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Resumo  

O presente trabalho propõe-se ao debate das fontes de dados para análise do mercado 
imobiliário em cidades médias. Enfatizando as potencialidades e limitações oriundas dos 
classificados de jornais, utiliza-se dos exemplos de pesquisa em desenvolvimento a fim de 
caracterizar as possibilidades abertas para análise e interpretação, através da mediação 
empírica, de questões associadas ao modo tal como agentes econômicos, circunscritos à 
dimensão do mercado imobiliário, produzem o espaço urbano. Para tanto, toma como foco 
privilegiado as cidades de Londrina/PR, Marília/SP e São José do Rio Preto/SP, destacando 
sinalizaram as variáveis utilizadas para estudo, as formas de tratamento dos dados e o modo de 
sua representação. 
Palavras-chave: Mercado Imobiliário; Produção do espaço urbano; Cidades Médias. 

 

Introdução 

O presente trabalho propõe-se a discussão das fontes de dados para análise do 

mercado imobiliário. Partindo de exemplos concretos de pesquisas em desenvolvimento, 

pretende estabelecer algumas considerações em torno das potencialidades e limitações postas à 

elaboração de um amplo e adequado banco de dados com base nos anúncios de classificados 

de jornal. 

A construção da pesquisa empírica em torno do mercado imobiliário integra em sua 

elaboração preocupações analíticas subjacentes às escalas, agentes e processos relacionados à 

produção do espaço urbano, tal como indicado por Melazzo (2012) ao explicitar sua 

                                                             
1 Este trabalho conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) e responde em grande medida às discussões realizadas no X Workshop da Rede de 
Pesquisadores sobre Cidades Médias, ao qual, foram sistematizadas na oficina Contribuições 
metodológicas para o estudo da dinâmica imobiliária em cidades médias, em que tivemos a oportunidade 
de ministrar em conjunto a Wagner Vinícius Amorim.  
 



preocupação lançada às pesquisas voltadas para as realidades não metropolitanas, com 

destaque as cidades médias brasileiras.  

Neste sentido, o rigor voltado às fontes de dados agrega em sua seleção preocupações 

justapostas tanto às formas de mediação empíricas quanto ao trato teórico de questões 

associadas ao modo tal como agentes econômicos, circunscritos à dimensão do mercado 

imobiliário, produzem o espaço urbano.  

Estas discussões ganham forma e respaldo através das ações integradas a uma agenda 

maior de investigações, que tem por foco a pesquisa empírica assumida como subsidio para a 

construção teórica e conceitual do entendimento das cidades médias brasileiras. Trata-se, 

especificamente, dos estudos desenvolvidos pela Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias 

(ReCiMe), e pelo Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais 

(GAsPERR). 

A partir dos resultados já alcançados para as cidades de Londrina/PR, Marília/SP e São 

José do Rio Preto/SP (Abreu, 2011), apresentar-se a um conjunto sistematizado de 

procedimentos para coleta e análise de dados. Neste sentido, a discussão que ora se propõe 

abarca, em sua amplitude, o rigor associado aos procedimentos de coleta de dados para as 

informações referentes aos tipos de produtos imobiliários, ao volume ofertado, aos agentes de 

comercialização e aos preços de cada imóvel em cada uma destas cidades. 

Assim, trabalhando com dados de anúncios imobiliários do período 1995 – 2006 

extraídos dos jornais de circulação local em cada um destas cidades intencionamos destacar, 

através de uma série de procedimentos específicos, as etapas de constituição de um banco de 

dados capaz de oferecer informação confiáveis e que sejam capazes de estabelecer algumas 

indicações para a compreensão da dinâmica imobiliária para cada uma destas cidades, 

considerando um longo período de tempo e as variações de oferta, preços e agentes. 

A seletividade presente na coleta destes materiais priorizou as informações 

correspondentes às questões fundamentais - O que? Aonde? Qual uso? Por quem? E a que 

preço? - ou seja, características próprias dos imóveis que tornam evidentes a localização por 

bairros, o tipo de imóvel comercializado (casa, apartamento ou terreno), seu uso (comercial ou 

residencial), sua área total e área edificada, a imobiliária anunciante, o número de dormitórios e 

o preço de oferta. 

 Consiste, portanto, numa elaboração que intenciona identificar este mercado através dos 

momentos da oferta dos imóveis, evidenciando expectativas de venda e os agentes 

responsáveis por esta comercialização. Sob um amplo recorte temporal estes dados colaboram 

para a representação e entendimento das permanências e mudanças, que chegam ao período 



recente percebido a partir da interpenetração do processo imobiliário e o capital financeiro e o 

processo de produção do espaço urbano em seu movimento de expansão geográfica. Deste 

modo, tornam-se imprescindíveis os esforços à construção de mecanismos para análise das 

cidades, em sua análise individualizada ou para a pesquisa comparativa entre cidades.  

 

Procedimentos de análise: fontes de dados e formas de organização do 
material empírico. 
   

A presente secção busca apresentar os procedimentos metodológicos para a seleção da 

fonte de dados, em sua coleta, organização e tratamento. Deste conjunto de ações, circunscritos 

pelas diferentes etapas da elaboração da pesquisa, desdobram-se questões pertinentes à 

seleção das variáveis e procedimentos de análise.  

Para tanto, as questões norteadoras lançadas a base de dados encontram-se 

associadas a própria compreensão do mercado imobiliário. Neste sentido atrelamos nosso 

entendimento de mercado imobiliário como local em que se realizam transações de compra e 

venda de imóveis – edificados ou não - e que em sua dinâmica evidencia uma forma 

organização peculiar de reprodução do capital, demarcados no tempo e no espaço e que podem 

estar associadas a momentos de transformações intra e inter urbanas.  

Neste sentido, é importante reconhecer que o mercado imobiliário resguarda em sua 

constituição particularidades que lhe são próprias postas à natureza das mercadorias ofertadas, 

as formas de valorização e a concentração do setor2.  

Destas particularidades, desdobram-se constrangimentos às ações direcionadas a 

pesquisa e leitura, isto porque, a falta de transparência e de informações rápidas e atualizadas 

sobre que tipo de produto imobiliário, onde e a que preço, os tributos recolhidos em cada 

transação ou mesmo os valores cobrados nominal e efetivamente de cada imóvel, acabam por 

gerar distorções sistemáticas que possibilitam e favorecem a existência de informações para 

poucos (incorporadores, loteadores etc.) e, consequentemente, sobre lucros em suas operações 

e mesmo processos especulativos em períodos e áreas determinadas. 

Neste sentido, a carência, ou mesmo limitações postas às fontes de informação para o 

mercado imobiliário são uma realidade posta a pesquisa, dada pela precariedade de fontes para 

                                                             
2. As peculiaridades deste mercado atreladas a natureza da mercadoria, as formas de negociação, tais 

como, localização e durabilidade quando associada ao imóvel, ou a imprescindível base fundiária e o 
longo tempo de rotação do capital investido, são trabalhadas em Melazzo (1993) Topalov (1979) , Smolka 
(1987) e Sposito (1990). 
 



aquisição de dados. Fato este posto pela constituição de um mercado pouco transparente, 

marcado pela escassez e precariedade das informações registradas nas Prefeituras Municipais, 

na dificuldade de acesso a Cartórios de Registros de Imóveis ou Receita Federal.  

Além disso, cabe considerar os elevados graus de informalidade existentes neste 

mercado o que inevitavelmente levaria à quase completa ausência de dados confiáveis em 

outras fontes oficiais. (MELAZZO, 2010, p.2) 

Associada a escassez e informalidade, é destacada a dificuldade na obtenção e 

organização de dados confiáveis e representativos para a constituição de um estudo mais amplo, 

ou seja, que possa oferecer comparabilidade destes dados em diferentes anos e diferentes 

cidades. Neste sentido, uma análise minimamente abrangente, deve dispor de informações 

atualizadas sobre um conjunto de variáveis pertinentes à análise comparativa, contemplando; o 

tipo de produto imobiliário, sua localização e preço, os tributos recolhidos em cada transação ou 

mesmo os valores cobrados nominal e efetivamente de cada imóvel pelo IPTU – Imposto Predial 

e Territorial Urbano.  

Para tanto, os anúncios de classificados em jornais de circulação local foram adotados 

como fonte base, aproveitando da metodologia já definida como suporte destas análises pela 

Rede de Pesquisadores de Cidades Média (ReCiMe). Esta metodologia é pautada pelo 

entendimento da viabilidade da coleta deste material, já que as cidades analisadas possuem um 

(ou mais) jornal local de circulação diário e de acesso possível, seja na própria sede do jornal, 

seja nos arquivos de bibliotecas. 

É importante informar que este recurso utilizado na coleta de material empírico não é a 

única forma de se agrupar informações acerca do mercado imobiliário e nem apresenta a 

condição de abarcar a totalidade das transações conferidas no período estudado.  

Na verdade expõe limitações de diferentes ordens já que se trata unicamente do preço 

de oferta do imóvel, encerrando em sua composição um preço que condiz com expectativas de 

venda desejada e não necessariamente o preço final. No mesmo sentido, faz-se necessário 

observar que nem todas as informações necessárias estão presentes nos anúncios de ofertas 

imobiliárias, ou seja, nem sempre o tipo de produto ofertado, seu preço, sua localização etc 

estão contidos nos “classificados” de maneira integral e clara e que se trata predominantemente 

de anúncios de imóveis usados. Contudo, a fonte dos jornais é a única possível de ser obtida 

sem o recurso a viagens entre tantas cidades.  

De maneira geral, seguindo um critério comum de classificação que, a partir do trabalho 

de digitação de cada um dos anúncios contidos nos diferentes jornais, foram evidenciadas 



algumas variáveis postas como fundamentais à análise, de forma que cada linha representa um 

anuncio diferente e cada coluna uma variável especifica.  

 A seletividade presente na coleta destes materiais priorizou as informações 

correspondentes às questões fundamentais - O que? Aonde? Qual uso? E a que preço? - ou 

seja, características próprias dos imóveis que tornam evidentes a localização por bairros, o tipo 

de imóvel comercializado (casa, apartamento ou terreno), seu uso (comercial ou residencial), sua 

área total e área edificada, a imobiliária anunciante, o número de dormitórios e o preço de oferta.  

Ao término da digitação foi dado início à segunda etapa dos procedimentos relativos ao 

banco de dados: a conferência dos dados compilados, a fim de evitar possíveis erros na grafia, 

inconsistências entre tipos e usos, formato dos dados dentre outros diversos problemas que 

pudessem comprometer as informações registradas.  

Constituído estes arranjos preliminares, destinamos nossas atenções aos procedimentos 

necessários ao tratamento dos dados, priorizando no conjunto procedimentos referentes a 

utilização de parâmetros que tornassem possíveis a comparação entre os diferentes anos 

coletados e as diferentes cidades que fazem parte de nossa pesquisa.  

Foi necessário produzir uma nova planilha, com a finalidade de acrescer às informações 

já cadastradas as médias do preço do m² de cada imóvel e, posteriormente as médias 

calculadas por cada bairro para cada um dos anos. Este novo ordenamento foi motivado pela 

necessidade de comparabilidade dos diferentes dados. Além disto, foram todos os preços por m² 

deflacionados, tomando-se por base a correção dos valores segundo a inflação calculada pelo 

IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, tomando-se por ano base o ano de 20103. A próxima 

secção trará o conjunto do material coletado, em sua representação gráfica e cartográfica.  

 

 

 

 

 

                                                             
3  O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) é um índice produzido pela fundação Getúlio Vargas, 

responsável por avaliar a evolução geral de preços na economia, criando assim uma medida da inflação nacional. O 
IGP-DI é composto pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC - peso de 30%), Índice de Preços no Atacado (IPA - 
peso de 60%) e Índice Nacional de Construção Civil (INCC - peso de 10%). O período de coleta de preços para o 
índice é o mês cheio, ou seja, do primeiro ao último dia do mês. (fonte: 
http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1602). Para extrair o índice base para o calculo do m² 
utilizamos a calculadora do cidadão, ferramenta disponível no site: 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPelaSelic.do?method=corrigirPelaSelic 

 

http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1602
http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1602
http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1602


 

 

O mercado imobiliário em Londrina /PR, Marília/SP e São José do Rio 

Preto/SP: uma análise comparativa. 

 

O relato de caso que ora apresentamos tem por objetivo a exposição das possibilidades 

de análise decorrentes da abordagem metodológica que parte da base de dados oriunda dos 

classificados de jornal, privilegiando uma análise comparada entre diferentes cidades, que neste 

caso são Marília - SP, Londrina - PR. Para tanto, as informações subsequentes foram extraídas 

de Abreu (2011) e atendem basicamente a duas preocupações norteadoras. A primeira 

relaciona-se à elaboração de um material capaz de estabelecer indicadores que permitam a 

caracterização do mercado imobiliário em sua estrutura e organização intra-urbana. A segunda é 

referente ao potencial comparativo construído, permitindo verificar similaridades e diferenças 

entre os mercados imobiliários de cada cidade. 

Para tanto, foram coletados os dados presentes nos anúncios de classificados dos 

jornais locais de maior circulação de cada cidade estudada, nos anos de 1995, 2000 e 2006. Na 

cidade de Marília o jornal utilizado foi o “Diário de Marília”, em Londrina, o jornal utilizado foi a 

“Folha de Londrina”.4 

A disposição dos dados orienta-se de modo a permitir uma melhor percepção dos 

diferentes tipos de imóveis e da distribuição dos preços segundo sua localização, seus usos e 

agentes ofertantes, tornando possível a percepção de sua ocorrência em diferentes áreas da 

cidade.  

Para isso a organização do banco de dados tomou os seguintes procedimentos para 

organização e análise das informações presentes nos anúncios de jornal: a) os percentuais 

referentes a quantidade dos tipos de imóveis ofertados, divididos em bairros e por zonas urbanas 

(norte, sul, centro, leste e oeste); b) as variações gerais dos preços do m² dos tipos de imóveis; 

c) as amplitudes e a moda dos preços coletados para cada zona; d) e a elaboração cartográfica 

dos resultados atingidos; e) o potencial comparativo. 

O primeiro item traz a organização primária dos dados, referente a sua divisão 

percentual de ofertas por tipo de imóveis; apartamentos (A), casas (C) e terrenos (T), na 

                                                             
4
 É valido ressaltar que não é nosso objetivo problematizar os resultados de pesquisa obtidos, mas sim, destacar as 

formas de utilização e as correlações possíveis com o material empírico coletado em sua organização e exposição 
por meio de gráficos, tabelas e mapas. Portanto, a pesquisa em detalhe será tomada como suporte para discutir os 
procedimentos de análise para um estudo comparativo dos mercados imobiliários destas cidades. 



totalidade de imóveis coletados, destacando sua variação e frequência no conjunto da cidade, 

sendo possível observar a oscilação e maior ocorrência na oferta de cada imóvel em específico 

para o período considerado.  

Encontram-se nas tabelas 1 e 2 os resultados atingidos com os anúncios de jornal, tal 

como destacado. A tabela 1 faz referência a cidade de Londrina, dividida em cinco zonas 

urbanas, tal como proposto no plano diretor do município.  

 

 

 

Tabela 1. Variação em valores percentuais do número de ofertas segundo o tipo de imóvel. 1995, 

2000 e 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários. 
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 
 

A tabela 2 faz referencia a cidade de Marília, tal como na cidade de Londrina adota uma 

subdivisão de zonas urbanas estabelecida pelo plano diretor local. Esta subdivisão diferencia-se 

à de Londrina por estabelecer na zona central cinco divisões, sendo ela a Central, Centro-Leste, 

Centro-Oeste, Centro-Norte e Centro-Sul. 

 

Tabela 2. Marília. Variação em valores percentuais do número de ofertas segundo o tipo 

de imóvel. 1995, 2000 e 2006. 

Total de anúncios 
1995 2000 2006 

A C T A C T A C T 

Central 2,97% 6,46% 0,45% 1,78% 3,62% 0,13% 6,06% 2,45% 0,58% 

Centro-Leste 1,90% 0,14% 0,00% 3,05% 0,06% 0,00% 0,11% 0,11% 0,62% 

Centro-Oeste 0,93% 1,31% 0,93% 0,76% 2,54% 1,65% 1,39% 1,39% 0,99% 

Centro-Norte 2,00% 4,83% 1,80% 5,40% 2,98% 0,63% 6,02% 6,02% 0,00% 

Centro-Sul 3,21% 0,14% 0,07% 8,06% 0,51% 0,25% 9,71% 0,58% 0,00% 

Leste 0,69% 10% 6,94% 0,38% 19,68% 11,62% 0,29% 21,90% 7,59% 

Oeste 0,21% 6,39% 7,94% 0,63% 4,38% 4,38% 0,07% 3,39% 1,35% 

Norte 0,66% 7,32% 6,49% 0,00% 6,98% 5,02% 0,04% 8,07% 3,47% 

Sul 0,52% 16% 10% 0,32% 11,11% 4,06% 0,11% 12,15% 1,86% 

Média % 13% 52% 35% 20% 52% 28% 27% 56% 16% 

Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários. 

Total de 
anúncios 

1995 2000 2006 

A C T A C T A C T 

Centro 33% 9,18% 3,91% 36,60% 9,48% 3,78% 22,95% 8,79% 1,36% 

Leste 2% 6% 3,41% 0,96% 8,11% 1,91% 0,49% 8,87% 2,97% 

Oeste 2% 9,18% 4,84% 4,19% 8,43% 3,05% 4,91% 8,13% 6,41% 

Norte 1% 5,65% 2,85% 0,05% 5,79% 2,10% 0,19% 7,56% 2,89% 

Sul 2% 7% 9% 2,10% 8,52% 4,92% 3,71% 14,33% 6,41% 

Média % 40% 36% 24% 44% 40% 16% 32% 48% 20% 



Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Delimitada a localização dos imóveis buscou-se a caracterização da dinâmica geral e 

variação dos preços médios por bairros e zonas no período compreendido, considerando sua 

dinâmica de valorização e desvalorização de preços. Este enquadramento dos dados está 

exemplificado no Quadro 2,  em que constam a localização do imóvel ofertado, por bairro e zona 

e a correção dos preços em relação a inflação.  

A série histórica construída atendeu necessariamente a critérios bem definidos para a 

utilização e o descarte dos dados compilados, já que esta foi construída apenas com anúncios 

que permitiam uma comparação primária por bairros, e subsequentemente por zonas. Este 

recorte faz-se necessário, pois é um cuidado analítico que pode, caso não seja respeitada 

localização das ofertas em seus respectivos bairros, mascarar a dinâmica de uma determinada 

área da cidade.  

Quadro 2. Características do banco de dados. 

N° Nome da Variável Descrição 
1 Bairro Localização do bem ofertado 
2 Zona Localização do bairro por zona 
3 Preço nominal do m² (em R$) Preço médio do m² por bairro coletado no ano 
4 Preço do m² inflacionado (em R$) Variação do preço médio do m² segundo a variação IGP-DI 
5 Variação em R$ entre os anos Variação conferida no período em R$ e % 
6 Índice IGP - DI 2010 Índice base para análise 

Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Esta classificação é necessária visto que alguns anúncios, não dispõem de 

informações suficientes quanto aos itens preço e área – do terreno ou construída –, 

inviabilizando sua análise. Outros, porém, já não dispõem de pares nos anos subsequentes, isto 

é, alguns bairros podem ser anunciados unicamente num ano especifico, não mantendo uma 

continuidade nos anos sucessivos. 

Este quadro, além de permitir sua organização em tabelas, possibilita a elaboração de 

gráficos que sintetizam a variação do preço do metro quadrado para cada bairro em comparação 

com a média geral de preços no total da zona. Para exemplificar, utilizaremos o produto gráfico 

elaborado para análise da cidade de Marília, o Gráfico 1 e 2, referente às zonas Norte e Oeste, 

respectivamente. 

 

 

 

 



 

Gráfico 1. Marília. Variação do preço nominal/real do m² na zona Norte. 1995, 2000 e 2006.  

 
Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Gráfico 2. Marília. Variação do preço nominal/real do m² na zona Oeste. 1995, 2000 e 2006.  

 

Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Deste arranjo desdobram-se diferentes análises possíveis, abarcando a constatação 

diversa da evolução do preço de um mesmo bairro no período considerado, assim como sua 

posição em relação ao restante da zona urbana em que está inserido e, numa análise mais 

abrangente, em relação ao restante da cidade. 

Além disso, permite a análise comparada entre as cidades como no exemplo dos 

Gráficos 3 e 4, referentes as zonas de maior valorização das cidades de Marília e Londrina, 

respectivamente. 

 

Gráfico3. Marília. Variação do preço nominal/real do m² na zona Leste. 1995, 2000 e 2006.  

 
Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Gráfico4. Londrina. Variação do preço nominal/real do m² na zona Sul. 1995,2000 e 2006.  



 

Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

Buscando o recurso da comparação, a organização dos gráficos apresentados prioriza 

a eleição de indicadores capazes de evidenciar os eixos de valorização, a diferenciação dos 

preços ao longo dos anos e a forma como esta variação se comporta no interior das cidades e, 

além disso, se os vetores de maior e menor valorização indicam similaridades quanto a variação 

dos preços médios e a seletividade imposta em diferentes zonas.  

Ademais, como um recurso alternativo para a organização dos dados, já que não é 

possível contar sempre com a totalidade de informações necessárias à constituição de um 

quadro completo para todos os tipos de imóveis, é válida a elaboração destes a partir das 

amplitudes e da moda dos preços médios em cada zona.  

Com a caracterização da amplitude dos preços de oferta dos tipos de imóveis, faz-se 

sinalizar e identificar o padrão de ocupação em cada área, ou seja, verificar o perfil de cada zona 

através da homogeneidade ou heterogeneidade de seus preços, além de perceber a variação 

dos preços entre os imóveis mais ofertados no período analisado. Complementarmente, o 

recurso estatístico da moda, permite visualizar o padrão dos imóveis comercializados em relação 

à amplitude e a variação entre os anos. 

 

Tabela 3. São José do Rio Preto. Variação entre os menores, maiores e da moda preços 

em m² das casas. 1995, 2000 e 2006. 

Terrenos 1995 2000 2006 

Menor Maior Moda Menor Maior Moda Menor Maior Moda 

Central 75,74 358,03 252,46 160,09 360,60 189,17 18,80 325,49 218,80 

Leste 66,73 577,63 188,03 51,59 383,97 136,55 65,64 1.620,07 109,40 

Norte 21,66 97,78 81,48 88,61 207,55 207,55 91,90 1.458,68 105,03 

Oeste 46,38 254,62 71,14 127,16 350,84 128,13 86,33 269,77 127,63 

Sul 11,46 2.406,78 104,29 77,38 517,33 281,58 8,53 1.531,62 169,21 
Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Org. Marlon Altavini de Abreu 

 

O destaque as formas de representação dos dados até aqui caracterizados 

estabeleceu potencialidades existentes à representação dos imóveis ofertados em sua 

localização e preço. Para isso, dispomos de recursos gráficos – tais como tabelas e gráficos – 



para sua representação. De modo auxiliar é possível ainda destacar as formas de representação 

cartográfica 

Um problema comum na delimitação deste recurso analítico remete ao recorte 

empregado para cada cidade, ensejando na problemática da espacialização/zoneamento mais 

adequado. A partir das experiências desenvolvidas ao longo da elaboração da monografia de 

conclusão de curso, Abreu (2011) indica os empecilhos existentes à subdivisão por bairros, isto 

porque, são poucas as cidades que dispõem de leis específicas e/ou mapas atualizados sobre 

divisões territoriais dos bairros. Desta forma, a resolução destes problemas encontra saída em 

recortes denominados como “Zonas urbanas”, atendendo a critérios específicos de cada 

Prefeitura, favorecendo assim a espacialização dos dados no interior da malha urbana. 

Utilizaremos as representações elaboradas para a cidade de Marília, conforme 

destacada na Figura 1, que está exposta a subdivisão por zonas – Norte, Leste, Oeste, Sul, 

Centro Norte, Centro Leste, Centro Oeste e Centro Sul – e as ofertas dos tipos de imóveis nos 

anos de 1995, 2000 e 2006 respectivamente. Este conjunto de mapas foi elaborado a partir das 

ferramentas disponíveis pelo software de mapeamento e análise geográfica Mapinfo®, 

resultantes da associação entre os dados coletados em jornal e as bases cartográficas das 

cidades em evidencia disponibilizadas pelo Centro de Estudos e Mapeamento da Exclusão 

Social para Políticas Públicas (CEMESP), da FCT-UNESP. 

 

Figura 1 – Marília: zonas urbanas e estruturação das ofertas imobiliárias entre os anos 1995, 2000 

e 2006. 



 

Fonte: Banco de Dados de anúncios imobiliários.  
Base Cartográfica: Lei do Plano Diretor da cidade de Marília. 

A representação cartográfica da cidade de Marília toma por base as configurações 

extraídas da Lei do Plano Diretor Local (Lei Complementar nº. 480 de 09 de Outubro de 2006). 

Esta lei produziu uma proposta de agregação dos distintos bairros em nove zonas urbanas – 

Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro – Sul, Centro-Norte, Centro-Oeste e Centro-Leste.  

Para tanto as informações estão dispostas em seu valor percentual, buscando 

evidenciar a variação do volume de ofertas para cada tipo de imóvel no interior da cidade. 

A primeira representação condiz à subdivisão por zonas utilizadas para a 

espacialização dos anúncios segundo os critérios adotados pelo plano diretor, conforme já 

destacado. Subsequentemente optamos pela exposição dos dados, dispostos através de uma 

relação entre a oferta de apartamentos, casas e terrenos na totalidade de imóveis coletados, 

destacando sua variação diferencial no conjunto da cidade e a oscilação da oferta de cada 

imóvel em específico, sendo eles respectivamente 1995, 2000 e 2006. 

Por fim, um último procedimento de análise associado à esta base de dados está 

atrelado ao seu potencial comparativo. A construção desta discussão é assumida com a partir da 

opção de análise de diferentes cidades sob uma série histórica que conjugue diferentes anos.  

Os parâmetros para esta investigação são, portanto, a identificação das articulações 

entre as permanências das velhas formas e as transformações conduzidas pela oscilação dos 



preços dos imóveis e do tipo de imóvel ofertado ao longo da série histórica. Ademais, quando 

associada a percepção da rede urbana, no conjunto das cidades estudadas, estas transformação 

assumem um corte particular ao entendimento dos condicionantes econômicos, postos em suas 

lógicas de acumulação imobiliária. 

 
 

Considerações finais. 
 

As intenções estabelecidas por este trabalho buscaram evidenciar as potencialidades e 

limitações da fonte de dados extraídas dos anúncios de classificados em jornal, desde a coleta a 

sistematização, para a reunião de informações direcionadas à análise do mercado imobiliária em 

cidades médias. 

Destes procedimentos desdobram-se inquietações associadas à leitura dos processos 

de estruturação do espaço urbano, que conduzem e direcionam a leitura do material empírico na 

medida em que oferecem os questionamentos que conduzem as ações de pesquisa. 

São parte destas preocupações o interesse e a necessidade em se reconhecer, 

distinguir e avaliar as diferentes fontes de dados empíricos disponíveis, assim como as formas 

de organização deste material, os caminhos possíveis e as questões pertinentes para a 

construção de uma abordagem ampla e capaz de oferecer uma leitura espacial que contemple a 

variação no tempo dos tipos e dos preços dos imóveis. 

Desta investigação, os anúncios de classificados de jornal mostram-se uma fonte capaz 

de oferecer elementos à problematização destas questões, tornando possível uma leitura da 

relação entre os tipos de imóveis e os usos do solo em sua disposição desigual no interior da 

cidade, tanto no que condiz a oferta quanto aos preços.  

Tal como indicado para as cidades de Marília e Londrina. Com elas, tiveram destaque as 

formas pontuais, pautadas no uso do banco de dados, de identificação dos produtos imobiliários 

em sua localização e distinção de preços, em uma mesma fonte de dados, lançando a 

possibilidade de uso do procedimento da análise comparativa entre estas cidades. 
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