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ABSTRACT

A discussion is presented on the new requirements that home clients are putting
forward in the housing market. Basic information was gathered during interviews with
prospective clients that visit home sales fairs in ten different cities in Brazil. Moreover,
general literature on socio demographic aspects was approached in order to consolidate
views obtained in the interviews.

The work concludes on the existance of various new market segments that might be
explored by building developers. Quantitative analysis should be conducted conforming
the general qualitative trends presented in this paper
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1. Introdução

A definição do produto imobiliário é tarefa árdua devido a vários fatores como: a
variedade de características decorrentes das múltiplas utilidades do produto, as demandas
cambiantes dos futuros usuários em função de moda e mudanças em padrões culturais, a
aceitação de produtos aquém das especificações demandadas em razão dos altos cultos, a
dificuldade de acesso e a obrigatoriedade de uso de uma moradia para desenvolvimento das
atividades sociais. Junta-se a isto, os largos períodos de tempo decorridos entre a definição
do empreendimentos e sua disponibilidade no mercado. Isto faz com que na maioria das
vezes, a edificação seja definida com base no empirismo e na visão de mercado dos
empreendedores, sem uma sistematização adequada de informações de base qualitativa e
quantitativa.

As pressões de mercado advindas do reposicionamento das relações cliente-
produtor, que data do início da década de 90, fizeram com que mais valor fosse dado as
pesquisas mercadológicas e a interpretação de dados censitários para definição dos
produtos a oferecer. No entanto, nem sempre há que se confiar apenas em dados
quantitativos ou inferências amostrais para definir o perfil dos novos clientes. É



perfeitamente aceitável formular estratégias comerciais baseadas nas grandes tendências de
mudança sociais e culturais que a sociedade enfrenta, quer a nível mundial, quer a nível
nacional. Este trabalho procura apresentar algumas destas mudanças, comentando sobre a
metodologia de obtenção destas características, as implicações que cada uma determina em
termos da definição de produtos no mercado imobiliário, assim como possíveis formas
como estes novos posicionamentos podem ser confirmados em pesquisas imobiliárias
quantitativas.

2. Metodologia de Obtenção das Informações

Os autores do trabalho estiveram envolvidos ao longo dos anos de 1995 e 1996 na
realização de 10 pesquisas mercadológicas para o mercado imobiliário. Estes trabalhos
foram efetuados durante a realização de Feiras ou Salões de Imóveis, geralmente em
centros de convenções ou shopping centers, onde uma grande quantidade de ofertas eram
exibidas para o público-alvo, atraindo por outro lado um contingente  grande de
compradores potenciais. Nas cidades de Florianópolis, Porto Alegre, Santa Maria, Natal,
Belém, Recife, Blumenau, Vitória e Curitiba foram realizadas entre 120 e 300 entrevistas
com clientes, cada uma com duração aproximada de 20 minutos, a partir de um questionário
estruturado, objeto de outras publicações (Freitas et alli, 1996). Além do preenchimento
dos questionários utilizou-se o tempo disponível das entrevistas para um conhecimento mais
aprofundado sobre as características dos clientes através de discussões informais que vieram
a originar a lista abaixo. Ademais, acompanhou-se a literatura e o debate que os meios de
comunicação hoje oferecem sobre as mudanças estruturais da população e suas demandas
em termos de produtos. Do conjunto destas informações é que qualitativamente são
propostas as características a seguir.

3. Características dos Novos Clientes sua Confirmação Estatística e as Implicações
para o Mercado de Imóveis

3.1 Origem Urbana: as migrações do campo para a cidade, ou das menores para as
maiores, são características do passado da sociedade brasileira. Hoje a grande maioria da
população brasileira já é urbana, acostumada a seus padrões, com pequenos interesses
voltados ao campo e a sua forma mais simples de viver. Estes dados são facilmente
confirmados pelos census populacionais realizados pelo IBGE. O padrão oferecido pelas
edificações deve estar voltado para a funcionalidade, o uso de equipamentos e o status,
característicos da vida urbana, em oposição a área pronunciada, a simplicidade nos
acabamentos e a escassez de equipamentos, características das pessoas que vêm do campo.

3.2. Propriedade do Imóvel: hoje a grande maioria da população brasileira já
reside em imóvel próprio, mesmo que em precárias condições de habitabilidade. Novamente
as estatísticas censitárias oficiais confirmam esta informação avançando números de até
70% da população residindo em imóvel de sua propriedade. Isto faz com que o argumento
de evitar o aluguel não tenha mais impacto pronunciado nas campanhas de venda, assim
como faz com que as pessoas tornem-se muito mais criteriosas na busca do imóvel. Não é
mais o caso de aceitar qualquer imóvel por ser este agora próprio, e sim trocar o atual por
algum em melhores condições.

3.3. Envelhecimento da População: acompanhando tendências mundiais de
aumento das condições de saúde da população, a pirâmide etária vai mudando de forma,
contemplando cada vez mais segmentos de maior idade. É possível também vislumbrar o



retardo da entrada no mercado de trabalho de grande parte da população das classes mais
favorecidas, até pela dificuldade de emprego e aumento dos anos de formação educacional.
Desta maneira, as pessoas estão entrando mais tarde no mercado imobiliário, permanecem
neste por mais tempo realizando trocas em busca da assim chamada moradia definitiva,
assim como abrem mercado para um nicho importante de imóveis para terceira idade, tanto
na forma de clínicas de repouso como de habitações práticas e funcionais, ainda que
guardando características de maior luxo, para as populações de idade mais avançada.

3.4. Disseminação do Ensino de Terceiro Grau e Pós-Graduação: esta
característica peculiar da sociedade brasileira, com suas crenças baseadas na ascensão social
através da titulação, quer a nível de terceiro ou quarto grau, faz com que surja a
necessidade de atendimento de uma população jovem, que de outra forma não estaria
buscando o mercado imobiliário, principalmente quando se atenta para os fluxos em direção
as cidades universitárias. Estes imóveis são adquiridos ou alugados com o auxílio dos
familiares, gerando assim um reforço no usualmente restrito mercado de imóveis para
investimento na realidade brasileira, restrição esta advinda de anos de não incentivo a
rentabilidade das locações. Esta característica pode ser obtida diretamente da evolução das
matrículas em cursos de nível superior no país. Por outro lado, as implicações para o
lançamento de empreendimentos estão ligadas a localização precisa dos empreendimentos
junto aos campus universitários, e o oferecimento de imóveis que sejam qualitativamente
adequados aos filhos que anteriormente residiam junto aos pais em condições mais
adequadas.

3.5. Experiência Prévia de Boa Moradia: alguns elementos citados anteriormente,
como o aumento da longevidade dos clientes, o costume da residência dos pais, o uso de
moradia própria onde as adaptações ao bem morar mostram-se mais viáveis
economicamente do que nas residências alugadas e o oferecimento de grandes quantidades
de habitações nos períodos de boom da economia brasileira, fazem com que as pessoas
tenham expectativas em relação ao novo imóvel que vão adquirir nem sempre capazes de
serem atendidas em face da nova realidade econômica. Esta informação é mais difícil de ser
captada em pesquisas de mercado, mas aparece freqüentemente nos comentários dos
entrevistados que citam ser os imóveis em oferta menores, menos iluminados ou com
acabamentos menos nobres do que aqueles onde residem. Aqui é o lugar para avaliações
comparativas pós-ocupação do imóvel antigo e as expectativas do novo imóvel, procurando
averiguar as necessidades de melhoria na condição. As implicações para os novos
empreendimentos estão ligadas a dificuldade de superar as características do estoque
existente de imóveis. Esta superação normalmente só é possível com a inclusão de atributos
da moda nos imóveis (por exemplo churrasqueiras) ou a superação tecnológica das áreas de
instalações e acabamentos de superfície.

3.6. Convívio com a Ostentação: a concentração da vida comercial brasileira em
estabelecimentos de luxo como os shopping centers e as agências bancárias fazem com que
toda a população tenha vivência de acabamentos de primeira linha, design arrojado , criação
de condições de conforto térmico e lumínico e informatização dos espaços. Por outro lado,
a mídia televisa estabelece padrões de decoração e espaços através dos cenários de novelas,
assim como as revistas de arquitetura e decoração popularizam anseios por requintes
arquitetônicos só possíveis de serem realizados em projetos especiais. A confirmação desta
dificuldade suplementar enfrentada pelos empreendedores, no afã de igualar ou superar uma
realidade virtual, pode ser confirmada com o oferecimento e avaliação da aceitabilidade de
opções para decorar, equipar e melhorar o acabamento dos imóveis.



3.7. Uso e Feitiço da Tecnologia: o conforto da vida moderna está associado a
ligação do cidadão a uma série de serviços oferecidos através da tecnologia de
comunicações, assim como o uso de equipamentos para facilitar a vida doméstica e
aumentar o lazer. Evidências destes incrementos de uso de meios de comunicação e
equipamentos para rotina doméstica podem ser encontradas nas estatísticas de produção e
consumo destes itens. É interessante observar que a dificuldade de encontrar espaço para os
mesmos dentro dos imóveis antigo e novos conduziu a redução do tamanho dos
equipamentos, restando ainda não resolvida a questão de provisão de instalações, dutos e
cabos em quantidade suficiente para atender toda a gama de produtos a serem ligados
dentro de uma edificação.

3.8. Aumento da Carga de Leitura, Estudo e Trabalho em Casa: a sociedade da
informação obriga o uso de mídias, em particular requerendo condições propícias de
iluminação, silêncio e trabalho para sua absorção. Estas também são condições requeridas
na residência para a condução em situações de conforto de mais estudo e atividades
profissionais realizadas no lar. A verificação deste paradigma do mundo moderno pode ser
testada através de pesquisas de uso do tempo, dos cômodos e do mobiliário dentro da
edificação. Em termos de balizamento da oferta de espaços, esta característica indicaria uma
proeminência das áreas íntimas e de trabalho em relação as áreas sociais.

3.9. Aumento do Lazer na Edificação: Como característica da sociedade moderna
tem-se o aumento dos tempos de lazer, a partir da diminuição da extensão da jornada de
trabalho. Por razões de segurança e dificuldades de locomoção, grande parte deste lazer
tende a ser atendido na própria residência, no prédio, ou ainda na vizinhança. A edificação
deve prover as condições em termos de área e equipamentos para estas atividades,
incorporando mais funções a habitação que no passado funcionava basicamente para abrigo,
local para repouso, preparo e consumo de refeições e vida social familiar.

3.10. Funcionalidade da Edificação e Baixo Custo de Manutenção: apesar do
aumento da disponibilidade de tempo não comprometido com o trabalho na sociedade
moderna, este não é empregado para dedicação às atividades de operação, manutenção,
preparo de alimentos, e higiene características de uma unidade familiar. A não ser por
hobby, a desejabilidade de emprego de tempo nestas tarefas é mínima. Por outro lado, os
altos custos de contar com pessoal especializado para operação e manutenção da edificação
fazem com que esta tenha que ser essencialmente prática e barata de ser operada e mantida,
mesmo pelo seus proprietários. Este tipo de característica pode ser evidenciada por
enquetes mercadológicas que contraponham materiais e soluções arquitetônicas de menor
custo inicial e maior custo de operação/manutenção com a opção inversa.

3.11. Incerteza quanto a Manutenção da Renda Familiar: o desaparecimento do
emprego, e no caso brasileiro, as dificuldades do estado e das estatais em manterem-se no
seu papel de empregadores de mão de obra, assim como a velocidade de obsolescência das
profissões, faz com que não haja certeza da manutenção da renda familiar ao longo do
tempo. Além das implicações quanto ao prazo de financiamento dos imóveis, por esta ótica
mais curtos, há necessidade de imóveis com garantia de custos de manutenção e
condomínio com padrões de vida variáveis em função dos seus ocupantes.

3.12. Diminuição do Tamanho das Famílias: o decréscimo nas taxas de
natalidade faz com que as famílias com maior número de filhos sejam raridade no mercado



de média e alta renda. Também é comum encontrar-se famílias sem filhos, quer pelo
adiamento da idade de procriação em função dos compromissos profissionais ou por
decisões pessoais. Também é crescente na realidade urbana brasileira a presença da pessoas
que vivem de forma solitária. Estes dados que fazem parte dos censos nacionais, muitas
vezes constituindo-se em dados de orgulho nacional pelo aparente controle da natalidade,
remetem para a questão de adequação dos espaços dos dormitórios e seu número, diante de
números cada vez menores de habitantes por domicílio.

3.13. Famílias de Constituição Variada ou de Formação Inusitada: o
pensamento clássico de adequação das habitações a vida de famílias constituída de casal e
filhos cede lugar na sociedade moderna ao atendimento de minorias cada vez mais
significativas, como: amigos e parentes morando juntos, pessoas de mais idade morando
sozinhas depois da saída dos filhos, indivíduos de maior idade e status voltando a morar
sozinhos ou constituindo novas famílias a partir de separações, acolhida temporária de
parentes ou amigos para estudos, uso de serviçais ou funcionários para auxílio nas tarefas
da casa e outras situações que atestam a individualidade dos arranjos humanos em termos
de convivência . Para isto, as moradias devem ser capazes de se adaptarem a estas formas
diferentes de convivência dentro do lar, aumentando a utilização de espaços de múltiplos
usos e sua reversibilidade.

3.14. Flexibilidade no Uso de Moradia ao Longo do Tempo: além das próprias
possibilidades de uso planejado da moradia para famílias de tamanho e constituição
variadas, ao longo do tempo podem mudar radicalmente os usos da edificação, alternando
suas características de unidade de repouso, lazer, trabalho, cuidado com os filhos, lugar
para acomodação de utensílios e acervos acumulados. Esta necessidade de flexibilidade é
mais premente nos dias de hoje para acomodação de uma atividade profissional cada vez
maior dentro do lar;

3.15. Grande Número de Mudanças de Residências: a sociedade moderna exige
a mobilidade do fator trabalho, o que associado a necessidade das famílias em adequarem o
espaço em que vivem ao seu tamanho, status e capacidade econômica determina um grande
número de mudanças, com um pequeno tempo de permanência em cada imóvel. Desaparece
a figura do imóvel definitivo. Esta informação tem sido levantada a nível estatístico através
de enquetes quanto ao tempo médio de permanência na edificação nas pesquisas
mercadológicas efetuadas pelos autores. Em termos de repercussão para o delineamento de
empreendimentos estão a possibilidade de acesso fácil para a realização de mudanças, a não
incorporação de móveis e equipamentos na edificação que não possam ser removidos e a
facilidade de renovação de pisos e azulejos que possam denotar utilizações prévias.

3.16. Preocupação com a Segurança: a violência dos centros urbanos faz com que
um dos atributos básicos buscados no imóvel seja o oferecimento de segurança contra a
ação de terceiros, tanto no que diz respeito a própria integridade física quanto a dos bens
trazidos junto ao imóvel. As perguntas relativas a desejabilidade de atributos de segurança
nos imóveis formuladas nas pesquisas mercadológicas invariavelmente recebem o mais alto
grau de  preferência. A incorporação destes atributos, assim como a sua mais ampla
divulgação nos instrumentos de propaganda dos imóveis já fazem parte da agenda dos
empreendedores.

3.17. Cuidados com o Corpo: o abrandamento das condições para garantir a
sobrevivência dos cidadãos, juntamente com a incorporação de questões ligadas a moda, ao



status e ao relacionamento social, faz com que seja cada vez maior a preocupação com os
cuidados relativos ao corpo. Isto passa pela questão de possibilidade de atividade física,
cuidados de higiene e a própria segurança de operação e manutenção da edificação , tanto
por parte dos moradores como eventuais empregados. A verificação desta tendência de
utilização do tempo disponível na edificação pode ser obtida através de avaliações pós-
ocupação. A inclusão de áreas de esporte nas edificações, assim como a incorporação de
maior suntuosidade nas instalações íntimas da residência, fica condicionada a verificação do
real uso destas instalações nas edificações já existentes. Parece que a necessidade de
convívio social na realização destas atividades de cuidados com o corpo leva a utilização de
dependências públicas, comerciais ou associativas para sua efetivação, fora das
dependências do prédio.

3.18. Menor Vida Social dentro do Prédio e da Habitação:: a diminuição dos
contatos sociais mais prolongados da sociedade reflete-se também no uso social da
edificação. O uso das áreas comuns de lazer fica condicionada a uma série de regras sociais
de convivência difíceis de serem mantidas em regime condominial. Por outro lado, as áreas
sociais da edificação mais servem de espelho social para seus proprietários do que
verdadeira necessidade de espaço para reunir familiares e amigos. Esta tendência é possível
de ser detectada nas pesquisas de avaliação pós-ocupação dos imóveis existentes, ou
através do confronto de oferecimento de mais área íntima ou mais área social nas pesquisas
mercadológicas em curso. Em termos de decisões por parte dos empreendedores, cabe
questionar o tamanho das áreas sociais, o oferecimento de lavabo e estacionamento para
visitantes, por exemplo.

3.19. Individualismo: o ser humano busca a personalização de seus espaços na
medida que a sociedade vai descaracterizando seus símbolos de identidade comunitária. A
residência é o local que o cidadão encontra para personalização de seus hábitos e costumes.
Isto faz com que haja necessidade de provisão de unidades autônomas dentro da edificação,
onde seja possível a privacidade, a disponibilidade de banheiros individuais, a provisão de
instalações elétricas e de comunicações que permitam o equipamento individual de cada
cômodo ao gosto de seu ocupante. Possivelmente esta tendência está associada a uma
maior preocupação com a área íntima em detrimento da área social.

3.20. Provisão de Serviços: o crescimento do setor de serviços na economia de
hoje encontra contrapartida no projeto e uso das edificações com maior receptividade para a
incorporação dos mesmos, quer através da provisão de instalações de comunicação para o
seu consumo (telefone, tv a cabo, internet) como através do espaço físico dentro da
edificação para que este serviço seja prestado. É o caso da conservação e limpeza do
apartamento, do preparo de alimento congelados, da limpeza e conservação de roupas, da
manutenção dos equipamentos de uso doméstico e do reparo das instalações da habitação e
sua fachada. Muitas vêzes esta provisão de serviços é feita fora da unidade habitacional,
como é o caso dos flats, onde além da provisão destes serviços de forma terceirizada ou
condominial interessa a criação de mecanismos para sua gerência a partir da unidade
autônoma, como acessos restritos de empregados, interfones, etc. Em termos práticos, nas
edificações convencionais esta característica pode levar a um aumento da área de serviço,
incluindo a cozinha, em detrimento as outras áreas da edificação.

3.21. Aumento da Necessidade de Estocagem e Guarda de Bens: as compras em
grande quantidade, a necessidade de estocagem de alimentos ou roupas, a aquisição cada
vez maior de equipamentos, móveis, utensílios e bens de consumo durável faz aumentar a



necessidade de espaço para estocagem e guarda de bens, o que normalmente é resolvido por
despensas ou depósitos individuais. Acresce-se a isto a mudança de casas para apartamentos
em busca de segurança, o que sempre leva a necessidade de encontrar espaços dentro da
segunda tipologia de habitação que eram facilmente encontráveis na primeira. Esta
tendência pode ser verificada pela avaliação de como são usados os espaços de estocagem
dentro das edificações existentes. A provisão de espaços para despensa e armazenagem,
geralmente mais baratos em termos volumétricos do que os armários na edificação deve ser
objeto de cuidadoso estudo quanto a utilização de áreas edificáveis no terreno segundo os
Planos Diretores de casa cidade. A necessidade de um maior número de garagens por
apartamento, para uso imediato ou como reserva futura diante da inexorável motorização
da sociedade, deve ser avaliada por pesquisas diretas junto aos clientes, por ser pergunta
fundamental para identificação da tipologia a construir, assim como para definição da
volumetria do prédio, com os eventuais andares de subsolo ou primeiro andar com uso
exclusivo para veículos, sempre de custo bastante mais elevado do que sua provisão em
pilotis.

3.22. Consciência Ecológica e Adequação à Natureza: os clientes são
constantemente bombardeados pela mídia quanto a importância da consciência ecológica,
da vida ao ar livre, da insolação, da ventilação adequada e da não perturbação por ruídos,
poeira e gases. Isto faz com que as edificações não possam mais sacrificar estes quesitos,
como ocorria no passado, onde por exemplo a ventilação e a insolação não eram reputados
pelos empreendedores como fundamentais. Hoje as pesquisas mercadológicas já realizadas
atestam a priorização destes ítens por parte dos clientes. Em complemento, pode-se afirmar
que a provisão de sacadas nos prédios permite o atendimento psicolóico do contato com a
natureza, principalmente diante de um câmbio de residências unifamiliares para edifícios
coletivos.

3.23. Consciência dos Direitos: esta característica da sociedade brasileira,
sedimentada a partir da nova constituição de 1988 e do Código de Defesa do Consumidor
de 1991, faz com que o cliente seja muito mais atento ao atendimento de todos os quesitos
anteriores que possam melhorar a sua satisfação diante dos valores dispendidos pelo imóvel.
Em particular, cresce a consciência pelo atendimento as discriminações e memoriais da
obra, a qualidade aparente dos acabamento e o perfeito estado de funcionamento na entrega
e durante os períodos de garantia. A consciência e o bom senso dos entrevistados é uma
constante nas pesquisas mercadológicas efetuadas pelos autores. Como estratégia para os
empreendedores resta a difícil missão de acreditar e praticar os programas de qualidade e
certificação na construção.

4. Conclusões

A presente itemização buscou lançar luz sobre as características dos clientes que
buscam a compra de imóveis, através de uma leitura das principais modificações sociais,
culturais e econômicas que são passíveis de serem presenciadas na sociedade dos dias de
hoje.

Grande parte destas características podem e já foram avaliadas através de testes
quantitativos em pesquisas mercadológicas para o mercado de imóveis Outras ficam apenas
como orientações genéricas de tendências já existentes ou que vão adquirir importância
cada vez maior no futuro.

Propõe-se o uso conjunto de informações derivadas de pesquisas mercadológicas e
leituras mais amplas, de caráter qualitativo sobre o desenvolvimento da sociedade, para



aumentar as possibilidades de êxito mercadológico dos empreendimentos. O bom senso e o
feeling empresarial sempre terão espaço uma vez calcados em sólido trabalho de
levantamento e análise de dados científicos e visões conceituais sobre os caminhos da
humanidade.
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