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Resumo  

Este trabalho apresenta uma análise das principais variáveis determinantes do 
comportamento do consumidor em relação ao produto moradia. O trabalho inicia com uma 
revisão conceitual das teorias de comportamento dos clientes do mercado residencial, 
abrangendo os três processos tradicionalmente estudados na literatura da arquitetura e nos 
textos sócio-demográficos: a mobilidade, a escolha e a satisfação residencial. Uma estrutura 
original de investigação do comportamento da demanda residencial é proposta, baseando-se 
no conceito de carreiras habitacionais. O método proposto é o estudo de caso múltiplo. A 
apresentação da análise descritiva de um dos 50 casos realizados é feita no intuito de ilustrar 
a metodologia proposta de investigação. A análise das variáveis determinantes do 
comportamento da demanda do mercado imobiliário é feita com base em 274 processos de 
mudanças residenciais, corroborando diversos trabalhos mencionados pela literatura. O 
trabalho conclui salientando a adequação da metodologia aos objetivos propostos pelo 
trabalho: unir os conceitos tratados de modo fragmentado pelas literaturas voltadas ao 
produto habitação e investigá-los de modo conjunto a partir da operacionalização do veículo 
conceitual da carreira habitacional. 
 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Projeto do produto imobiliário, Satisfação 
residencial, Avaliação pós-ocupação. 

1. Introdução 

No cenário econômico contemporâneo, o conceito da satisfação dos clientes e o 
gerenciamento do comportamento do consumidor tornaram-se os instrumentos de 
diferenciação perante o mercado. Tendências de racionalização do processo produtivo e novas 
filosofias de produção como o lean production estabelecem a busca pela minimização das 
atividades que não agregam valor ao produto final e a consideração sistemática das 
necessidades do cliente (Koskela, 1992). Ainda que plenamente difundida a importância do 
foco no cliente, poucos trabalhos no cenário nacional focaram a análise específica do 
comportamento do consumidor do mercado imobiliário. 

Na literatura sócio-demográfica no cenário internacional, a discussão em torno do 
comportamento da demanda habitacional é tratada amplamente por economistas que explicam 
as preferências habitacionais como um reflexo da utilidade da habitação e por demógrafos que 
analisam a escolha da nova habitação de modo sistêmico considerando as necessidades 
familiares intimamente relacionadas aos motivos que geram a busca por uma nova moradia 
(Freitas, 2000). 

Grande parte dos textos de geografia sócio-econômica que analisam o processo de mobilidade 
residencial, a escolha da nova moradia e/ou a satisfação residencial têm em comum o 
emprego de um conjunto de variáveis apontadas como determinantes em maior ou menor 
influência destes processos que constituem a base do comportamento da demanda. Estas 
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variáveis podem ser apontadas como aquelas relacionadas ao perfil sócio-econômico e 
comportamental dos moradores tais como faixa etária, estágio do ciclo de vida familiar, renda 
mensal familiar, valor patrimonial, ocupação/formação, composição familiar e propriedade do 
imóvel.  

Há uma carência de trabalhos no cenário científico nacional que tratem do processo de 
satisfação, escolha e mobilidade residenciais de forma conjunta. Muitos trabalhos que 
trataram da escolha do imóvel ou da satisfação residencial possuem cunho quantitativo, 
geralmente explorando grandes massas de dados estatísticos que levam à redução das 
variáveis passíveis de análise. 

Torna-se, portanto, imprescindível um estudo aprofundado sobre o comportamento do 
consumidor do mercado de habitações. A originalidade do trabalho é justificada à medida que 
se busca a consideração conjunta dos processos de mobilidade, satisfação e escolha da nova 
moradia e desenvolve uma nova metodologia investigativa do tema. 

Inicialmente é descrita uma breve revisão da literatura que trata sobre o comportamento da 
demanda do produto imobiliário, abrangendo os processos que retratam a mobilidade 
residencial, a escolha de uma nova habitação e a satisfação após a mudança de moradia. A 
compatibilização dos conceitos tratados pelas diferentes literaturas permite a concepção da 
estrutura metodológica apresentada na seqüência, envolvendo a definição da carreira 
habitacional. Tal veiculo conceitual permitiu a construção de uma metodologia capaz de 
investigar de modo conjunto os três processos que constituem o comportamento dos clientes 
do mercado imobiliário.  

Para exemplificar a metodologia proposta, um dos estudos de caso é descrito. Posteriormente 
são analisadas as variáveis determinantes do comportamento da demanda do mercado de 
habitações. Na seqüência são apresentadas as principais conclusões a respeito das propostas 
conceituais, metodológicas e dos dados analisados. 

2. Revisão da literatura sobre o comportamento da demanda do produto imobiliár io 

Buscou-se correlacionar o modelo tradicional de comportamento do consumidor difundido 
pelo marketing aos diversos aspectos conceituais geralmente tratados de modo fragmentado 
pelos textos sócio-demográficos. A seqüência de fases do comportamento do consumidor 
definida pelo marketing pode ser correlacionada aos três processos principais discutidos pelas 
literaturas que tratam do produto habitacional: [i] reconhecimento do problema (associa-se ao 
processo de mobilidade residencial); [ii] busca de informações, avaliação de alternativas e 
seleção de uma alternativa (associam-se ao processo de escolha residencial) e [iii] 
comportamento pós-compra (associa-se ao processo de satisfação residencial). 

Uma série de variáveis foram apontadas pela literatura como influenciadoras do processo de 
mobilidade residencial. A correlação positiva significa que a existência ou o incremento da 
variável gera uma maior probabilidade de mudança, enquanto que a correlação negativa 
indica que a ausência ou a diminuição da variável propicia um aumento da probabilidade de 
mobilidade residencial. Esta síntese de variáveis foi elaborada após a sistemática análise de 
uma série de trabalhos pertinentes à área (Speare, 1974; Struyk, 1987; Varady, 1983; Clark & 
Onaka, 1983; Landale & Guest, 1985; Boehm & Ihlanfeldt, 1986; Deane, 1990; Boehm et al, 
1991; Lu, 1998). 

As variáveis com correlação positiva com a mobilidade residencial são: renda, patrimônio 
financeiro, nível educacional, estado civil e tamanho da família. As variáveis com correlação 
negativa com a mobilidade residencial são: tempo de residência, faixa etária e propriedade do 
imóvel. 
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A extensa literatura sobre a escolha do imóvel abrange aspectos da área econômica e 
demográfica. Os economistas enfatizaram a análise da elasticidade da renda e a probabilidade 
da compra do imóvel. Demógrafos e geógrafos enfatizaram a propriedade e a escolha 
habitacional, relacionando tais decisões com eventos do ciclo de vida (Clark et al, 1997).  

Na literatura sobre a escolha do imóvel, inúmeros fatores foram apontados como 
influenciadores deste processo. Segue uma síntese das variáveis determinantes deste processo, 
apontadas a partir de uma série de trabalhos da área (Rossi, 1980; Cadwallader, 1982; 
Hooimeijer & Oskamp, 1996), segundo três aspectos principais: 

− Características sócio-econômicas dos moradores: idade, sexo, renda, patrimônio familiar, 
ocupação, estado civil, estágio do ciclo de vida familiar, tempo de residência, tamanho e 
composição familiares e condição de propriedade do imóvel atual; 

− Circunstâncias econômicas e do mercado: preço dos imóveis, financiamentos, inflação e 
volume de construções; 

− Características do imóvel desejado: localização, área, projeto, equipamentos e padrão. 

O conceito de satisfação residencial se tornou um preeminente indicador empregado por 
pesquisadores de estudos de ambientes residenciais e analistas para três diferentes objetivos: 
[i] como parâmetro avaliativo do desempenho de habitações dos setores público e privado; [ii] 
como indicador da mobilidade residencial e [iii] para avaliar percepções de usuários quanto às 
inadequações do seu ambiente residencial, possibilitando a formulação de diretrizes para 
futuros projetos (Onibokun, 1973; Francescato et al., 1989; Speare, 1974; Varady,1983; 
Morris, 1976, Zehner, 1977, Lansing et al., 1970  apud Galster, 1987). 

Uma série de variáveis foram apontadas pela literatura como determinantes do processo de 
formação da satisfação residencial. O trabalho de Oliveira (1998) que trata da investigação 
aprofundada da satisfação residencial aponta seis variáveis de maior influência neste 
processo, após extensa análise deste processo: idade, estágio do ciclo de vida familiar, renda 
familiar, patrimônio financeiro familiar, condição de propriedade do imóvel e motivação para 
a última mudança residencial.  

3. Metodologia 

Com o objetivo precípuo de análise aprofundada do comportamento do consumidor, objeto de 
estudo do presente trabalho, propõe-se o estudo de caso múltiplo. A investigação do 
comportamento do consumidor considerando de modo conjunto os processos de mobilidade, 
escolha e satisfação residenciais ocorrido ao longo do curso da vida baseia-se na 
caracterização da carreira habitacional familiar. Tal conceito abrange a seqüência de 
habitações ao longo da vida, incluindo o evento disparador capaz de romper o equilíbrio da 
satisfação, a intenção da mudança confirmada pelo reconhecimento do problema, a escolha 
(busca, avaliação e seleção de alternativas) e posteriormente, o novo período de satisfação 
com a moradia subseqüente. 

3.1. Visão geral do estudo de caso múltiplo 

O estudo utilizou os seguintes procedimentos: [i] seleção de um segmento específico de 
estudo (faixa etária acima de 45 anos) e pertencentes a um mesmo segmento sócio-
econômico; [ii] agendamento e realização das entrevistas, utilizando como instrumento de 
coleta de dados uma entrevista estruturada, abrangendo a caracterização da família, a 
caracterização da história habitacional e a investigação da satisfação com a moradia atual; [iii] 
análise dos dados por transcrição das entrevistas, análise qualitativa dos dados e confronto 
com a teoria estudada. 
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Para análise do conceito da carreira habitacional, foi desenvolvido um esquema representativo 
da mesma, considerando a noção do paralelismo entre as carreiras profissional, habitacional, 
os eventos ligados ao ciclo de vida familiar e os aspectos financeiros familiares determinantes 
dos processos de mobilidade residencial ao longo do tempo. Como referência temporal, 
utilizou-se a idade do chefe de família. A descrição detalhada da metodologia e de todos os 50 
casos estudados é encontrada em Brandstetter (2004). 

3.2. Apresentação do método mediante um dos estudos de caso 

A análise dos 50 estudos de caso abrangeu 274 processos de mudanças de moradia. Destes, 
cerca de 50% ocorreram voluntariamente, induzidas geralmente por motivos profissionais ou 
por eventos do ciclo de vida familiar. Do restante, 46% ocorreram voluntariamente para ajuste 
de algum atributo (em especial, localização e espaço). Somente 4% ocorreram de modo 
forçado, em especial pelo término do contrato de aluguel. 

Segue a apresentação de um dos 50 estudos de caso realizados, com o propósito de apresentar 
a metodologia desenvolvida. Composição do núcleo familiar na atualidade: pai (45 anos), mãe 
e dois filhos (7 e 16 anos). A Figura 1 apresenta o esquema representativo da carreira 
habitacional do estudo de caso. 

Figura 1 – Esquema representativo da carreira habitacional do estudo de caso 

Carreira habitacional marcada por mudanças profissionais que desencadearam as mudanças 
residenciais. A compra do apartamento próprio aos 29 anos de idade do chefe de família foi 
possível a partir de um financiamento e a poupança formada durante os seis anos no mercado 
de trabalho. A mudança para o apartamento foi em decorrência do casamento e o nascimento 
do primeiro filho. Quatro anos mais tarde surge uma nova oportunidade de emprego em outra 
cidade e, conseqüentemente, a mudança residencial. A venda do apartamento próprio permite 
a compra do apartamento na nova cidade. Quatro anos depois, o marido perde o emprego e o 
casal decide pela venda do apartamento próprio para renegociar suas dívidas. O novo 
emprego implica em uma nova mudança de cidade. 

Na nova cidade, a moradia escolhida é um apartamento alugado, cuja escolha foi feita pela 
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localização em detrimento do padrão. A prioridade da família é a proximidade do local de 
trabalho do marido e da escola do filho. O nascimento do segundo filho no ano seguinte 
desencadeia um novo processo de mobilidade para um imóvel maior. O casal então opta por 
uma casa alugada. Esta moradia dura três anos e, então, o marido recebe uma nova 
transferência de emprego para outra cidade. A nova casa é habitada somente por um ano em 
decorrência de uma segunda transferência para outra cidade. 

Nesta nova cidade (atual), o casal decide adquirir seu imóvel a partir da oportunidade da 
venda de bens herdados. Atualmente a família encontra-se satisfeita em sua moradia. A 
esposa atualmente com 38 anos prepara seu retorno ao mercado de trabalho, abandonado após 
o nascimento do segundo filho e em decorrência das inúmeras mudanças de cidade. 

4. Descr ição das var iáveis determinantes do compor tamento da demanda 

A análise dos casos estudados em conjunto com a revisão bibliográfica pertinente à área 
permite uma listagem das principais variáveis determinantes do comportamento da demanda 
em relação à moradia. Cerca de doze variáveis fazem parte deste conjunto capaz de 
influenciar os processos de mobilidade, escolha e satisfação residenciais. Destas doze 
variáveis, seis exercem tal influência de um modo mais preponderante: idade, condição de 
propriedade do imóvel, renda mensal familiar, patrimônio financeiro familiar, motivação para 
a última mudança de moradia e estágio do ciclo de vida familiar. As outras seis variáveis 
também influentes do comportamento, porém em um grau menor de determinação, são: 
estado civil, nível educacional, ocupação profissional, tempo de permanência no imóvel, 
composição familiar e estilo de vida familiar. Segue a análise das seis variáveis de maior 
influência sobre o comportamento da demanda. 

4.1. Idade 

Variável menos determinante do que o estágio do ciclo de vida familiar, sua influência 
encontra-se indiretamente ligada à questão financeira familiar. Quanto maior a faixa etária, 
maior a tendência à consolidação da carreira profissional e à estabilidade financeira, o que 
permite o acesso a um maior número de atributos desejados para a moradia. Esta tendência 
leva também à realização de um menor número de mudanças residenciais entre pessoas mais 
velhas, devido ao acesso a imóveis mais satisfatórios. 

Deve-se considerar conjuntamente o estágio do ciclo de vida familiar, mas cabe salientar que 
pessoas pertencentes ao mesmo estágio, porém com faixas etárias diferentes, podem ter 
escolhas diferentes, assim como pessoas da mesma idade, porém em estágios diferentes do 
ciclo de vida podem valorizar diferentes atributos do imóvel.  

O estado de inércia em relação à mudança de moradia é maior entre pessoas mais velhas, 
devido a maior tendência a laços sociais e investimento pessoal e psicológico na moradia 
(personalização dos ambientes e alto padrão de acabamento).   

Geralmente a satisfação residencial passa a englobar mais as características do imóvel, em 
comparação com faixas etárias mais jovens. A tendência à estabilidade financeira permite a 
escolha de imóveis de maior padrão e a busca de atributos até então não satisfeitos nos 
imóveis anteriores. Conseqüentemente a percepção em relação a aspectos técnico-construtivos 
da moradia torna-se mais crítica e exigente. 

Além da qualidade do imóvel, a percepção em relação às características do mercado também 
se altera entre pessoas mais velhas. Para estes, existe uma menor flexibilidade para aceitação 
das ofertas disponíveis no mercado, o que indiretamente leva à maior tendência de 
personalização dos ambientes residenciais, em especial em relação ao acabamento. 
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Características da vizinhança também são mais valorizadas por pessoas mais velhas como 
aspectos estéticos locais, privacidade, composição social, aparência agradável e tranqüilidade. 

4.2. Condição de propr iedade do imóvel 

A primeira mudança do aluguel para uma moradia própria constitui o maior evento da carreira 
habitacional. Ao adquirir a primeira moradia própria, existe uma natural tendência à 
diminuição da mobilidade residencial. 

A importância da propriedade do imóvel está relacionada à condição financeira familiar. Tal 
condição é muito mais influente da compra do que qualquer outra característica pessoal, como 
a faixa etária ou a composição familiar. 

A propriedade da moradia exerce também uma forte influência sobre a relação ambiente-
comportamento. A identidade do morador com sua residência torna-se diferenciada mediante 
o controle de possíveis modificações ambientais e a ausência da situação de risco da 
devolução do imóvel. 

4.3. Renda mensal familiar  

Variável determinante do comportamento, a renda influencia a busca, a escolha e a satisfação 
em relação à moradia. Assim como a literatura se divide perante a influência da renda sobre a 
mobilidade residencial, os casos estudados também indicaram a relação dúbia entre 
mobilidade e renda.  

Se por um lado, enquanto as famílias não atingem a estabilidade financeira, existe a 
probabilidade de um número maior de mudanças devido essencialmente às restrições dos 
contratos de aluguel, por outro lado, quanto maior a capacidade financeira familiar, maior sua 
possibilidade de acesso à moradia com maior número de atributos considerados necessários à 
família, o que tenderia a diminuir a mobilidade residencial. Além disso, a capacidade 
financeira propicia a investigação de um maior número de alternativas disponíveis no 
mercado.  

A renda está fortemente relacionada à condição de pagamento do imóvel, geralmente por 
financiamentos. A condição financeira familiar não influencia com preponderância a 
consideração da mudança residencial, porém a renda é determinante da mudança 
propriamente dita. 

4.4. Patr imônio financeiro familiar  

Variável de forte influência sobre o comportamento, determina a possibilidade de mudança e 
acesso a moradias cada vez mais satisfatórias. O patrimônio é formado ao longo do tempo 
mediante a formação de poupança ou por heranças e doações. Vários casos confirmaram a 
tendência à mudança de moradia após o recebimento de heranças, em especial para a compra 
do primeiro imóvel próprio. 

Os casos estudados também indicaram claramente a tendência dupla da moradia como 
consumo e investimento. A indicação clara da situação de filtering up pode ser confirmada a 
partir da grande parte das mudanças envolvendo o patrimônio acumulado a partir de moradias 
anteriores. O preço das moradias tende a variar de área para área de acordo com a situação 
sócio-econômica dos moradores. É o patrimônio financeiro familiar que irá definir a escolha e 
permitir a mudança propriamente dita. 

4.5. Motivação para a última mudança de moradia 

Os atributos diretamente relacionados ao stress com a última moradia e, portanto, causadores 
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do rompimento do estado de equilíbrio da satisfação residencial, são fortes determinantes dos 
processos de escolha e satisfação da nova moradia. 

Cabe salientar que ainda que as experiências de moradia sempre influenciam a escolha da 
nova habitação, esta variável torna-se determinante do comportamento no caso de mudanças 
voluntárias por ajuste. Em todos os casos estudados foi registrada a importância do atributo 
relacionado ao último stress residencial.  

4.6. Estágio do ciclo de vida familiar  

Corroborando uma série de trabalhos da literatura, os casos estudados indicaram o estágio do 
ciclo de vida familiar como uma das grandes variáveis determinantes do comportamento da 
demanda. 

Das mudanças voluntárias, existem as induzidas como aquelas causadas por formação ou 
dissolução familiar (busca do espaço próprio, casamento, divórcio, viuvez) e as que geram a 
busca por ajustes residenciais (exemplos: mais espaço devido o nascimento dos filhos, espaço 
para o lazer das crianças, adequação do projeto com privacidade para filhos adolescentes, 
busca de praticidade após a saída dos filhos de casa e proximidade dos filhos após a viuvez). 

5. Conclusões 

O presente trabalho, tendo como foco o mercado habitacional voltado para as classes média e 
média alta, a compreensão do comportamento da demanda permite contribuir com uma série 
de intervenientes envolvidos no processo produtivo da habitação, em especial, projetistas, 
empreendedores e imobiliárias. 

A lista de variáveis determinantes do comportamento da demanda poderá aprimorar a 
concepção e o projeto de novos empreendimentos destinados a esse segmento do mercado, 
bem como a elaboração de novas estratégias de mercado. 

No âmbito acadêmico, o trabalho busca contribuir tanto conceitual quanto 
metodologicamente. Quanto à contribuição conceitual, o trabalho busca iniciar um novo ciclo 
de pesquisas sobre o comportamento do usuário de ambientes residenciais a partir da 
consideração conjunta de uma série de conceitos até então tratados de modo fragmentado, tais 
como a escolha residencial, a compra da moradia, a limitação da oferta, a influência do 
estágio do ciclo de vida familiar sobre a tomada de decisão, a satisfação residencial, entre 
outros. A união de todos estes conceitos a partir de uma visão única conceitual é proposta com 
a conceituação da carreira habitacional. 

Além disso, o trabalho também busca contribuir metodologicamente, propondo a 
operacionalização do conceito da carreira habitacional. Salienta-se que, no cenário nacional, 
as pesquisas que tratam de algum aspecto do comportamento da demanda, como as pesquisas 
mercadológicas e as pesquisas de satisfação dos clientes, geralmente não consideram a inter-
relação entre os processos de mobilidade, escolha e satisfação residenciais. Esta é a 
contribuição da proposta metodológica do trabalho, buscando analisar tais inter-relações 
mediante a investigação original de carreiras habitacionais. 

O trabalho também pretende, dessa forma, prover informações para outras pesquisas futuras 
que tratem de aspectos diversos relacionados ao comportamento da demanda, como a 
segmentação do mercado, pesquisas sobre hierarquização de atributos, entre outras. 

Ainda que a pesquisa tenha foco nas classes medianas de renda, a visão conceitual por trás do 
comportamento é única e se aplica para qualquer usuário. Dessa forma, ainda que classes mais 
baixas de renda tenham um processo de escolha e formação da satisfação diferenciados, não 
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se pode excluir a noção de que a relação de identidade com qualquer moradia se forma a partir 
das experiências vivenciadas anteriormente. Deste modo, a compreensão do comportamento 
do usuário de ambientes residenciais torna-se imprescindível para a formulação de diretrizes 
para quaisquer futuros projetos habitacionais. 

O trabalho também se propõe a fornecer subsídios para estudos que busquem a 
retroalimentação de outras etapas do processo construtivo, tais como a adequação do projeto, 
a melhoria da execução e a formulação de novas estratégias de marketing imobiliário, 
permitindo assim o aprimoramento dos espaços edificados. 
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