
 
COMITÊ DE MERCADO 
reunião de 22 de maio de 2014 
1 

 

disponível em www.realestate.br 
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Comportamento de Preços de Imóveis Residenciais no Brasil 

 
 

Introdução 

O Comitê de Mercado do NRE-Poli reuniu-se para debater o crescimento dos 
preços de imóveis residenciais no Brasil.  A escolha do tema da reunião foi motivada 
pela percepção de que o assunto vem sendo tratado nos principais meios de 
comunicação no Brasil sem o rigor de uma fundamentação técnica, indispensável a 
uma leitura mais apropriada dos riscos que o crescimento de preços sem sustentação 
no valor dos imóveis pode acarretar para a economia brasileira, o que inclusive tem 
suscitado apreciações de ilustres professores e consultores de que o mercado 
brasileiro estaria imerso numa bolha de preços. 

A discussão foi conduzida com base na Carta do NRE-Poli no.36-14 do professor 
Rocha-Lima e em seu artigo a ser apresentado no evento Lares Rio 2014, que trata e 
aprofunda o tema da bolha de preços e as expectativas de comportamento futuro. 

Esta Nota, que espelha o debate havido na reunião, contém os seguintes tópicos: 

 Algumas lições da bolha imobiliária americana 
 O deflator apropriado para os preços dos imóveis 
 O impacto do custo do terreno nos preços dos produtos 
 Tendências de evolução dos preços 
 Possibilidades de queda nos preços 
 Financiamento imobiliário e o impacto nos preços 
 A situação dos empreendimentos comerciais 
 O conceito de bolha imobiliária 

O leitor poderá achar mais produtivo para o entendimento do texto, primeiro 
conhecer o conceito de bolha imobiliária, que se encontra ao final desta Nota.  Não 
há prejuízo algum para o entendimento em começar a leitura pelo conceito de bolha 
e depois retornar ao início do texto, ou iniciar de acordo com a sequência de 
conteúdo aqui disposta, e consultar, se necessário, o conceito de bolha no final da 
Nota. 
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Lições da bolha americana 

Além da evidência de que crédito imobiliário irresponsável é indutor de bolhas no 
mercado de real estate, a crise americana nos ensinou duas importantes 
lições.  Primeira, a verificação da existência de bolha por meio da análise do 
comportamento dos preços nominais sempre apresenta um viés.  No gráfico 1, a 
curva de preços nominais na cidade de Miami, medida pelo índice Case-Shiller (CS), 
com base em janeiro-02, mostra movimentos mais agressivos do que se visualiza na 
curva deflacionada pelo CPI (Consumer Price Index), equivalente ao nosso 
IPCA.  Pela versão nominal, poder-se-ia tomar a conclusão de que o piso de preços 
mudou do patamar 100 para um patamar 110, quando o que denota a curva 
deflacionada é que os preços atingiram um pico mais moderado (198 em vez de 225) 
e que a queda leva os preços até abaixo dos custos de reprodução, o que sustenta a 
retomada a partir de janeiro-2012.  

gráfico 1 

 

Segunda lição: as bolhas imobiliárias são fenômenos localizados, ocorrem em 
segmentos de mercado específicos.  Em economias complexas e com grandes 
mercados, como a americana e a brasileira, a intensidade da flutuação ou mesmo a 
estabilidade dos preços de imóveis, está vinculada à dinâmica de cada segmento de 
mercado em particular, como pode ser observado no gráfico 2 que apresenta a 
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evolução do índice Case-Shiller (CS) de preços de imóveis residenciais, deflacionados 
pelo CPI, em diversas cidades americanas. 

Verifica-se que há grandes diferenças de comportamento do índice CS deflacionado 
pelo CPI de cidade para cidade, ou de acordo com a agregação do índice, se 
representando o comportamento de 10 ou 20 cidades.  Em alguns mercados 
claramente se constata a ocorrência de bolha (Miami em destaque e no composto 
nacional para as 10 maiores ou o total das 20 cidades abrangidas pelo CS) e, em 
outros, não, casos de Cleveland e Detroit, ainda que nestas se perceba nitidamente a 
influência que a imagem de desajuste de preços em determinados mercados pode 
contaminar a estabilidade de outros mais equilibrados. 

Usar preços nominais e generalizar representam perigos e provocam viés de 
interpretação e julgamento.  É importante esclarecer que a avaliação do risco de 
ocorrência de bolha no Brasil deve se pautar pelo entendimento da supremacia das 
condições locais de cada mercado como indutoras ou limitadoras do crescimento dos 
preços praticados além da exigência de avaliar séries históricas de preços aplicando 
deflator adequado. 

O deflator apropriado para os preços nominais dos imóveis 

A questão é, que deflator(es) usar para avaliar se os preços praticados no mercado 
imobiliário estão exageradamente altos? 

Preços exagerados, ou especulativos, produzem resultado para os empreendedores 
acima do patamar que leva a remuneração dos investimentos a um nível compatível 
com o risco de empreender no mercado imobiliário.  Ou seja, os preços são 
especulativos quando estão acima do valor justo (fair value), como sendo aquele 
valor (preço) que resulta de uma agregação de margem de resultado aos custos em 
que incorrem os empreendedores para implantar seus empreendimentos, incluindo o 
custo do terreno.  O conceito de fair value, ou preço justo está no final da Nota. 

Logo, deflator adequado para reconhecer a prática ou não de preços especulativos no 
mercado imobiliário é aquele que envolve e pondera todos os componentes de custo 
de desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.  Ao deflacionarmos os 
índices de preços de imóveis pelo índice de custos agregados de desenvolvimento 
dos empreendimentos visualizaremos o comportamento das margens de resultado 
dos empreendedores no tempo, se estáveis, decrescentes ou especulativas, para 
tomar conclusões sobre a ocorrência de bolhas e de qual intensidade. 
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gráfico 2 

 

É importante assinalar que os dois mais relevantes itens do custo de implantação dos 
empreendimentos, terreno e construção, têm comportamentos distintos ao longo do 
tempo e, se deflacionarmos o índice de preços de imóveis por um, ou por outro, 
certamente encontraremos resultados diferentes. Há necessidade, portanto, de se 
trabalhar com um índice agregado, composto com os pesos relativos de cada um dos 
itens no custo de implantação.  Como exemplo, o gráfico 3 ilustra os efeitos da 
deflação a partir de diferentes índices de custos no mercado norte-americano. 

No Brasil o índice de maior confiabilidade para refletir o comportamento dos preços 
de imóveis residenciais é o IVG-R, Índice de Valor de Garantia de Imóveis 
Residenciais Financiados, produzido pelo Banco Central e cuja base amostral são os 
financiamentos concedidos a compradores pelos bancos com carteiras de crédito 
imobiliário. 

A solidez do IVG-R encontra-se na sua competência em capturar transações 
efetivadas, ainda que com certa defasagem entre o momento da aquisição do imóvel 
e o repasse do financiamento, na entrega do empreendimento.  O índice é calculado 
com base em 11 regiões metropolitanas, as mesmas que servem à construção do 
IPCA. 
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gráfico 3 

 

 

A desvantagem do índice para diversos usos é que ele não é divulgado de forma 
desagregada por cidades, somente na forma de um índice geral, o que serve para 
indicar um andamento muito geral, com todas as limitações daí derivadas, de não 
ilustrar o comportamento de segmentos de mercado, que é aonde os preços 
distorcem ou não. 

O impacto do custo do terreno nos preços dos produtos 

Na reunião do Comitê, para discutirmos a eventual presença de uma bolha 
imobiliária no Brasil lançamos mão de um proxy metodológico para compor o índice 
agregado de custo de implantação de empreendimentos residenciais, com o objetivo 
de usá-lo como deflator do IVG-R.  Custo de implantação, entendido grosso modo 
como terreno e construção, é dependente de um indicador indisponível no mercado 
brasileiro - índice de comportamento dos preços de terrenos.  Temos a referência de 
custos de construção por meio do INCC, que, por sua vez, também é nacional, não 
reflete condições particulares de segmentos de mercado e trabalha com uma amostra 
muito particularizada e desatualizada. 

Primeiro reconhecemos a participação relativa do custo do terreno no custo total de 
implantação de empreendimentos residenciais, por meio de protótipos, na cidade de 



 
COMITÊ DE MERCADO 
reunião de 22 de maio de 2014 
6 

 

disponível em www.realestate.br 

São Paulo.  No início do ciclo de análise, em janeiro de 2005, reconhecemos com 
base nos protótipos construídos a partir de estudos do NRE-Poli que o custo terreno 
equivalia a cerca de 16,8% do custo total de implantação. 

Ao final do ciclo de análise, em dezembro de 2013, identificamos que os custos de 
aquisição do terreno já alcançavam aproximadamente 28% do custo total de 
implantação de empreendimentos residenciais. 

Não é possível reconhecer, devido à inexistência de uma base de dados adequada, a 
exata curva de evolução dos preços médios de terrenos na cidade de São Paulo, mas 
é possível conceber curvas normalizadas entre esses dois pontos conhecidos, e com 
esta base estimar a taxa média recorrente de crescimento dos preços de terrenos na 
cidade. 

Considerando os custos totais de implantação dos protótipos de empreendimentos 
residenciais em janeiro de 2005 e em dezembro de 2013 e os respectivos pesos 
relativos do custo do terreno nos dois pontos do ciclo, encontramos a taxa de 16,5% 
equivalente anual acima do INCC para o crescimento dos preços de terrenos no 
horizonte. 

Convém destacar também que os estudos do NRE-Poli indicam que os custos 
médios de construção cresceram 3,5% ao ano acima da variação do INCC, que se 
situou na faixa de 17,05% equivalente anual nominal no ciclo.  O gráfico 4 ilustra o 
crescimento de custos. 

gráfico 4 
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O descolamento do crescimento dos preços de terrenos em relação aos demais 
índices é evidenciado no gráfico, o que corrobora a hipótese de que o crescimento 
dos preços de imóveis residenciais em lançamento tem sido fortemente influenciado 
pelo incremento de preços de terrenos nas grandes cidades brasileiras. 

Em síntese, construímos dois deflatores de custos compostos a serem aplicados ao 
IVG-R a partir da evolução das ponderações de custo de construção e custo de 
terreno ao longo do período, visto que não temos um índice específico que reflita 
individualmente a evolução dos preços médios de terrenos. 

O primeiro deflator de custo mantém desde o início do período a ponderação de 72 
e 28% para construção e terreno respectivamente, com cada item de custo sofrendo 
reajuste de acordo com a sua dinâmica particular, de 3,5% e 16,5% equivalente anual 
acima do INCC, respectivamente.  No segundo deflator composto (construção e 
terreno), a ponderação vai sendo ajustada anualmente em regime harmônico desde 
16,8%, no início (jan-05), para a participação do terreno no custo total da 
implantação até 28%, no final (dez-13), com as mesmas taxas de reajuste de 3,5% e 
16,5% equivalente anual acima do INCC, para construção e terreno. 

Os efeitos da aplicação dos dois deflatores de custo no IVG-R estão apresentados no 
gráfico 5. 

gráfico 5 

 

Se considerarmos que em janeiro de 2005 os preços refletiam o fair value nas 
transações, percebe-se a partir de 2007 um grande crescimento relativo dos preços 
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alçando em ambas as curvas de deflatores o ápice de sobrepreço em março de 2011, 
de 22,31% e 25,90% em relação ao fair value, conforme o deflator utilizado, o que 
pode ser lido como a conflagração de uma bolha de preços e que a mesma se 
desvanece desde então, acomodando-se já ao final de 2013. 

Em São Paulo, no horizonte de 2007 a 2010 ocorreu um forte crescimento nos 
preços dos terrenos, fruto da grande procura das empresas por áreas para seus novos 
lançamentos, provavelmente acima do índice médio de 16,5% acima do 
INCC.  Dados esparsos mostram essa evidência, o que provocaria um achatamento 
nas curvas do gráfico 5. 

Como o IVG-R não está desagregado por cidades e não dispomos das séries de 
comportamento de preços de terrenos das principais cidades brasileiras, expandir as 
conclusões tomadas para São Paulo para o resto do Brasil seria temerário. 

Podemos somente ter uma tênue imagem de como os principais mercados 
apresentam comportamentos distintos se deflacionarmos o índice FipeZap, 
levantado e publicado por cidades, pelo custo total de implantação dos 
empreendimentos, estimado com os mesmos critérios de ponderação utilizados e 
com base na realidade da cidade de São Paulo, o que evidentemente é uma grande 
simplificação, porque a dinâmica de evolução dos preços de terrenos é própria de 
cada mercado-cidade.  Observem os gráficos 6 e 7. 

gráfico 6 
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Tendências dos preços 

Em seguida discutimos como poderão se comportar os preços 
adiante.  Encontramos o consenso de que diante de uma dada estrutura de custos de 
implantação, os preços de mercado deverão flutuar dentro de uma fronteira não 
muito larga que reflete as ondas de comportamento da relação entre oferta e 
demanda de produtos residenciais.  Esta fronteira é definida no teto pela taxa de 
atratividade percebida para os investimentos no setor imobiliário e no piso pelo 
custo de oportunidade (risk free rate) na economia. 

gráfico 7 

 

Quando a demanda está aquecida os preços se movem para cima de modo que os 
investimentos passam a receber remunerações acima da taxa de atratividade 
historicamente percebida, o que induz mais investimentos no mercado.  Quando há 
sobreoferta, os preços se movem para baixo até o limite no qual os investimentos 
seriam remunerados em níveis muito próximos ao custo de oportunidade, 
provocando um freio na oferta de novos empreendimentos. 

Assim se produzem as ondas no mercado de real estate.  A questão que emergiu na 
discussão de bolha é qual o descolamento entre a remuneração recebida quando o 
mercado está em alta e a taxa de atratividade historicamente percebida que 
conflagraria uma bolha de preços no mercado imobiliário?  Estudos do NRE-Poli 
apontam que preços acima de 6 pontos percentuais do preço justo levam a taxas de 
retorno acima da atratividade referencial ao ponto de posicionar o mercado em uma 
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zona de forte teor especulativo. 

Outra questão colocada no debate referiu-se à contenção do crescimento, ou mesmo 
redução, dos preços nominais médios.  Entendemos que o arrefecimento dos preços 
é menos provável de ocorrer por meio da redução do referencial de atratividade para 
os investimentos, sendo os caminhos possíveis: 

i - redução dos custos de construção.  A questão aqui é que dificilmente as 
empresas aceitariam reduzir preços com base em custos orçados, de modo que 
reduções de custos tenderiam a se incorporar aos preços somente após 
experiências efetivadas bem sucedidas em praticar custos em patamares 
inferiores, fruto de ganhos de produtividade e de uma maior estandardização 
de componentes e sistemas de produção; 

ii – redução dos preços de terrenos com repasse para os preços de oferta dos 
produtos.  Há dois pontos nevrálgicos nesta questão: i.- há uma grande 
resistência entre os proprietários de terras urbanas em reduzir preços nominais 
nas negociações com os empreendedores, contudo, ii.- o alongamento do 
prazo do pagamento dos preços dos terrenos parece ser uma tendência, o que 
traz efeitos positivos para contenção dos preços de oferta o que se efetivará 
somente se as decisões de investimento forem tomadas privilegiando a 
remuneração (taxa de retorno) em detrimento da margem operacional. 

Em suma, entende-se que, no curto prazo, há pouco espaço para os preços caírem, 
ressalva feita aos segmentos marcados por um excesso de oferta e onde a liquidação 
dos estoques seja uma premissa estratégica das empresas. 

Financiamento imobiliário e o impacto nos preços 

Apontou-se também na reunião a influência que o crescimento do crédito ao 
comprador teve no incremento dos preços nominais dos imóveis.  Com crédito mais 
abundante, saltamos de 2% para cerca de 8% do PIB no volume de crédito 
imobiliário concedido, com prazos mais alongados e com menores taxas, a 
capacidade de endividamento das famílias cresce, tendo impacto direto na formação 
dos preços no mercado competitivo. 

Também enfatizamos a segurança do sistema de crédito imobiliário no Brasil, 
caracterizado por uma confortável relação entre o valor do empréstimo e a garantia 
representada pelo valor do imóvel (loan to value – LTV) de menos de 70% e pela 
manutenção dos créditos nas carteiras dos bancos, o que reduz o incentivo ao risco 
da concessão irresponsável, que se potencializa quando se faz circular no mercado os 
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créditos por meio dos mecanismos de securitização. 

A forma de ser do sistema brasileiro também pode ser um mitigador de bolhas; com 
os créditos em carteira é razoável esperar que os bancos tomem medidas 
emergenciais para evitar a queda dos preços nos segmentos super-ofertados para 
níveis inferiores ao dos custos de reprodução dos imóveis, o que deterioraria 
sobremaneira as suas garantias. 

Discutimos também se a expectativa de incremento do nível de desemprego poderia 
ser um risco substancial de crescimento de inadimplência nos contratos e concluímos 
não haver ainda motivos para preocupação nesta área. 

Em particular no mercado residencial da cidade São Paulo, não reconhecemos a 
existência de uma bolha imobiliária, ainda que existam segmentos problemáticos, 
porque: 

i - notamos um razoável equilíbrio na relação entre oferta e demanda de produtos 
que gira no entorno de 30.000 unidades anualmente.  O estoque de unidades se 
mantém nos patamares dos níveis históricos; 

ii – em média 60% das aquisições são realizadas por usuários finais e 40% por 
investidores, dos quais se entende que 2/3 buscam remuneração por meio da 
locação dos imóveis e 1/3 privilegia o ganho de valor como principal fonte de 
remuneração.  Além disso, o comprometimento de 20% a 30% do valor do 
imóvel pelo investidor não incentiva movimentos especulativos bruscos; 

iii - o sistema de crédito imobiliário no Brasil é responsável e seguro, com baixo 
índice de inadimplência.  Funciona como elemento mitigador de bolhas 
imobiliárias, ao menos no setor residencial; 

iv - as margens de resultado das principais empresas estiveram estáveis, e em alguns 
casos foram até decrescentes, ao longo do período de análise; 

v - evidenciamos que o crescimento dos preços nominais teve forte correlação 
com o crescimento dos custos de construção e dos terrenos. 

Entretanto, alinham-se alguns pontos que merecem atenção: 

i - formadores de opinião fomentando a existência de bolha na mídia podem 
emular os investidores a liquidar posições com preços abaixo do fair value; 

ii - o movimento especulativo de pequenos investidores provocou o crescimento 
de preços em alguns segmentos para acima do fair value; 
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iii - os lançamentos não planejados de empreendedores em algumas regiões 
poderão provocar excesso de oferta adiante; 

iv - o posicionamento agressivo de fundos de investimento na aquisição de 
terrenos não contribui para a suavização da curva de evolução dos preços; 

v - para afastar especuladores, há que se manter política conservadora de 
comercialização, exigindo razoável parcela de comprometimento financeiro na 
compra dos imóveis; 

vi - a alta competitividade no mercado atrelada a notícias na mídia exaltando a 
hipótese de queda de preços generalizada tem potencial para provocar 
compressão nos preços médios; 

vii - regras do novo plano diretor na cidade de São Paulo provocam impactos na 
formatação e na precificação dos novos produtos, que podem repercutir em 
valorização dos imóveis usados. 

A situação dos empreendimentos comerciais 

Reconhece-se que o mercado paulistano de edifícios comerciais para locação 
encontra-se num ciclo de excesso de oferta.  Já se verifica no mercado dos edifícios 
corporativos redução nos preços dos contratos nos novos edifícios que estão em fase 
de locação. 

É possível no médio prazo ocorrer uma migração de ocupantes que atualmente são 
usuários de edifícios mais antigos e com certo grau de obsolescência tecnológica para 
essa nova oferta de edifícios.  Este movimento será tanto mais intenso quanto mais 
os preços para locação pedidos nos novos edifícios estiver próximo dos contratados 
nos espaços mais antigos. 

Enquanto é possível reconhecer uma queda nos valores de locação, o mesmo não 
vem acontecendo com os valores de aquisição.  Não tende a haver ansiedade neste 
mercado porque, diferentemente das economias desenvolvidas, no Brasil o 
investimento em imóveis para renda é realizado majoritariamente por meio de 
equity.  A própria inércia dos contratos de longo prazo das locações favorece a 
estabilidade dos preços de aquisição, mesmo em conjunturas de sobreoferta. 

Os grandes investidores e empresas do segmento estão capitalizados, com uma 
estrutura de dívida bastante confortável, que não exige a liquidação de ativos em 
momentos inoportunos. 

Novamente consideramos que o regramento do novo plano diretor prejudica a 
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dinâmica de expansão da oferta no futuro, o que vai favorecer os empreendimentos 
que já estão entrando no mercado ou mesmo os que já têm projeto aprovado e serão 
lançados mais adiante.  Esta visão está bem capturada pelos principais agentes no 
mercado, resultando na reticência na realização de transações de aquisição que ora se 
verifica e que deságua na estabilidade de preços dos ativos. 

Conceito de bolha imobiliária 

No mercado do real estate residencial, os preços devem corresponder ao valor 
justificado dos imóveis.  Pressões especulativas pela demanda em um determinado 
segmento do mercado (cidade ou até bairro) induzem transações acima desse 
valor.  O excesso de preço verificado deverá desaparecer a médio prazo, porque 
pressões especulativas não são permanentes fazendo com que as pressões tendem a 
reverter para oferta.  Então, preços podem crescer artificialmente (sem base na 
estrutura de custos), fazendo uma bolha de valor (preço sem lastro no valor), que 
desvanecerá quando o mercado se acomodar no valor justo.  Detalhando: 

1. Os mercados de real estate apresentam equilíbrio quando os preços 
praticados se aproximam do preço justo dos imóveis, indicado como fair value (valor 
justo). 

No conceito de fair value, que é usado nos procedimentos de valuation, impõe-se 
que o valor (preço) deve cobrir os custos de implantação, as margens para cobertura 
de riscos quando a venda é feita antes de construir e uma remuneração adequada 
para os capitais investidos segundo um binômio [risco x resultado] evidenciado da 
atividade econômica. 

Esta remuneração denomina-se taxa de atratividade percebida e deriva da 
identificação de remunerações prevalentes nos diferentes segmentos de 
investimentos na economia, e da sua correlação com a taxa referencial de juros (risk 
free rate - remuneração piso isenta de riscos na economia).  

2. Admite-se que, em equilíbrio, os empreendedores estão satisfeitos com o 
preço justo e o mercado, incapaz de julgar a raiz dos preços da oferta, mas 
verificando por meio de comparação que as diferentes ofertas se equilibram, também 
se satisfaz.  Como a inflação afeta sensivelmente o mercado de real estate, tendo em 
vista os longos ciclos de produção e, no mercado brasileiro, é tradicional vender 
primeiro para construir depois, admite-se que seja natural que a evolução dos preços 
justos dos imóveis ocorra no mesmo patamar da inflação de custos, mantendo-se 
estáveis, portanto, as margens. 
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3. Os custos de implantação de imóveis residenciais não estão representados 
pela amostra do Incc-fgv, índice utilizado como referência de reajustes de preços.  O 
Incc-fgv entretanto tem limitações, porque trata dos custos do setor 
macroeconômico da construção civil, com amostra para edificações residenciais 
muito restritiva e associada a especificações antiquadas, como muito menos registra 
as variações de preços de terrenos, outorgas, nem a remuneração da ociosidade dos 
investimentos provocada pelos prazos dilatados de aprovação de projetos e outras 
providências legais, além das perdas de rentabilidade associadas aos mecanismos dos 
repasses. 

4. Os estudos do NRE-Poli indicam que, marcado um preço justo de oferta de 
um imóvel residencial típico para classe média, o empreendedor poderá absorver 
uma quebra muito moderada no preço da transação contra o preço justo para, a 
partir daí, fugir completamente do padrão de atratividade setorial (taxa de 
atratividade é referenciada em um intervalo). 

Lendo em outro sentido, com acréscimo também muito moderado a taxa de retorno 
dos investimentos ultrapassa a fronteira superior da atratividade, o que indica que os 
empreendedores, que vendem para garantir a liquidez do produto e depois 
constroem, não deveriam arriscar acima deste patamar.  Arriscar porque o preço 
acima desse patamar deixará de ser competitivo: se o mercado estiver em equilíbrio, 
o conjunto dos empreendedores não tenderá a correr o mesmo risco (em real estate 
residencial, como não há qualquer barreira evidenciada para entrada de novos 
empreendedores, não há como se imaginar a formação de cartel). 

5. Então, respeitado esse moderado intervalo de variação, qualquer transação 
que ocorra tem um componente no preço sem contrapartida de valor, o que adiante 
se ajustará.  O componente de preço sem contrapartida de valor aparece em 
conjunturas em que o mercado é dominado por pressões especulativas, provocadas 
por fatores fora do ambiente do real estate ou pela existência massiva de crédito 
imobiliário irresponsável. 

Queda do preço justo abaixo desse intervalo moderado só se verifica topicamente, 
por razões de caráter estratégico, mas não compreende um viés dominante, já que os 
empreendedores não se sentirão incentivados a produzir com rendas abaixo da 
fronteira inferior da taxa de atratividade.  Entretanto, se houver ocorrido especulação, 
levando os preços acima do intervalo moderado de acréscimo ao preço justo, que é 
uma posição insustentável e que deve ter sido formada por algum viés especulativo, 
haverá reversão dos preços adiante, esvaindo-se a parte do preço que não é 
valor.  Esta parte é vazia, assemelhando-se a uma bolha que se desvanecerá.  Na 
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curva de descida dos preços a ansiedade que domina o mercado pode fazer que, em 
alguns segmentos, o preço caia para baixo do preço justo.  Assim ocorrendo, não 
haverá incentivo para empreender, de modo que a oferta apresentará um freio até 
que, adiante, o mercado venha a se equilibrar no entorno do preço justo. 

6. Então é de se esperar que os preços dos diferentes estratos do mercado 
residencial flutuem em um intervalo moderado no entorno do preço justo (valor 
justo).  Especulação de demanda tende a inflar os preços das transações, sem 
contrapartida de valor, o que desvanecerá adiante, quando o mercado reequilibrar 
preços de transação com o valor dos imóveis.  Acima e abaixo da onda representada 
pelas fronteiras desse intervalo moderado verifica-se o que se denomina bolha de 
preços, que só ocorre em segmentos de mercado, nunca generalizadamente na 
economia do real estate residencial. 
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