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ABSTRACT (ESTILO LARES ABSTRACT) 

The work argues the quality of the insertion of residential enterprises of four dormitories in the real estate 
market of ‘Perdizes’ quarter, in São Paulo. Field information had been gotten, through personal and not 
structuralized interviews, carried through for the author. The selected public for this quarrel had been 
families with children or adolescents, therefore they had been identified as being the majority of the 
consumers of this type of enterprise in the region. This work looked to argue through the study of the 
style of life (lifestyle) of the selected consumers, which attributes and determinative characteristics are 
important for the formatting of these kind of enterprise. For strategies of real estate marketing and 
theories on style of life of these consumers had been in such a way argued also. The influence of the 
periods of familiar life and residential mobility had been argued for characterization the potential demand. 
The relations reliable between constructor and customer and the characteristics of sells and advertising, 
although not be directly related to the formatting of the enterprises, had been demonstrated as important 
to the process of acquisition of this type of good. The speed of sells of a real estate product, primary was 
argued as characteristic of the insertion to differentiate the studied enterprises. 

RESUMO (RESÚMEN) (ESTILO LARES ABSTRACT) 

O trabalho discute a qualidade da inserção de empreendimentos residenciais de quatro dormitórios no 
mercado imobiliário do bairro de Perdizes, em São Paulo. Foram obtidas informações de campo, através 
de entrevistas pessoais e não estruturadas, realizadas pelo autor. O público alvo selecionado para esta 
discussão foram famílias com filhos crianças ou pré-adolescentes, pois foram identificados como sendo a 
expressiva maioria dos compradores deste tipo de empreendimento na região. O estudo realizado 
procurou discutir através do estudo do estilo de vida (lifestyle) dos compradores selecionados, quais 
atributos e características determinantes são importantes para esta formatação. Para tanto, foram 
discutidas também estratégias de marketing imobiliário e teorias sobre estilo de vida destes compradores. 
A influência dos estágios de vida familiar e a mobilidade residencial foram discutidas para caracterização 
da potencial demanda. As relações de confiança entre construtora e cliente e as características das vendas 
e da propaganda, apesar de não serem diretamente relacionados à formatação dos empreendimentos, 
foram demonstradas como importantes ao processo de aquisição deste tipo de bem. A velocidade de 
vendas de um produto imobiliário, primariamente foi discutida como característica da inserção para 
diferenciação dos empreendimentos estudados. 
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente, a função da habitação foi a de abrigar e proteger os seres 
humanos de intempéries e agressões do meio físico e natural. Segundo Ornstein (1995 apud 
BRANDSTETTER, 2005, p.1), ao longo do tempo, aquela função de abrigo passou a incorporar 
a satisfação de outras necessidades e anseios da família, advindas da natureza da vida da 
sociedade, em decorrência da evolução dos hábitos e estilos de vida cada vez mais complexos e 
mutáveis. A autora discute que muitas destas alterações resultam principalmente de imigrações, 
migrações, industrialização e recessão econômica, entre outras. Estas alterações precisam ser 
entendidas para o estudo dos interesses do público habitacional. 

 Ainda segundo Onibokun (1974 apud BRANDSTETTER, 2005, p.1), os anseios 
do público habitacional não estão somente fundamentados em elementos físicos e da engenharia 
do ambiente, mas também em aspectos culturais, sociais e comportamentais. A moradia do ser 
humano pode ser somente um elo da cadeia que interpreta fatores do bem estar da vida pessoal e 
familiar dentro das acomodações existentes em geral. 

Segundo PASCALE (2005), nos últimos anos o mercado residencial brasileiro 
tem se caracterizado por grandes demandas de recursos financeiros e alto grau de 
competitividade entre os empreendedores. Segundo GUAGLIARDI et al (2002), a cadeia 
produtiva da Construção Civil no Brasil a partir da década de 1990 foi chamada de 
Construbusiness, sendo composta por cinco segmentos, entre eles o de edificações. No ano de 
2000 (FIESP, 2001, apud GUAGLIARDI et al, 2002, p.2), o Construbusiness foi responsável por 
15,6 % do PIB nacional, e o setor de edificações por 6,2% deste montante.  

 No caso da cidade de São Paulo, 63 % do total de área construída é de uso 
residencial, onde as construções verticais correspondem a 34% da área construída do município 
(MEYER, 2000). As regras de financiamento vigentes podem comprometer até 33% da renda 
mensal familiar (PASCALE, 2005). Nota-se, portanto a importância do mercado comprador 
neste ramo da economia paulista e brasileira. 

“É o comprador que garante a inserção do produto no mercado.” (PASCALE, 
2005) Segundo PASCALE (2005), a caracterização dos atributos que podem satisfazer este 
mercado comprador é muita mais complexa. Envolve os potenciais compradores e a avaliação da 
oferta da concorrência. Esta oferta muitas vezes pode ser discutida em relação a estoques e 
apartamentos de revenda. A discussão destas características é a grande dificuldade encontrada 
pelo mercado empreendedor de real estate no Brasil.  

Segundo MEYER (2004), as freqüentes adaptações realizadas em construções 
residenciais alertam para as conseqüências das usuais práticas dos empreendedores do setor 
imobiliário que não levam em consideração as reais necessidades e expectativas dos futuros 
moradores na concepção do produto imobiliário. Ele acredita também que pesquisas de mercado, 
analisando-se os anseios destes compradores e relacionando oferta, demanda e as descobertas de 
atributos, poderiam prevenir erros e soluções desnecessárias ao planejamento do produto. Ao se 
alinhar projeto e necessidades do usuário, seria possível mitigar-se os riscos, aumentando a 
liquidez e o retorno, possibilitando a melhoria do alcance social dos produtos concebidos.  

Ainda em seu trabalho, MEYER (2004) afirma que estas pesquisas de mercado são 
incipientes no país. Ele discute indícios no mercado imobiliário que mostram haver empresas que 
não adotam pesquisas baseadas nas necessidades e desejos dos compradores, apresentando, 
portanto, uma maior fragilidade frente a variações econômicas. 

GUAGLIARDI et al (2002) também colocam como sendo importante, para 
empresas obterem lucro e se perpetuarem no mercado imobiliário, que haja uma conexão entre a 
identificação, através de planos de Marketing, das necessidades do público-alvo escolhido. A 
satisfação do comprador é o melhor indicador de lucros futuros de uma companhia. (Brecka, 
1994, apud HEGEDUS, 2000, p.1) 
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Segundo HEGEDUS (2000), é cada vez mais importante conseguir atingir os 
compradores, abrangendo-os para conseguir manter seu interesse pelo produto ou serviço 
oferecido. 

MEYER (2004), através de sua pesquisa de mercado, propõe que as empresas que 
realizaram pesquisas de mercado discutindo as necessidades e expectativas dos compradores do 
produto imobiliário descobriram ser importante, ao invés do melhor acabamento, oferecer apenas 
um acabamento adequado para o segmento pretendido. 

Devem-se evitar correções na formatação do produto imobiliário que possam 
impactar na liquidez do empreendimento. (ROCHA LIMA JUNIOR, 1993) A inserção no 
mercado está diretamente associada a melhores formatações. Segundo ele a velocidade de vendas 
é um fator muito importante, apesar de não isoladamente determinante, para discussão de 
inserção de mercado de um produto. Além disso, ele cita em seu trabalho que para se atingir 
taxas de retorno e prazos de payback atraentes para empreendimentos imobiliários de real estate, 
compensando o alto risco destas operações, deve-se dar importância ao estudo da velocidade das 
vendas do produto.  

Segundo ele, a velocidade depende da qualidade e forma como se planeja o 
produto. Então, poder-se-á mitigar alguns riscos inseridos nas definições do produto, estudando-
se profundamente alguns itens de comportamento de mercado, de demanda potencial, e como os 
estilos de vidas dos compradores influem nas percepções sobre os atributos que o compõe.  

Estas características dos estilos de vida dos compradores identificados na pesquisa 
de campo foram importantes para a discussão e conclusão das respostas obtidas. Assim sendo, 
foi possível, através da definição de seus anseios e expectativas, deduzir e configurar fatores 
relevantes à formatação do produto e à sua inserção no mercado imobiliário em São Paulo. 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa a referências teóricas e intensa 
pesquisa de dados através de entrevistas para coleta de dados e informações. Livros, teses, 
eventos, periódicos relacionados ao tema foram analisados e parcela substantiva da teoria foi 
discutida e redigida para fundamentar o trabalho de campo. 

Este estudo teve, como principal forma de captação, informações de campo, 
entrevistas pessoais não estruturadas, com duração aproximada de 60 minutos. O método 
utilizado foi quase sempre a mescla entre a preferência revelada e a declarada.  

Na preferência revelada, os dados obtidos a partir desta metodologia revelam a 
preferência dos clientes baseada na escolha real e a partir de alternativas já conhecidas, portanto, 
como foi processada a escolha. (OLIVEIRA, 1998) Estas pesquisas são chamadas de 
retrospectivas. Com base nesta característica de retrospecção o trabalho foi desenvolvido. A 
metodologia também foi aplicada a estudos investigativos sobre moradias anteriores e questões 
de avaliação e comparação com outras habitações do mercado atual. 

Segundo OLIVEIRA (1998), as preferências declaradas originaram-se das 
pesquisas de mercado dos anos 1970, sendo aplicadas na identificação de preferências de clientes 
frente a uma série de alternativas e sua disponibilidade de pagamento pela melhoria em produtos 
e /ou serviços. A utilização desta metodologia pôde ser aplicada, pois um pequeno número de 
atributos conflitantes foi discutido durante as entrevistas e oferecidos à escolha do cliente, como 
as áreas do apartamento, área de lazer, padrão e localização do edifício. 

Este trabalho procurou apenas estudar os atributos pertinentes ao processo de 
compra, nos empreendimentos em análise. As características que determinaram a inserção do 
produto no mercado. Portanto, questões em relação ao uso não foram compiladas.   
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2.1 Metodologia da Pesquisa de Campo e o Ciclo de Vida Familiar 

Segundo OLIVEIRA (1998), as pesquisas de mercado constituem uma importante 
ferramenta de apoio na etapa que antecede a concepção do projeto, mais particularmente na 
definição do programa de necessidades. Esta deve ser desenvolvida pelo processo de 
amostragem, ou seja, certa quantidade de compradores deve ser selecionada. 

O primeiro problema que surgiu em uma operação por amostragem foi a definição 
do universo ou população em estudo que foi chamado neste de público-alvo. 

O primeiro critério de seleção utilizado para definição da amostra foi o tempo de 
residência no apartamento de quatro dormitórios adquirido, inferior a três anos. Esta razão foi 
defendida por FERNANDEZ (1999), como sendo importante para diminuir a possibilidade de 
existir vínculos sociais com a vizinhança, acomodação e conformismo em relação a problemas 
encontrados na localização, criando um melhor senso crítico, baseado nas experiências 
anteriores. Este autor também acredita que esta característica temporal influi na percepção dos 
outros atributos discutidos, como projeto interno, fachada, acabamentos, flexibilidade comercial, 
e relações de confiança. 

FERNANDEZ (2005) diz que o ciclo de vida familiar é formado por diversos 
estágios de necessidades especificas pelos quais passam as famílias ao longo do tempo. Em 
relação à habitação, ele coloca que estas necessidades compreendem desde os quesitos mais 
óbvios como a acessibilidade, equipamentos e espaço físico, até valores sutis e simbólicos como 
status da vizinhança, fachada e quantidade de verde ao redor. 

O conceito de ciclo de vida familiar para OLIVEIRA (1998), é embasado por 
teorias econômicas e sócio-demográficas, incluindo teorias sobre a constituição urbana e a 
mobilidade residencial, as quais foram observadas durante a pesquisa desenvolvida. 

A seleção desenvolvida por este autor, procurou caracterizar o público-alvo 
escolhido como sendo determinada pelo estágio de CVF de maior expressão entre os clientes das 
empresas construtoras dos edifícios analisados. Assim sendo, os ciclos estudados foram aqueles 
onde os casais possuem filhos crianças e pré-adolescentes, e famílias procurando seu espaço 
definitivo passando por uma expansão, sendo assim 75% do total de compradores dos imóveis 
selecionados. Na fig. 1 é possível visualizar a composição do estágio do CVF dos compradores 
dos edifícios em análise. Percebeu-se ainda que existem 25% de compradores em diferentes 
estágios do CVF dos entrevistados nesta pesquisa, os quais não foram entrevistados. 

 
Figura 1 : Composição do estágio do CVF dos compradores (média entre os 

empreendimentos analisados) 

Composição do Estágio do CVF dos 

compradores entrevistados

75%

15%

5% 5%

Familias Em contração Casais Investidores
     

A determinação do número de entrevistados não seguiu um critério rígido. Devido 
a questões estratégicas, de prazo e operacionais, procurou-se trabalhar com 27 famílias, número 
este adequado às propostas da pesquisa.  

Três edifícios do bairro de Perdizes foram selecionados por serem concorrentes 
tanto em preços, prazos de construção, lançamentos e vendas entre 2001 e 2005, além de 
possuírem quatro dormitórios. 
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O primeiro escolhido foi o Mansão Ravello da REM Construtora, situado na rua 
Tavares Bastos 68, que teve início de vendas em 2001 e entrega em dezembro de 2004. Com 46 
apartamentos de 240 m2 de área útil, mais duas coberturas de 400 m2, sempre com quatro 
dormitórios, mais um quinto dormitório destinado a home theater, depósito individual, 5 ou 6 
vagas de garagem e fachada em revestimentos cerâmicos. 

O segundo edifício selecionado foi o Trilogie da REM Construtora, situado na rua 
Apiacás 961, com início de vendas em agosto de 2003 e entrega em outubro de 2006. Tem 22 
apartamentos de 167 m2 (que não foram estudados, por serem de 3 dormitórios), 11 apartamentos 
duplex de 175 m2 (também não estudados, por terem 2 ou 3 dormitórios e constituírem outro 
público-alvo) e por fim 22 apartamentos de 192 m2  de área útil, chamado de ABSOLUT (ABS), 
alvo deste, quatro dormitórios, sendo 1 reversível para sala ou home theater, sem depósito 
individual, 4 vagas de garagem, fachada em revestimentos cerâmicos. 

O último estudado foi o edifício Etoile da Construtora Paulo Mauro, situado na 
Rua Campevas 370, com início de vendas em outubro de 2003 e entrega em fevereiro de 2007. 
Tem 44 apartamentos (mais 2 coberturas) de 218 m2 de área útil, quatro dormitórios, mais home 
theater, com depósito individual, 4 ou 5 vagas de garagem, fachada em revestimentos cerâmicos 
e pintura. 

Na tabela fig. 2 abaixo é possível  visualizar o Roteiro Básico e Diretrizes para a 
Pesquisa de Campo desenvolvida por este autor. O questionário foi utilizado como guia para 
inicio das entrevistas e propiciou desde a descoberta de anseios diferentes para os mesmos 
quesitos, até respostas semelhantes para diferentes anseios. 

 
Figura 2 : Roteiro básico e diretrizes para a pesquisa de campo 

 
Publico alvo 

Historia particular. 
Família, perfil, renda. 

Onde morava (local), casa, apto. 
Como é a vida da pessoa, detalhes? Possui outro imóvel, outra casa? Praia? 

Necessidades do consumidor / Família. 
Motivações na hora da compra. 

Status /hábitos. 
 

Oferta e demanda na região 
Concorrência com outros, foi visto algum outro. 

Atingir expectativas do comprador. 
Escolha da marca. 

Processo de decisão! 
Atributo obrigatório e desejável (sensações particulares). 

O que dificultaria as vendas? 
Acessibilidade 

Confiança na entrega? 
 

Pesquisa / Atributos componentes 
Quais atributos e características são mais importantes? O que deseja o comprador? 

Perguntas técnicas / Físicas 
- fachadas, espaços internos, disposição de cômodos (qual cômodo é pior / melhor, tamanhos), insolação, 

vista, pisos, instalações, revestimentos. Paisagismo. Qualidade percebida. 
Locacionais 

- vizinhança, infra-estrutura, acessibilidade, desenho, dimensões, Qualidade dos materiais 
Comercial / vendas / Promocionais 

-. Marca. Site. Indicação / Conhecimento. 



5 

- Anuncio, folhetos, propaganda. Stand. Visitas. 
Financeiros 

-  forma de pagamento comparada com outros, flexibilidade. Contato com Construtora. 
Pessoas 

- idades, estado civil,  motivo da mudança, relação a outro imóvel. 
Modificações na planta. 

Conceito genérico do negócio. 
Fatores intrínsecos / extrínsecos. 

Relações com a Sociedade. 
Motivações / Características da mudança. 

3. RESULTADOS 

“Os compradores maximizam a sua satisfação a partir da escolha de uma cesta de 
atributos no mercado, em função daquilo que entendem como sendo de maior utilidade para si, 
sem ultrapassar a sua restrição orçamentária.” (Pindyck; Rubinfield, 1999, apud FÁVERO, 2005, 
p.7) O mesmo autor ainda afirma que o imóvel terá mais utilidade quanto mais seus atributos se 
aproximarem daquilo que o comprador deseja, em relação às ofertas concorrentes de um mesmo 
público-alvo. 

Procurou-se discutir então, durante as entrevistas, aspectos característicos do 
público alvo-escolhido, concepção da família, histórico, razões para a mudança, anseios e 
expectativas da compra realizada, atributos e características determinantes, estes classificados em 
básicos, necessários, e ou realizações além do esperado. O estilo de vida de cada família também 
foi explorado, levando em consideração as relações humanas decorrentes deste. As viagens, 
quantidade de carros, vontades de lazer da família, também foram estudados. 

Para discussão das respostas, foi criada uma escala de prioridades a cada atributo 
relacionado na compra realizada do imóvel. Esta escala estabeleceu um X para fatores 
relevantes, mas não determinantes para a escolha do apartamento, um XX para fatores 
importantes, e um XXX para item fundamentais 1 a esta escolha.  

A fig. 3, proposta pelo autor, está ilustrada abaixo e mostra parcialmente a 
compilação dos dados encontrados. Apenas estão demonstradas as tipologias de características 
de LOCALIZAÇÃO. Esta tabela foi desenvolvida em função da escala criada pelo autor em 
relação às respostas dos compradores entrevistados. Ela foi dividida por características 
importantes à formatação de um empreendimento de características semelhante as dos estudados. 

Algumas características puderam ser observadas por este autor, não demonstradas 
aqui, mas compiladas em grandes grupos. Pode-se destacar: [i] relações comerciais e financeiras, 
[ii] localização (seu entorno), [iii] aspectos da mobilidade (anseios de mudança), [iv] aspectos 
técnicos e de marketing e por fim [v] fatores intrínsecos e  extrínsecos. 

Figura 3 : Resumo dos atributos discutidos pelos compradores e suas 
tipologias, nos três edifícios estudados. 

2ABS 3 ABS 5 ABS 7ABS 10 ABS 11ABS

LOCALIZAÇÃO 23 Trabalha perto XXX XX X

LOCALIZAÇÃO 24 Acessibilidade a estradas X X

LOCALIZAÇÃO 25 Localização Plana X X XXX X XXX

LOCALIZAÇÃO 26 Localização no alto XXX XX XX XX

LOCALIZAÇÃO 27 Localização Esquina XX XX

LOCALIZAÇÃO 28 Localização (privacidade)
LOCALIZAÇÃO 29 Pouco Movimento na rua (ruídos) XXX X XX

LOCALIZAÇÃO 30 Terreno Grande
LOCALIZAÇÃO 31 Vizinhança definida XX XX

LOCALIZAÇÃO 32 Terreno uniforme
LOCALIZAÇÃO 33 Escola dos filhos(proximidade) XXX XX

TRILOGIE
TIPOLOGIA 0 ATRIBUTOS

 
 

 

1   Escala criada segundo percepção do autor, para formatação dos dados obtidos em pesquisa de campo. 
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22 31 41 71 151 161
LOCALIZAÇÃO 23 Trabalha perto XXX X XXX

LOCALIZAÇÃO 24 Acessibilidade a estradas XX

LOCALIZAÇÃO 25 Localização Plana XX X

LOCALIZAÇÃO 26 Localização no alto XX

LOCALIZAÇÃO 27 Localização Esquina
LOCALIZAÇÃO 28 Localização (privacidade) XX X X

LOCALIZAÇÃO 29 Pouco Movimento na rua (ruídos) XX XX XXX

LOCALIZAÇÃO 30 Terreno Grande
LOCALIZAÇÃO 31 Vizinhança definida X

LOCALIZAÇÃO 32 Terreno uniforme
LOCALIZAÇÃO 33 Escola dos filhos(proximidade) XX XXX

TIPOLOGIA 0 ATRIBUTOS
RAVELLO

 
 

219 103 305
LO C ALIZAÇÃO 23 T rabalha perto XX XXX XX

LO C ALIZAÇÃO 24 Acessibilidade a estradas XXX

LO C ALIZAÇÃO 25 Localização Plana XXX

LO C ALIZAÇÃO 26 Localização no alto
LO C ALIZAÇÃO 27 Localização Esquina XXX XXX X

LO C ALIZAÇÃO 28 Localização (privacidade) X

LO C ALIZAÇÃO 29 Pouco M ovim ento na rua (ruídos) XXX XXX X

LO C ALIZAÇÃO 30 T erreno G rande
LO C ALIZAÇÃO 31 Vizinhança defin ida
LO C ALIZAÇÃO 32 T erreno uniform e
LO C ALIZAÇÃO 33 Escola dos filhos(proxim idade) XX

TIPO LOG IA 0 ATRIBUTOS
ETO ILE

 

4. CONSIDERAÇÕES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

As considerações e discussões serão apresentadas de forma a caracterizar como o 
estudo do estilo de vida (lifestyle) do público-alvo potencial durante a formatação, pode influir 
para melhorar a inserção dos produtos imobiliários no mercado da região estudada.  

Percebeu-se que a flexibilização de pagamento do preço, praticado pelo 
empreendedor durante as vendas, demonstra ações diferenciadas no planejamento das empresas 
presentes neste estudo. Esta variação influiu decisivamente em poucos casos nos processos de 
compra, porém foi sempre lembrado, durante as entrevistas. Então, estas ações não devem ser 
desprezadas na discussão da comercialização de um produto no setor imobiliário. 

 Além destas ações empresariais citadas como sendo resultantes da flexibilização 
e contato com o mercado, é importante ponderar sobre a intangibilidade do produto imobiliário 
no ato do lançamento. Esta deve ser compensada e mitigada para a obtenção de uma maior 
qualidade na inserção destes produtos no mercado. Algumas formas, para tanto, foram discutidas 
pelos entrevistados, como a execução de apartamentos modelo decorado, maquetes, stand de 
vendas e folhetos de qualidade diferenciada da concorrência. Estes itens foram sempre discutidos 
nas percepções deles, como sendo importantes para o aumento da sensação do status no 
momento da realização da compra. 

As características técnicas dos produtos como a escolha da localização do imóvel 
foi sempre discutida como primeira e fundamental condição para a realização da compra. 
Proximidades, acessibilidades, características de infra-estrutura do bairro, e tamanho e posição 
do terreno foram muito bem destacadas por estes clientes. Assim como a vista proporcionada 
pela sala do apartamento e as condições de segurança do condomínio também foram 
determinantes as escolhas realizadas.  

Pode-se perceber que as ações de marketing no ramo imobiliário são ainda 
escassas. Executar marketing deve ser entendido pela resposta do que as pessoas realmente 
querem e valorizam, através de formas financeiramente prudentes. Os entrevistados discordaram 
sobre as importâncias de vários atributos. A percepção deles sobre a área de lazer e seus atributos 
realça esta característica. Observou-se então, que para o melhor e objetivo entendimento dos 
estilos de vida dos potenciais compradores, técnicas de marketing devem ser aplicados. Como a 
definição dos segmentos-alvo a serem focados, e o estudo da funcionalidade dos produtos. 
Sempre devem ser buscadas alternativas para a melhoria da inserção dos produtos.  
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As comunicações internas e externas devem ser bem desenvolvidas e objetivas. 
Percebeu-se que este tipo de cliente busca conforto, rapidez e clareza nas respostas das 
informações solicitadas. Esta aproximação deve ser desenvolvida ainda durante os processos de 
compra, seja por corretores, empresas de vendas, construtores e staff geral do empreendimento. 

Durante as entrevistas, ficou claro que a satisfação do cliente é algo que deve ser 
buscado de forma incessante. Ela poderá trazer benefícios às empresas do ramo, como aumento 
nas relações de confiança e nas divulgações boca-a-boca. Características importantes durante o 
processo de venda. 

Algum nível de flexibilização do imóvel é realmente importante para o 
sentimento de satisfação do cliente sendo também atributo importante nas relações de marketing 
e confiança. Apesar disso, a flexibilização não foi citada pelos entrevistados como decisiva para 
a compra. Pode-se perceber que os compradores não deixaram de comprar os apartamentos 
durante as fases de acabamentos, mesmo com alterações impedidas. A flexibilização em 
demasia, deve ainda ser discutida com cautela, pois existem autores que consideram este como 
sendo o primeiro indício de erros nas concepções de projetos. 

Através do estudo do estilo de vida dos compradores e as mudanças nos estágios 
do CVF, foi possível entender melhor quem pode ser parte da demanda potencial deste tipo de 
empreendimento especificado e onde encontrá-la. 

Este autor percebeu que outros mecanismos de marketing, relacionados às 
campanhas de propaganda e os investimentos para as vendas deve ser discutido ainda na fase de 
estudos da qualidade dos empreendimentos. Pois foi possível perceber durante as entrevistas que 
a expressiva maioria dos entrevistados eram moradores do próprio bairro. Estas campanhas 
podem ser desenvolvidas mais diretamente. O potencial cliente pode ser encontrado, a chance de 
inserção da publicidade majorada, portanto, criando-se mais contatos para a realização das 
vendas. Assim sendo, custos com apresentações em jornais, revistas de circulação estadual, e 
comerciais televisivos podem despender muitos recursos e serem em demasia indiretos.  

Descoberto pelas pesquisas realizadas, a existência e a concepção do stand de 
vendas também foram outros indicadores de discussão da inserção do produto. A maquete 
também foi citada, por muitos entrevistados e demonstra realmente que estes mecanismos de 
marketing são importantes para discussão da inserção de um produto imobiliário. 

A velocidade de vendas foi um indicador primário utilizado para caracterizar a 
inserção de um produto no setor imobiliário. Através das percepções de alguns entrevistados, 
pode-se dizer que a velocidade de vendas deste tipo de produto, no ato do lançamento, contribui 
para aumentar a segurança e mitigar os da compra realizada. Esta característica pode ser 
considerada, portanto, como efeito de uma formatação melhor desenvolvida. Logo, os produtos 
melhores desenvolvidos poderão vender mais e a inserção será maior em relação a concorrência.  

A construção de apartamento modelo decorado, também foi citada por muitos 
compradores como decisiva a compra. Assim sendo, pode ser considerada outra característica 
componente para satisfação dos anseios do comprador. Pode então, contribuir com o aumento da 
velocidade de vendas dos apartamentos, demonstrado maior inserção. O Ed. Trilogie foi um 
exemplo disso. O apartamento modelo decorado foi executado ainda em fase de lançamento e 
pôde-se perceber maiores vendas neste período, em comparação a concorrência.   

5. CONCLUSÕES 

Os diferentes estágios do CVF encontrados na composição dos moradores dos 
edifícios estudados demonstraram que os empreendedores nos edifícios estudados procuraram 
incorporar vários tipos diferentes de atributos ao produto. Principalmente quando a discussão é 
desenvolvida sobre anseios, necessidades e expectativas. 
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 Nos dois estágios do CVF estudados as diferenças ficaram expostas. Os clientes 
discordaram sobre as características da área comum, principalmente em relação à separação das 
crianças e dos adultos. A varanda também foi diferentemente discutida, pois enquanto as famílias 
que apresentavam crianças pequenas desejam segurança e espaço para diversão delas, os pais dos 
adolescentes a aproveitam para receber amigos. 

Vale ressaltar aqui que as outras pessoas que compõe o restante dos compradores 
dos edifícios estudados são aproximadamente 25% do total. Assim sendo, acredita-se haver ainda 
nos produtos concebidos, diferentes atributos não pesquisados, que influíram na compra destes 
outros clientes. 

As escolhas de atributos e características determinantes encontradas neste estudo, 
portanto, mostram que as formatações dos empreendimentos estudados ainda estão dirigidas ao 
produto, e pouco aos clientes. Pela diversidade de moradores descoberta e apresentada acima, 
pode-se perceber que a formatação realizada não é desenvolvida buscando-se entender e atender 
aos anseios e expectativas de públicos-alvos específicos. Os empreendimentos estudados 
mostraram pouca preocupação com o lifestyle do público-alvo potencial. Pois, os atributos estão 
inseridos e desenvolvidos nos empreendimentos de forma aleatória, sem o entendimento e 
percepção por parte dos decisores, das funções e dinâmicas esperadas pelos potenciais clientes.  

A quantidade de vagas na garagem do Ed. Ravello destaca o fato citado. Ele tem 
apartamentos com 5 ou 6 vagas, percebeu-se então, que foi diferencial para poucos, na maioria 
esta ‘super’ vantagem é na verdade algo além do esperado e pouco utilizado. A diferenciação do 
público-alvo residente pode ser a razão desta ocorrência. A inserção pode ficar prejudicada.  

Durante o estudo de caso e a análise dos três edifícios, foi possível perceber 
vários atributos semelhantes, como atributos da área de lazer. Mesmo com a diferenciação de 
público descoberta, parece que os empreendedores utilizam-se de suas próprias percepções, 
sentimentos e cópias de atributos já consagrados no mercado para obter menor sensação de risco 
e falsa idéia de sucesso.  

Analisando-se as entrevistas, percebeu-se que a escolha do apartamento 
considerado ideal pelo comprador, foi o que apresentou menos ‘defeitos’ em comparações feitas 
com a concorrência. Portanto, pode se dizer que a compra foi determinada por apenas alguns 
atributos que os satisfizeram. Sempre havia algo que os desagradava, desnecessário ou pouco 
utilizado.  

Portanto,  este autor acredita que o principal motivo deste descontentamento se 
deve a heterogeneidade e diversidade de atributos formatados nos mesmos edifícios. Pois os 
clientes são diferentes e portanto, anseios e expectativas divergentes.  Esta heterogeneidade 
alinha os produtos de forma negativa e difusa, confundindo a percepção de inserção de cada 
empreendimento no mercado da região.   

Esta análise reforça a percepção do autor, onde se acredita que os empreendedores 
gastam a maior parte do tempo e dos recursos nas etapas de produção. Assim sendo, a concepção 
do produto parece que não foi bem discutida. Pode-se discutir que talvez pela semelhança de 
alguns atributos encontrados nos empreendimentos estudados, as orientações para formatação 
dos produtos sejam apenas desenvolvidas pelas empresas de vendas e aceitas pelos decisores 
sem contestações. Neste ponto, eles podem trabalhar em conjunto com o foco em se entender o 
lifestyle dos potenciais compradores. 

Na literatura brasileira existe pouca atenção para pesquisas de satisfação, isto 
indica pouca atenção ao estudo dos estilos de vida e anseios dos compradores. Não existem 
técnicas e conceitos abertos, difundidos e sedimentados no mercado brasileiro para estudo das 
percepções dos clientes e como estas ações produzem resultado para melhoria na inserção do 
produto. Este trabalho foi desenvolvido para dar início ao preenchimento deste espaço. 

Buscou-se então, através deste trabalho, propiciar uma aproximação inicial entre 
os anseios dos clientes, determinados por seu estilo de vida (lifestyle), e os atributos 
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característicos, entendidos durante o processo de compra, para a formatação de empreendimentos 
residenciais verticais no bairro de Perdizes na cidade de São Paulo. Acredita-se que este trabalho 
desenvolveu ferramentas e formas para análise proposta. A pesquisa desenvolvida e a discussão 
dos atributos contribuíram para esta afirmação.  

Finalmente, o autor percebeu que esta formatação deve ser mais determinística, 
ou seja, utilizar o conhecimento das tendências, anseios e um entendimento das tendências de 
estilo de vida, para criar um produto para um público alvo selecionado e mais homogêneo. 
Assim sendo, a qualidade de inserção de um produto no mercado pode ser mais elevada, 
mitigando-se os riscos. A casualidade adotada para escolha de atributos para formatação de 
empreendimentos em real estate, desenvolvidos até o presente momento, pode apresentar 
dificuldades de sucesso no futuro próximo. A quantidade de unidades a vendas (estoques) após o 
término das obras pode representar o fato exposto. Em dois dos três empreendimentos estudados, 
existiam estoques após alguns meses das obras finalizadas.  

Este estudo indica que os incorporadores deveriam ousar e buscar formatar 
produtos que entendam um público-alvo, bem definido e bem estudado.  Isto mostra como são 
importantes a pesquisa e o conhecimento do estilo de vida dos compradores. Por exemplo, na 
pesquisa realizada, 26 de 27 entrevistados moravam no bairro, reforçando a teoria de ser possível 
a busca de informações e conhecimentos dos potenciais compradores no momento da 
formatação, concepção e vendas. Também foram percebidos quais atributos faltaram em seus 
empreendimentos, apesar de muitos não serem decisivos (caso do depósito no Ed. Trilogie); e 
quais se destacaram como suas melhores respostas às expectativas de consumo (tamanho da 
varanda Ed. Ravello). 

Portanto quando se planeja pensando nestas características discutidas até aqui, é 
como evitar desenvolver ‘playgrounds para pessoas da terceira idade’. Evitam-se os gastos 
financeiros com atributos menos importantes, pois as percepções do que o cliente almeja são 
valorizadas. Este é o caso da mini pista de skate para compradores com filhos adolescentes, no 
Ed. Trilogie.  

Os hábitos sociais e familiares envolvendo refeições deste público estão sendo 
modificados. As entrevistas mostraram que as disposições, funções e tamanhos das cozinhas 
estão sendo cada vez mais discutidos nas percepções de união da família e até mesmo durante 
eventos sociais característicos do lifestyle destes compradores. 

A privacidade foi outra percepção discutida pelos entrevistados como 
característica marcante do seu lifestyle. Esta pode ser desenvolvida através de confortos 
observados pela escolha: [i] de vistas permanentes ou [ii] baixo nível de ruídos da rua. 

Por fim, através da análise destas características de lifestyle do público-alvo é 
também possível direcionar melhor a propaganda e as promoções de vendas do empreendimento. 
O potencial comprador também pode ser encontrado e suas necessidades conhecidas. Isto estreita 
o relacionamento com estes compradores, potencializa o marketing direto e pode garantir uma 
excelente precisão na propaganda executada. Potencializa também as relações de confiança. 
Além disso, com certeza diminuiriam os custos com outras formas de anúncios desnecessários. 

Ressalta-se que os estudos e conclusões realizados só podem ser aplicados para os 
estágios de CVF relacionados neste. Estudos semelhantes a estes podem ser aplicados a outros 
estágios de CVF, outros tipos de empreendimentos, em outros bairros, com mais ou menos 
dormitórios. Manter a concepção, entendimento, descoberta dos anseios, expectativas e lifestyle 
do segmento a ser estudado são diretrizes importantes para o sucesso da pesquisa. 

Assim sendo, as características encontradas poderão ser úteis para concepções 
futuras de produtos no mercado de real estate, mesmo em outras cidades ou estados do Brasil. 
Basta ter como princípio atender aos anseios dos clientes selecionados para garantia de uma 
melhor inserção do público escolhido. 
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