidade de vida, preços acessíveis e escassez de oferta foi a principal causa do Parque Amazônia liderar a valorização 
de apartamentos nos últimos 12 meses em Goiânia.

Opinião
O Parque Amazônia
continuará a
apresentar
forte valorização?

Sabemos que atualmente há uma escassez de oferta no bairro e as principais construtoras da cidade já possuem uma 
série de empreendimentos planejados para a região. Entretanto, o bairro tem uma taxa de adensamento urbano 
(concentração de edificações) relativamente baixa quando comparado aos principais setores de Goiânia, em especial o 
Bueno. Por isso, acreditamos que os preços continuarão a subir, mas não no mesmo patamar dos últimos 12 meses. 
Nossa principal dica fica pra quem quer comprar um apartamento no Parque Amazônia: se encontrar uma boa oferta, 
não demore muito na tomada de decisão, pois você pode ter que esperar por um bom tempo até outra surgir.
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Mercado mostra por que o "gosto" do brasileiro por investir em imóveis tem fundamento sólido

Investir em imóveis é reconhecidamente uma "preferência nacional". A economia brasileira tem um histórico de longa data de instabilidade 
econômica, o que fez esse tipo de investimento se tornar um "porto seguro" para quem quer rentabilidade com segurança.

Opinião
Qual a melhor alternativa
de investimento
atualmente?

De forma direta, quem se arriscar a responder esta pergunta sem os devidos "poréns" está mentindo. O 
investimento "certo" depende do momento e, principalmente, do perfil e dos objetivos de cada pessoa. O que 
podemos afirmar com relativa segurança é que, considerando o histórico político e econômico do Brasil, o 
investimento em imóveis tem se consolidado cada vez mais como uma boa alternativa para quem busca 
rendimento sem se expor às grandes oscilações do mercado.

O mês de setembro de 2021 foi emblemático para mostrar 
essa característica sólida do investimento em imóveis. 
Conforme mostrado no gráfico ao lado, a instabilidade 
política brasileira e os eventos de incerteza da economia 
global fizeram o IBOVESPA, que é o principal índice da bolsa 
de valores do Brasil, despencar 6,57% no mês. Ainda assim, 
o rendimento na bolsa de valores nos últimos 12 meses 
segue com excelente resultado, em torno de 17%. Porém, 
quem investiu em apartamentos em Goiânia teve,  no 
mesmo período, um potencial de ganho com valorização de 
quase 20% de acordo com o índice imobles.
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RESULTADOS DO MÊS   Índice imobles© 
Variação do preço por metro quadrado de apartamentos versus indicadores de mercado

Setembro de 2021

*A variação do IPCA do mês de setembro de 2021 utiliza o IPCA15 (prévia do indicador) como referência, uma vez que o 
IBGE divulga o valor definitivo do IPCA somente após a data de fechamento do Índice imobles.
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Preço por metro quadrado de apartamentos em Goiânia  •  Índice imobles© 
Valores em milhares de Reais

Setembro de 2021
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Evolução do preço por metro quadrado por bairro •  Índice imobles© 
Variação de preço mensal acumulada desde maio de 2020

Setembro de 2021
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Setembro de 2021
Índice imobles©
RANKING DE PREÇO POR M² • Apartamentos Geral
Lista dos 10 bairros mais procurados → Valores em milhares de Reais
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Índice imobles©
RANKING DE PREÇO POR M² • Apartamentos de 2 quartos
Lista dos 10 bairros mais procurados → Valores em milhares de Reais
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Índice imobles©
RANKING DE PREÇO POR M² • Apartamentos de 3 quartos
Lista dos 10 bairros mais procurados → Valores em milhares de Reais
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Setembro de 2021

Observação: Este gráfico é o único do relatório que apresenta os dados dos preços de apartamentos de 1, 4 e 5 quartos. Todos os outros 
dados, inclusive do índice geral de Goiânia, consideram apenas os apartamentos de 2 e 3 quartos por questão de metodologia estatística.

Índice imobles©
RANKING DE PREÇO POR M² • Apartamentos quantidade de quartos
Valores em milhares de reais
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O Índice imobles© de valor por metro quadrado de apartamentos em Goiânia é calculado através de um banco de 

dados próprio da imobles. São mais de 50 construtoras e 200 empreendimentos que tem os preços monitorados 

mensalmente para a composição do índice.

É importante ressaltar que o Índice imobles© é baseado diretamente nos preços das tabelas das Construtoras e 

não em anúncios. Isso traz um nível alto de precisão para as análises, pois os anúncios de grandes portais 

tornam-se frequentemente desatualizados, gerando uma série de erros que comprometem a análise de quem quer 

comprar um imóvel.

Além disso, o Índice imobles foi criado por especialistas no mercado local, tendo uma metodologia própria para 

Goiânia. Isso permite, por exemplo, o monitoramento mensal inédito dos preços dos bairros mais procurados da 

cidade.

Entenda o Índice imobles© Setembro de 2021
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O que é importante considerar para entender como usar corretamente o Índice imobles© em suas análises:

● Ele é feito com base nos apartamentos a partir de 200 mil reais, e empreendimentos do programa Casa Verde 
Amarela não estão inseridos na análise;

● Empreendimentos de todos os bairros do município de Goiânia na faixa de preço acima de 200 mil reais fazem 
parte do Índice. Municípios periféricos da Região metropolitana de Goiânia, como Aparecida de Goiânia e Goianira, 
não são parte integrante do Índice;

● Apesar de usar dados de todos os bairros do município, nem todos os gráficos e tabelas apresentam o detalhe de 
cada bairro. Isso é feito para evitar distorções estatísticas em bairros que possuem uma quantidade menor de 
empreendimentos;

● O Índice imobles é atualizado sempre na primeira semana de cada mês;

● Os empreendimentos acompanhados foram entregues nos últimos 3 anos ou estão, atualmente, em construção;

● Não utilize o Índice imobles© como fonte única para tomada de decisão. Como qualquer índice, ele apresenta 
limitações e sua precisão pode oscilar. Portanto, sempre que for comprar um imóvel, além do Índice imobles©, 
consulte outras fontes para validar suas análises. Você pode encontrar outros conteúdos para te ajudar no 
processo de compra no próprio portal da imobles → imobles.com/conteudo

Índice imobles©  Metodologia e limitações Setembro de 2021
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Somos o único portal do Brasil focado somente em quem está em busca do seu novo imóvel. Nossa missão 

é garantir um processo de compra seguro e descomplicado ao comprador, sem pegadinhas, sem pressão 

para a compra ou informações desencontradas. 

Para isso contamos com uma estrutura completa de tecnologia, conteúdo e expertise de mercado. Nossa 

equipe é formada por consultores de compra - que dispõem de ferramentas avançadas, inteligência de 

mercado em tempo real e, principalmente, portfólio ilimitado com todos os apartamentos à venda em 

Goiânia. 

Dessa forma, eliminamos o conflito de interesse existente no mercado tradicional: não estamos a serviço de 

proprietários, vendedores ou anunciantes, trabalhamos exclusivamente para o comprador, e garantir a sua 

melhor experiência de compra é nosso propósito.

imobles
A startup que está revolucionando a compra de imóveis no Brasil

Setembro de 2021
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Todos os materiais do Índice imobles© podem ser utilizados gratuitamente em seu site, desde que 

façam a correta citação da fonte e sejam configurados conforme as instruções de publicação. Para 

ver o passo a passo acesse o link abaixo:

Insira os gráficos do Índice imobles© em seu site Setembro de 2021

biblioteca.imobles.com
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