
19ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

25 a 27 de Setembro de 2019 

 

 

 
Análise dos fatores indutores da demanda no mercado habitacional 

estudantil para o desenvolvimento de empreendimentos do tipo 
Student Housing 

Hyago Maurício Bremm Muller1, José da Costa Marques Neto2 

1 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Alameda das Hortências, 91, Cidade Jardim, São 

Carlos-SP, Brasil, hyagomuller@ufscar.br 
2 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

RESUMO 

O nicho de mercado Student Housing já atingiu a maturidade em vários países da Europa, Ásia e Estados 

Unidos. Somente no ano de 2018, foram investidos US $ 17,1 bilhões em moradias estudantis no mundo 

todo, um aumento de 425% em dez anos. As novas gerações de estudantes estão mais exigentes por uma 

melhor qualidade de acomodação, quartos equipados e banheiros privativos, bem diferente das 

acomodações tradicionalmente oferecidas pelas universidades, com dormitórios antigos, banheiros e 

refeitórios compartilhados. Contudo, no Brasil esse mercado ainda é pouco desenvolvido de forma 

corporativa, onde os principais agentes são empreendedores individuais (donos de repúblicas) e 

instituições públicas, por meio de moradias residenciais universitárias. Visto que o assunto é ainda é 

pouco abordado em estudos acadêmicos no Brasil, esta pesquisa objetivou, através de um levantamento 

bibliográfico exploratório, descrever as características do mercado imobiliário estudantil e suas 

singularidades, os estudantes e seus anseios, suas preferências, satisfação residencial e fatores pessoais 

para escolha da moradia estudantil. Além disso, foram abordados conceitos sobre os empreendimentos de 

base imobiliária, o qual caracteriza esse tipo de empreendimento, assim como a definição de ativos 

imobiliários alternativos, o qual está inserido o setor  Student Housing, reconhecido desta maneira como 

classe de ativo em escala global. Finalmente, foram feitas considerações sobre os  fatores indutores da 

demanda habitacional no mercado imobiliário estudantil e os processos a serem considerados no 

desenvolvimento de empreendimentos nesse setor. 

 

Palavras-chave: moradias estudantis, empreendimentos de base imobiliária, ativos imobiliários 

alternativos, demanda habitacional.  
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ABSTRACT 

The Student Housing niche has already matured in a number of countries in Europe, Asia and the United 

States. In 2018 alone, US $ 17.1 billion was invested in student housing worldwide, a 425% increase in 

ten years. New generations of students are demanding more for better quality accommodation, equipped 

rooms and private bathrooms, quite different from the traditional university accommodation, with old 

dormitories, shared bathrooms and dining halls. However, in Brazil this market is still underdeveloped in 

a corporate way, where the main agents are individual entrepreneurs (owners of republics) and public 

institutions, through university residential housing. Since the subject is still little explored in academic 

studies in Brazil, this research aimed, through an exploratory bibliographic survey, to describe the 

characteristics of the student real estate market and its singularities, the students and their aspirations, 

their preferences, residential satisfaction and factors. to choose student housing. In addition, concepts on 

real estate-based developments, which characterize this type of development, were addressed, as well as 

the definition of alternative real estate assets, which is part of the Student Housing sector, recognized as 

an asset class on a global scale. Finally, considerations were made about the factors that induce housing 

demand in the student real estate market and the processes to be considered in the development of 

projects in this sector. 

 

Keywords: Student housing, real estate developments, alternative real estate assets, housing demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em vários países da Europa, Ásia e Estados Unidos, o nicho de mercado Student Housing já 

atingiu sua maturidade. Somente no ano de 2018, foram investidos US $ 17,1 bilhões em 

moradias estudantis no mundo todo, volumes esses que representam um aumento de 425% do 

que era investido dez anos atrás (SAVILLS, 2019). 

Na Europa, a alta demanda por moradias estudantis está relacionada diretamente com as 

exigências dos estudantes por uma qualidade maior de acomodação, com quartos equipados e 

banheiros privativos. Diferentemente das acomodações tradicionalmente oferecidas pelas 

universidades, com dormitórios antigos, refeitórios e banheiros compartilhados (FRENCH et al., 

2018). 

De acordo com Mcbride (2017), a porcentagem de alunos com idade universitária tradicional, 

que são os mais interessados em morar no campus, está se tronando cada vez menor. As novas 

gerações de estudantes estão buscando maior privacidade, espaços maiores e maior controle 

sobre seu espaço pessoal (KHOZAEI et al., 2014).  

Contudo, apesar do número expressivo de estudantes universitários, cerca de 8,3 milhões 

conforme dados do INEP (2018), o que representa 4% da população brasileira atualmente, esse 

mercado ainda é pouco desenvolvido de forma corporativa no Brasil, onde os principais agentes 

são pequenos empreendedores individuais (donos de repúblicas) e instituições públicas, por meio 

de moradias residenciais universitárias. De acordo com Petri (2016), os principais problemas 

desses tipos de moradia são a falta de gestão e a baixa qualidade dessas moradias, o que permite 

os empreendimentos Student Housing como uma opção mais adequada. 

Tendo em vista tais circunstâncias, e os poucos estudos no Brasil, que tratam assuntos sobre os 

empreendimentos Student Housing, mais especificadamente, os fatores importantes que devem 

ser considerados fim de auxiliar novos desenvolvedores na formação de seus produtos. Esta 

pesquisa buscou, através de um levantamento bibliográfico exploratório, descrever as 

características do mercado imobiliário estudantil e suas singularidades, os estudantes e seus 

anseios, suas preferências, satisfação residencial e fatores pessoais para escolha da moradia 

estudantil. Também, foram abordados conceitos sobre empreendimentos de base imobiliária, o 

qual caracteriza esse tipo de empreendimento, assim como a definição de ativos imobiliários 

alternativos, o qual está inserido o setor de Student Housing, reconhecido desta maneira como 

classe de ativo em escala global. 

 

2. O MERCADO IMOBILIÁRIO ESTUDANTIL 

O mercado imobiliário estudantil pode ser caracterizado como um nicho de mercado específico. 

De maneira geral, um nicho de mercado é aquele em que a oferta torna-se adaptada para atender 

às necessidades de um grupo específico de indivíduos, e exibe uma resistência para atender a 

demanda de outra fonte (RUGG; RHODES; JONES, 2002). 

No ano de 2018, de acordo com dados da SAVILLS (2019), o investimento global em moradia 

estudantil totalizou US $ 17,1 bilhões, com destaque para os Estados Unidos que apresentou 10,8 

bilhões investidos. Embora haja uma queda de 2% em relação ao ano de 2017, os volumes totais 

representam um aumento de 425% desde 2008, conforme exemplificado na Figura 1. 
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Figura 1: Volume global de investimentos em moradia estudantil 

 

Fonte: (SAVILLS, 2019) 

Um sinal da maturidade do setor é o aumento de REITs (Real Estate Investment Trust) dedicados 

a habitação de estudantes. Embora os rendimentos tenham diminuídos com o amadurecimento do 

setor, países menos desenvolvidos ainda apresentam oportunidades para investidores (SAVILLS, 

2019). 

 

2.1. Características Singulares do Mercado 

De acordo com Rugg; Rhodes e Jones (2002), o desenvolvimento de um nicho de mercado 

depende de uma série de fatores, incluindo a demanda substancial, as preferências de locação das 

pessoas, a localização e o tipo de propriedade. 

Rugg; Rhodes e Jones (2002) exploraram a natureza da demanda por moradias particulares 

alugadas por estudantes em várias locais do Reino Unido. De acordo com os autores, o mercado 

de estudantes representa um nicho específico com características próprias, em termos de sua 

concentração intensiva, tipo de propriedade, intervenção de IES, o tipo de proprietário e a 

resiliência de mercado. A seguir estão descritas as principais considerações dos autores sobre as 

características do mercado imobiliário estudantil.  

 

• Concentração Intensiva: A demanda de estudantes por acomodações no setor privado é 

geralmente alta e pode ser intensamente localizada. De maneira geral, os alunos preferem 

viver próximo ao local onde estudam, a fim de minimizar os custos de locomoção. 

 

• Tipo de Propriedade: O mercado imobiliário estudantil não exige padrões específicos. 

As propriedades e o tamanho das residências estudantis geralmente são escolhidos 

conforme a disponibilidade de aluguel em cada região. Segundo os autores, as principais 

exigências das famílias é de que sejam mobiliadas e possam ser compartilhadas por dois 

ou mais alunos. Por esses motivos a moradia estudantil é considerado flexível, os 
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colocando em vantagens quando comparados com outros setores, tais como residências 

familiares. 

 
• Intervenção das Instituições de Ensino Superior (IES):  As IES possuem um papel 

ativo no apoio aos estudantes pelo arrendamento de moradias no setor privado. No Reino 

Unido por exemplo,  as IES auxiliam os alunos no processo de arrendamento, entregando 

listas de agentes, listas de proprietarios aprovados, serviços de acoselhamento de 

arrendamento, prestação de ajuda financeira para deposito ou aluguel adiantado, 

acoselhamentos juridicos, além de varias informações e manuais sobre a localização e 

alugueis de proprietários privados. 

 
• Resiliência de mercado: O mercado para estudantes é particularmente robusto. Os 

proprietários são flexíveis e podem responder a demanda de mercado, um exemplo de 

resiliência aconteceu na década de 90, em que o aumento de estudantes foi atendido pelos 

proprietários que se mudaram para áreas de alojamento de estudantes para investir em 

imóveis para alugar. 

 

2.2. O Contexto do Setor Universitário Brasileiro e as Moradias Estudantis 

Segundo dados do  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

INEP (2018), no ano de 2017, 3,2 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação 

superior de graduação, um aumento de 8,1% em relação ao ano de 2016. Entre o ano de 2007 e 

2017, as matrículas na educação superior aumentaram de 5.302.373 para 8.290.911, o que 

representa aumento de 56,4%, com média de crescimento anual de 4,6%, conforme mostra a 

Figura 2. 

 

Figura 2: Evolução do número de matrículas entre os anos de 2007 e 2017 

 

Fonte: (INEP, 2018). 

2.2.1. As Instituições de Ensino Superior (IES) e o Perfil do Estudante 

De acordo com o Censo da Educação Superior 2017 INEP (2018), o Brasil possui 2.448 

instituições de educação superior (IES), as quais são classificadas por organização acadêmica, 

diferindo entre Universidades, Centro Universitários, Faculdades, Institutos Federais (IF) e 
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Cefet. Dentre essas 2.448 IES, 12,1% (296 IES) são públicas e 87,9% (2.151 IES) são privadas. 

Em relação às IES públicas, 41,9% estaduais (124 IES); 36,8% federais (109 IES); e 21,3% 

municipais (63 IES), conforme pode ser visto na Figura 3. 

 

Figura 3: Instituições de Educação Superior por organização acadêmica 

 

Fonte: (INEP, 2018). 

No ano de 2017 totalizavam 1.448 IES, sendo 199 universidades (8,1%), 189 centros 

universitários (7,7%), 2.202 faculdades (82,5%) e 40 IFs e Cefets (1,6%). O número de 

matriculas total foi de 8.290.911, sendo 53,6% em universidades, 19,2% em centros 

universitários, 25% em faculdades, 2,2% em IFs e Cefets (INEP,2018).  Os dados mostram que 

apesar das universidades apresentarem apenas 8,1% do total de IES,  concentram 53,6% das 

matriculas. Em contrapartida, as faculdades que representam 82,5% do total de IES, concentram 

¼ de estudantes matriculados. 

Em relação ao perfil do vínculo discente nos cursos de graduação, o mesmo censo mostra que o 

sexo feminino predomina em ambas as modalidades de ensino, presencial e a distância. Em 

relação ao número de estudantes matriculados nos cursos de graduação em 2017, a maior parte 

(45,6%) é oriunda do continente americano, 27,6% da África, 13,2% da Ásia, 13,2% da Europa e 

0,4% da Oceania (INEP, 2018). 

 

2.2.2. Os Tipos de Moradia Estudantil e os Principais Agentes do Mercado 

De acordo com Petri (2016), existem três tipos distintos de agendes no setor de habitação 

estudantil no Brasil, são estes: (i) residências públicas universitárias (ii) pequenos 

empreendedores individuais (donos de repúblicas); e (iii) habitações corporativas e fundos de 

investimentos. 

 

i. Residências públicas universitárias: Refere-se as residências estudantis oferecidas 

pelas universidades e financiadas pelo poder público. 

ii. Pequenos empreendedores individuais  (donos de repúblicas): Refere-se a pequenos 

empreendedores/operadores individuais que possuem ou sublocam apartamentos ou 

casas.  

iii. Habitações Corporativas e Fundos de Investimento: Refere-se a desenvolvedores de 

moradias habitacionais com apartamentos de diversos tamanhos,  oferecem uma 

variedade de serviços, geralmente por meio de pagamento pay-per-use. 
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3. O ESTUDANTE: FATORES PESSOAIS, CONDIÇÕES ECONÔMICAS, 

PREFERÊNCIAS E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL 

De acordo com Thomsen e Eikemo (2016), é importante entender como os alunos gostariam de 

viver e quais aspectos eles consideram importantes para sua satisfação com a moradia. O 

entendimento desses fatores podem ser uteis para o planejamento futuro da moradia estudantil e 

para o desenvolvimento de políticas habitacionais. Para Khozaei et al., (2014), as novas gerações 

de estudantes estão buscando maior privacidade, espaços maiores e maior controle sobre seu 

espaço pessoal e privacidade. 

3.1. Fatores Pessoais e Condições Econômicas 

Segundo Garrido (2012), há dois grandes conjuntos de situações no que diz respeito ao tipo de 

acomodação utilizada pela população estudantil. O primeiro grupo é representado por aqueles 

estudantes que tomam a responsabilidade e os custos com a moradia durante o período de 

formação, geralmente bancados pelo próprio estudante, familiares ou parentes. As possibilidades 

encontradas geralmente são a compra do imóvel ou aluguel. Nessas situações, o estudante pode 

morar sozinho ou dividir espaços com outras pessoas. Outras opções, também recorrentes, pode 

ser a hospedagem em hotéis, flats, pensionatos, republicas ou viver temporariamente com 

parentes ou amigos. 

O segundo grupo descrito por Garrido (2012), é representado por aqueles estudantes que busca 

nas IES algum tipo de apoio para garantir um local de habitação durante o período de estudos, 

motivado pela ausência de condições econômicas do estudante e de sua família. Esse tipo de 

apoio pode ser através de moradia estudantil universitária disponibilizada pela IES dentro do 

próprio campus, ou bolsa-auxílio moradia, em que o estudante busca um espaço para alugar. 

3.2. Preferências e Satisfação Residencial 

Na literatura podem ser encontrados vários estudos sobre abordagem do estudante sobre suas 

preferências, anseios e satisfações no que se refere a escolha da habitação residencial. Khozaei et 

al., (2014), por exemplo,  buscaram identificar as preferencias do estudante universitário para 

atributos do projeto de residências universitárias. A pesquisa foi realizada em uma universidade 

pública da Malásia, onde um total de 752 alunos indicaram suas preferencias por residir em 

residências tradicionais e em estilo de suíte, quatro individual e quarto duplo, além de quartos 

com espaço demarcados.  

Os resultados revelaram que os alunos preferem residências de estilo suíte em comparação com 

residências tradicionais. Outro resultado foi que os alunos preferem quartos individuais com 

banheiros compartilhados do que quartos compartilhados com espaço demarcados. Além disso, a 

pesquisa identificou que diferenças de gênero, nacionalidade e nível de estudo levem a diferentes 

padrões de preferência. 

Thomsen e Eikemo (2016) buscaram compreender quais aspectos influenciam a satisfação com a 

moradia dos estudantes em Trondheim, na Noruega, uma cidade de médio porte. O estudo 

enfatizou cinco aspectos: (i) Tipo de locação/propriedade; (ii) O impacto das variáveis 

demográficas; (iii) Localização da moradia; (iv) Diferentes características habitacionais e (v) 

Instalações individuais (cozinha/banheiro). 

Os resultados da pesquisa apontaram que as variáveis mais importantes para a satisfação 

residencial dos estudantes foram, o tipo de locação/propriedade, seguido da qualidade das 
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diferentes características habitacionais, e terceiro, a localização. Instalações individuais e 

variáveis demográficas não tiveram efeito significativo. 

Para Thomsen e Eikemo (2016), a satisfação pessoal com a moradia depende de vários fatores 

pessoais de acordo com as diferentes fases da visa, antecedentes sociais e culturais, situações 

financeira e expectativas, bem como características arquitetônicas de um edifício ou habitação. 

 

4. EMPREENDIMENTOS DE BASE IMOBILIÁRIA, ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

ALTERNATIVOS E O EMPREENDIMENTO STUDENT HOUSING 

4.1. Empreendimentos de Base Imobiliária 

De acordo com a ABNT NBR 14.653/2002 – Avaliação de Bens, os empreendimentos podem 

ser classificados de duas maneiras: 

 

• Conforme o Estágio: concepção ou anteprojetos; projeto; implantação ou execução; pré-

operação (start-up ou posto em marcha); operação (em marcha)/ paralisado ou 

embargado; desativado; desmonte. 

 

• Conforme a Base: 

i. Imobiliários, ou com parcelamento do solo, ou com benfeitorias, ou com ambos, que 

quanto ao uso, podem ser: residências; comerciais; de serviços; industriais; rurais; mistos. 

ii. De base imobiliária, com fins de exploração comercial e/ou de serviços, como: hotel, 

motel, resort, apart-hotel, shopping center, outlet e centros de compras assemelhados, 

parque temático, clube, posto de combustível, teatro, cinema, casa de diversão, depósito 

(por exemplo: armazém, silo fixo, reservatório), hospital, clinica, casa de repouso, 

cemitério, supermercado, estádio, arena, estabelecimento de ensino. 

iii. De base industrial: de transformação; de construção civil. 

iv. De base rural: agroindustrial; exploração animal; exploração vegetal (extração ou 

cultivo); exploração mista. 

v. De base comercial e serviços, como: transmissão de dados; teleinformática. 

vi. Com base em concessões de serviços públicos, como: água potável (produção e 

distribuição); esgoto; coleta e tratamento de resíduos sólidos; energia elétrica (geração, 

transmissão e distribuição); telecomunicação; radiodifusão e televisão; gás (distribuição); 

rodovia; ferrovia, hidrovia; terminais de transporte (rodoviário; hidroviário e marítmo; 

aeroviário; ferroviário; intermodal); transporte coletivo. 

 

De acordo com Rocha Lima Jr. (1994), o setor da construção civil é representado por duas 

grandes vertentes de atuação: a prestação de serviços de construção civil e as operações de 

produção de bens, sendo esta última composta por empreendimentos imobiliários e 

empreendimentos de base imobiliária, que serão diferenciados à seguir: 

 

• Empreendimentos Imobiliários: são aqueles produzidos com objetivo de venda ou 

outro tipo de transação comercial (ROCHA LIMA JR., 1994). Portanto, a renda é 

auferida através da venda do ativo. São exemplos: edifícios residenciais para venda. 

 

• Empreendimentos de Base Imobiliária:  “são aqueles que têm a renda dos 

investimentos na sua implantação associada ao desempenho da operação que se verificará 

com base no imóvel, seja pela sua locação por valo fixado ou pela exploração de uma 
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determinada atividade, da qual se deriva a renda” (ROCHA LIMA JR., 1994).Portanto, a 

renda é auferida através da exploração do ativo, que pode ser comprado pronto ou 

implantado para esse fim. São exemplos: shoppings centers, edifícios de escritórios, 

hotéis. 

 

4.2. EBI e seus Ciclos de Desenvolvimento 

Os EBI em geral, são operações de longo prazo que desenvolvem-se em diferentes ciclos. As 

atividades desenvolvidas em cada ciclo resultam em transações financeiras próprias de cada 

período, o que permite um tratamento fracionado do empreendimento, possibilitando diferentes 

posturas ou atuações do empreendedor frente a cada ciclo (MONETTI, 1996). Sendo assim, os 

ciclos dos EBI  podem ser distintos entre: ciclo de formatação, ciclo de implantação, ciclo 

operacional e período e exaustão, sendo que cada prazo deve ser estipulado e embasado através 

de uma sustentação técnica ou calibragem (ROCHA LIMA JR., 1994). 

 

• Ciclo de formatação: Compreende o período de estruturação do empreendimento, onde 

ocorre a formulação do produto e seu projeto, planejamento para produção e suporte legal 

para seu desenvolvimento (ROCHA LIMA JR., 1994).  Este ciclo é caracterizado por 

saídas de caixa, que envolvem desembolsos com aquisição de terrenos, despesas de 

planejamento, projetos e suporte legal do empreendimento (MONETTI, 1996). 

 

• Ciclo de Implantação: Caracteriza-se como a fase de construção e equipamento do 

imóvel, bem como contratações relacionadas com a exploração do empreendimento, que 

podem ser  locações, arrendamentos, ou outros serviços mais complexos e especializados, 

assim como despesas com propaganda, promoção e marketing, relativas ao lançamento 

do empreendimento (ROCHA LIMA JR., 1994; MONETTI, 1996). 

 

• Ciclo Operacional: O empreendimento é explorado conforme objetivo para o qual se 

construiu o imóvel. Entende-se que neste ciclo o imóvel mantém sua capacidade de ser 

explorado, gerando renda num padrão de desempenho estável. Os riscos nesta fase 

tornam-se menores, pois o empreendimento já encontra-se implantado, por custo 

conhecido, mantendo regime de operação estabilizado (ROCHA LIMA JR., 1994).  

 

• Período de Exaustão: Este ciclo é caracterizado pela reciclagem do imóvel, afim de que 

o empreendimento mantenha-se competitivo, desempenhando sua capacidade de produzir 

renda num padrão de desempenho equivalente ao ciclo operacional. Os recursos captados 

para a reciclagem do imóvel se darão através de um fundo de reposição de ativos 

(ROCHA LIMA JR., 1994). 

 

4.3. Ativos Imobiliários Alternativos 

CBRE (2016) define ativos imobiliários alternativos como “classes de ativos imobiliários 

comerciais investíveis fora dos setores tradicionais de escritórios, varejo,  indústria e hotéis. 

Dentre os imóveis denominados como alternativos, podem ser citados os setores de auto 

armazenamento, setor privado alugado, residências estudantis, parques de estacionamento 

automotivos, cuidados de saúde, aposentados, hotéis, laser e centros de processamento de dados, 

como exemplificado na Figura 4. 

 



Página 8 de 18 

 

Figura 4: Principais setores de imóveis alternativos 

 

Fonte: (JLL, 2017). 

 

De acordo com JLL (2017), as incertezas econômicas e políticas tem contribuído para o 

surgimento de novos ativos imobiliários para investimento, impulsionados pela crescente 

demanda com base nas alterações demográficas, aumento da mobilidade, mudanças nos padrões 

de estilo de vida e avanços tecnológicos.  

Os mercados quem motivaram a demanda por essa classe de ativos na Europa estão diretamente 

ligadas ao aumento expressivo dos programas de cursos em inglês, crescimento acelerado da 

população estudantil internacional, maiores exigências por alojamentos de melhor qualidade, alto 

potencial de crescimento com baixo risco (FRENCH et al., 2018). 

No Reino Unido, o volume de investimentos no setor alternativo em 2016 foi de (£ 12,3 bilhões), 

sendo que o setor de moradia estudantil movimentou o maior valor, cerca de (£ 3,2 bilhões), 

conforme pode ser visto na Figura 5.  

 

Figura 5: Investimentos em ativos imobiliários alternativos por setor em (£ milhões)  

 

Fonte: (JLL, 2017). 

4.4. Empreendimentos Student Housing 

Os empreendimentos denominados Student Housing, Student Living ou Student Accomodation, 

ou moradias estudantis corporativas no Brasil, são reconhecidos desta maneira porque fazem 

parte de uma classe de ativos independente em países como os Estados Unidos e em vários 

países da Europa, principalmente o Reino Unido. Enquanto em muitos outros países, esta classe 

é simplesmente uma variação do residencial (JLL, 2017). 

Na Europa, a alta demanda por moradias estudantis está relacionada diretamente com as 

exigências dos estudantes por uma qualidade maior de acomodação, com quartos de estudos bem 

equipados e banheiros privativos. Diferentemente das acomodações  tradicionalmente oferecidas 

https://www.google.com/search?q=pound+sterling+%C2%A320&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwrM8lQ4tVP1zc0TEmpyoi3yC3UUspOttLPLojPKdcvzy_KSYlPLi0qSs1LrrRKSszLzssvSS1exCpckF-al6JQXJJalJOZl65waLGRAQA0CRg5VgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj2wv2es_vjAhWqIbkGHYnGB6gQmxMoBDAkegQIDRAZ
https://www.google.com/search?q=pound+sterling+%C2%A320&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMwrM8lQ4tVP1zc0TEmpyoi3yC3UUspOttLPLojPKdcvzy_KSYlPLi0qSs1LrrRKSszLzssvSS1exCpckF-al6JQXJJalJOZl65waLGRAQA0CRg5VgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj2wv2es_vjAhWqIbkGHYnGB6gQmxMoBDAkegQIDRAZ


Página 9 de 18 

 

pelas universidades, com dormitórios antigos, refeitórios e banheiros compartilhados (FRENCH 

et al., 2018). 

De acordo com Petri (2016), no Brasil, o setor imobiliário corporativo de residenciais estudantis 

encontra-se em pleno desenvolvimento, especialmente nas grandes cidades como São Paulo. 

Porém, a fragilidade do setor imobiliário brasileiro, acompanhada de insegurança econômica e 

política, apresenta-se como uma barreira para os investidores desse segmento. 

Contudo, segundo o mesmo autor, o mercado imobiliário estudantil tem potencial de 

crescimento, sendo visado por investidores que buscam diversificação de carteira em período de 

turbulência da economia. Para o mesmo autor, o crescimento das moradias estudantis 

corporativas no Brasil é questão de tempo, e permitirá que se tornem parte da cultura 

universitária brasileira. 

Petri (2016) apresenta em sua pesquisa os fatores chaves para a evolução dos negócios de 

Student Housing no Brasil, são eles: gestão, preços, campanhas de marketing e uma 

compreensão clara do mercado alvo em conjunto com as necessidades no contexto social 

brasileiro, como exemplificado na Figura 6. 

 

Figura 6: Fatores chaves para os negócios de Student Housing no Brasil 

 

Fonte: (PETRI, 2016) 

 
Abaixo serão descritos os principais fatores chaves expostos por Petri (2016), embasados em seu 

estudo exploratório com vários agentes do mercado imobiliário de estudantes no Brasil. 

 

• Gestão: A gestão adequada e qualitativamente elevada permite a maior eficiência do 

empreendimento, com manutenções de rotina, limpeza e segurança. Além disso, boa 

gestão é um fator de diferenciação entre os concorrentes, que será percebida pelos alunos 

como parte da oferta de serviços. 
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• Marketing: Importante instrumento para atrair investidores e clientes. A estratégia de 

marketing deve estar atenta para alguns fatores importantes. O primeiro deles é a 

localização, que deve ser próximo a universidade, serviços e rotas de transporte. A 

segunda característica de destaque é o preço, onde deve-se ter um esforço para justificar 

um preço superior, comparando preços e repartindo as despesas para o potencial 

arrendatário. O terceiro fato é a segurança, a qual deve ser uma vantagem fundamental 

para garantir vantagem sobre os concorrentes. A quarta característica está no conceito de 

ambiente e comunidade, o que demonstra melhor qualidade de vida e melhores níveis de 

desempenho acadêmico. Por último, a diferenciação de serviços oferecidos entre os 

concorrentes, o que irá justificar a cobrança a mais pelo aluguel. 

 

• Preço: O preço é um aspecto essencial no mercado imobiliário estudantil, muitas vezes 

classificado como a característica mais importante pelos estudantes no processo de 

escolha da moradia. A informalidade, ainda resulta em padrões de preços pouco claros. 

Contudo, o preço se tornará uma barreira cada vez mais importante conforme a evolução 

do mercado, tornando-se uma estratégia fundamental para os agentes desse mercado. 

 

• Grupo Alvo: É fundamental entender o mercado-alvo, afim de melhorar a oferta dos 

produtos e serviços oferecidos da moradia estudantil. Fatores como idade média, 

ocupação, salário, origem, preferência de apartamento, localização, preço, segurança, 

entre outros, devem ser entendidos. 

 

Além dos fatores chaves apresentadas a cima, Petri (2016) afirma que para se obter sucesso, os 

agentes do mercado brasileiro deverão atrair investidores através da capacidade de criar valor e 

satisfazer os diferentes tipos de stakeholders, o que determinará a consolidação geral do 

mercado. Outro fator fundamental são as parcerias público-privadas, que permitirão que as 

empresas escalem e atraem investidores e estudantes a curto e médio prazo. 

 

4.5. Características e Facilidades do Empreendimento 

No Brasil existem dois agentes principais no segmento de Student Housing, a Share Student 

Living e a Uliving Brasil. Em ambos sites oficiais das empresas, podem ser vistos as 

características dos empreendimentos e os serviços oferecidos. Dentre os principais benefícios 

podem ser citados: apartamentos mobiliados, recepção 24 horas, Wi-Fi e alta velocidade, vagas 

de estacionamento, piscina, fechadura eletrônica, cozinha equipada, área fitness, câmeras de 

segurança, espaço com churrasqueia, bicicletário, sala de estudos, sala de jogos, área com 

videogame, lounge com arquibancada e TV (sala de cinema). Dentre os principais serviços 

oferecidos podem ser citados: lavandeira, limpeza, lanches, compartilhamento de bicicleta e 

impressão. 

Uma das principais vantagens dos empreendimentos Student  

Housing é o modelo de negócio pay-per-use, em que os clientes podem decidir os serviços que 

querem incluir no valor do aluguel, como por exemplo, lavanderia, manutenção, Wi-Fi e 

limpeza. Outra característica é a flexibilidade dos contratos, os quais são menos burocráticos e 

podendo ser alugado por períodos pré-definidos. Outra peculiaridade é que a própria empresa 

exerce a função de administrador e gestor de cada edifício, sendo responsável pela manutenção e 

contratos (PETRI, 2016). 
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5. CONDICIONANTES DA DEMANDA NO MERCADO IMOBILIÁRIO 

ESTUDANTIL 

De acordo com Rugg, Rhodes e Jones (2002), a demanda estudantil pode impactar o 

desenvolvimento e levar a mudanças substanciais na natureza de um determinando local. Os 

mercados estudantis não são estáticos e se desenvolvem com o tempo, os pontos fortes relativos 

a um nicho de mercado dentro de um determinando setor nem sempre podem ser previstos. 

5.1. O Comportamento do Mercado Imobiliário Estudantil 

O impacto da demanda de determinada localidade varia substancialmente conforme as 

características do mercado, que podem ser distinguidos entre, mercados estáveis, mercados 

sujeitos a fluxos, mercados pressionados e mercados de baixa demanda (RUGG; RHODES; 

JONES, 2002) 

 

• Mercados estáveis: Não ocorrem mudanças substanciais durante longos período, a 

concorrência é irrelevante, pois a disputa foi travada há algum tempo. Um exemplo dado 

pelos autores é a cidade de St. Andrews, onde as propriedades alugadas no dentro da 

cidade são do domínio de residências estudantis. Outros grupos de arrendatários, tais 

como jovens profissionais devem locar imóveis mais distantes ou até mesmo fora da 

cidade. 

 

• Mercados sujeitos a fluxos: Novas instalações ou mudança de propriedades de IES, 

podem introduzir rapidamente a demanda por moradia estudantil em locais com pouca, 

ou nenhuma experiencia em atender as necessidades dos estudantes. Os autores citam 

como exemplo o ocorrido em 1966, quando a Universidade de Lincoln e Humberside 

mudou seus principais departamentos de Hull e Grimsby para Lincoln, o movimento 

introduziu estudantes adicionais para o mercado. 

 

• Mercados pressionados: A demanda por habitações vem de todos os tipos de inquilinos, 

podendo influenciar na locomoção de determinados grupos de inquilinos para dar lugar a 

outro grupo. Os autores citam o bairro londrino de Islington, onde o mercado encontrava-

se em desenvolvimento acelerado para atender a demanda de profissionais que queriam 

alugar imóveis de melhor qualidade, então, os proprietários adquiriram propriedades para 

atender a essa demanda. Isso fez com que áreas, antes tradicionalmente dominadas por 

estudantes, tornassem local de outro grupo de inquilinos, fazendo com que os estudantes 

se obrigassem a mover para outros bairros.  

 

• Mercados de baixa demanda: Há pouca competição por propriedades entre os 

diferentes grupos de inquilinos, o  excesso de oferta resulta em um mercado de baixa 

demanda. Um exemplo dado pelos autores é a cidade de Middlesbrough, onde 

proprietários compraram propriedades a  preços relativamente baixos, o que gerou um 

excesso de oferta de imóveis na região, assim habitações destinadas a famílias  são 

comuns nas mesmas áreas que dos estudantes. 
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5.2. Fatores de Escolha da Moradia Conforme Anseios dos Estudantes 

Shinn (1971) buscou descrever as variáveis determinantes para escolha da moradia de um grupo 

de estudantes universitários americanos de classe média. Dada homogeneidade da amostra, o 

autor considerou que a decisão na escolha da moradia pode ser explicada pelo preço, qualidade e 

tipo de moradia, espaço por pessoas e localização em relação ao campus. Usando uma técnica de 

estimativa por regressão, os alunos avaliaram diferentes cenários de habitação hipotética, sendo a 

variável dependente a “desejabilidade”. Os resultados do estudo demonstraram que o tipo e a 

qualidade da habitação foram os determinantes mais significativos da escolha entre espaço e 

preço, e que a localização teve influência mínima.  

Louviere e Henley (1977) aplicaram estudos da psicologia alinhados a modelagem de decisões 

para identificar as variáveis que influenciam os estudantes na seleção de apartamentos como 

possíveis locais de moradia. Os autores aplicaram questionários a uma amostra de cinquenta 

alunos, onde foi possível identificar quais os fatores mais importantes considerados na escolha 

de um apartamento, são eles: preço, distância do campus e qualidade do apartamento. 

Através dessas variáveis Louviere e Henley (1977) constituíram apartamentos hipotéticos com 

três valores de preço, distância e períodos de construção, sendo este último para caracterizar a 

qualidade da construção. Então, foi utilizado um modelo de regressão múltipla para julgar a 

combinação dessas variáveis numa escala de preferência. Os resultados apontaram que 

apartamentos localizados distantes ao campus universitário dificilmente serão selecionados, 

independente de quão bom sejam outros fatores. Assim como, apartamentos de baixa qualidade 

ou caros próximo ao campus teriam problemas. 

Hensher e Taylor (1983), identificaram os fatores que influenciavam a decisão dos estudantes na 

escolha da localização residencial. Por meio de um modelo de escolha probabilística, os autores 

realizaram um estudo de caso com uma amostra de 200 estudantes em Sidney. Através do 

modelo foi possível identificar três variáveis condicionantes que determinam a mudança ou não 

de residência durante o período de estudos, são elas: acessibilidade, dependência financeira e 

composição da residência. Ainda de acordo com os autores, as variáveis renda, custo de moradia 

e qualidade da acomodação não tiveram influência significativa na decisão de realocação. 

5.3. A Entrada do Estudante no Mercado Habitacional 

Brandli (2004) investigou os motivos que levam os jovens estudantes a deixarem a casa dos pais 

e entrarem no mercado imobiliário, e a preferência desses estudantes na escolha da moradia. A 

pesquisa foi realizada a partir de uma amostra de estudantes divididos em dois grupos, entre 

estudantes que vivem em Ijuí-RS e estudantes que se deslocam para estudar em Ijuí-RS. Então, 

foi desenvolvido um modelo econométrico usando dados de preferência revelada e declarada 

para examinar as escolhas habitacionais dos estudantes. 

Os resultados apresentados por Brandli (2004) apontaram que os principais fatores que 

influenciaram os estudantes a saírem da casa dos pais são motivados pelo tipo de curso, atividade 

remunerada, distância entre a cidade de origem e a universidade, idade, estado civil, número de 

disciplinas, dependência financeira, renda própria, renda dos pais e valor do apoio financeiro. 

Sobre a escolha da habitação, a autora identificou que o aluguel e a disposição da moradia foram 

os fatores mais importantes. Os estudantes preferem moradias mais baratas, que sejam próximos 

a universidade, habitação com móveis, habitação com melhor conforto 

 

 

 

 



Página 13 de 18 

 

5.4. Relação entre a Proximidade do Campus e o Valor do Aluguel 

Fields et al., (2013), propôs um modelo hedônico que relaciona a distância do campus 

universitário e o aluguel da moradia estudantil, com ênfase na variável distância. A pesquisa 

constituiu analisar dados de seis mercados universitários em diferentes localidades dos Estados 

Unidos. Os resultados apresentados indicaram uma relação não linear entre o aluguel e a 

distância do centro acadêmico, como mostra a Figura 7. Conforme dados da pesquisa, os 

estudantes estão dispostos a pagarem mais pelo aluguel por estarem a menos de uma milha 

(1,61km) do campus, tendo pouco significado ao selecionar moradias entre uma (1,61km) e 

quatro milhas (6,43km) do campus. Após seis quilômetros, os alugueis começam a diminuir 

novamente, sugerindo um raio de seis quilômetros do campus como o raio desejado para o aluno 

escolher sua moradia. 

 

Figura 7- Relação não linear entre a distância do campus e valor do aluguel 

 

Fonte: (FIELDS et al., 2013) 

 

De acordo com Fields et al., (2013), os níveis de distância estão alinhados com o estilo de vida 

esperado pelos estudantes, e estar dentro de uma milha do campus traz o benefício de uma 

distância de caminhada razoável até campus. Assim como estar a distancias além de seis 

quilômetros dificulta o convívio com outros amigos universitários e o fácil acesso as instalações 

do campus. 

Para o mesmo autor, observar os benefícios monetários ou as fraquezas da localização de uma 

propriedade permite uma melhor decisão sobre os estágios de desenvolvimento e aquisição de 

novos empreendimentos. Assim como entender o comportamento de consumo do mercado-alvo, 

é um fator importante da forma como os investidores e desenvolvedor projetam seus fluxos de 

caixa e tomam suas decisões. 

 

6. RESULTADOS  

Com base no levantamento bibliográfico exploratório apresentado nesta pesquisa, pode-se 

identificar vários fatores a serem considerados no processo de desenvolvimento de 
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empreendimentos Student Housing. Na tabela abaixo, estão exemplificados conforme a 

referência e o estudo de cada pesquisa, os principais fatores essenciais para entendimento do 

comportamento do mercado imobiliários e dos empreendimentos,  bem como as variáveis mais 

importantes e menos importantes conforme com os anseios dos estudantes no processo de 

escolha da moradia. 

 

Figura 5: Fatores a serem considerados no desenvolvimento de empreendimentos Student Housing 

REFERÊNCIA ESTUDO/ASSUNTO

Identificação das características 

singulares do mercado

Comportamento do mercado 

Imobiliário estudantil

(PETRI, 2016)
Fatores chaves para evolução dos 

negócios de Student Housing

REFERÊNCIA ESTUDO/ASSUNTO VARIÁVEIS MAIS IMPORTANTES VARIÁVEIS MENOS IMPORTANTES

SHINN (1971)

Identificação de variáveis 

determinantes para escolha da 

moradia estudantil

Tipo e Qualidade da Habitação Espaço, Preço, Localização

(LOUVIERE; HENLEY, 1977)

Identificação de variáveis influentes na 

seleção de apartamentos para 

moradia estudantil

Distância, Qualidade do Apartamento 

e Preço
-

(HENSHER; TAYLOR, 1983)
Decisão dos Estudantes na escolha 

da localização residencial

Acessibilidade, Dependência 

Financeira e Composição da 

Residência

Renda, Custo de Moradia e Qualidade 

da acomodação

Motivos que levam os jovens 

estudantes a deixarem a casa dos 

pais e entrarem no mercado 

imobiliário

Tipo de curso, número de disciplinas, 

dependência financeira, renda própria, 

renda dos pais, valor do apoio 

financeiro.

-

Preferência dos estudantes na 

escolha da moradia 

Custo da moradia, proximidade com o 

campus universitário, habitação com 

mobília, conforto da moradia.

-

(FIELDS et al., 2013) 
Relação entre a distância e valor do 

aluguel

Proximidade entre moradia e campus 

universitário.
-

(KHOZAEI et al., 2014)
Preferência para atributos do projeto 

de residências universitárias

Preferência por residenciais de estilo 

suíte, e quartos individuais com 

banheiros compartilhados.

-

(THOMSEN; EIKEMO, 2016)
Aspectos influentes na satisfação com 

a moradia estudantil

Tipo de locação/propriedade, 

qualidade das características 

habitacionais e a localização

Instalações individuas e variáveis 

demográficas

(PETRI, 2016)
Características de preferência pela 

moradia estudantil

Preço, distância entre universidade e 

moradia e segurança.
Áreas verdes

FATORES IMPORTANTES

Gestão, Marketing, Preço, Entendimento do Mercado-Alvo, Parcerias Público-

Privadas.
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(BRANDLI, 2004)

(RUGG; RHODES; JONES, 

2002).

Concentração Intensiva, Tipo de Propriedade, Intervenção de Instituições de 

Ensino Superior (IES), Tipo de Proprietário, Resiliência de Mercado.

Os mercados estudantis não são estáticos e desenvolvem com o tempo 

(Mercados Estáveis, Mercados Sujeitos a Fluxo, Mercados Pressionados, 

Mercados de Baixa Demanda)

 

Fonte: Os autores 

7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base no levantamento bibliográfico exploratório desenvolvido nesta pesquisa, pode-se 

chegar a algumas conclusões e considerações sobre os fatores indutores da demanda habitacional 

no mercado imobiliario estudantil e os processos a serem considerados no desenvolvimento de 

empreendimentos nesse setor. 

Primeiramente, o desenvolvedor desse segmento, deve-se entender o comportamento do mercado 

estudantil e os tipos de agentes, considerando a localidade a qual deseja-se desenvolver um 

empreendimento. Entender, os fatores chaves de sucesso, tais como gestão, marketing, preço, 

comportamento do mercado-alvo, através de benchmarking de empresas já inseridas no mercado 

facilita a compreensão de que está entrando no mercado. 

https://www.google.com/search?q=benchmarking&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjt-eWJnP3jAhVrDbkGHapqCiAQkeECCCwoAA


Página 15 de 18 

 

Em segundo lugar, deve-se compreender os anseios do público-alvo, os fatores pessoais que 

levam os estudantes a deixarem a casa dos pais e entrarem no mercado imobiliário, as condições 

econômicas, as preferências de moradia e satisfação residencial. Variáveis como, tipo e 

qualidade da habitação, espaço, preço, localização, proximidade com o campus universitário,  

acessibilidade a serviços básicos, entre outros. 

O mercado universitário brasileiro é promissor e apresenta um elevado potencial para o 

desenvolvimento de empreendimentos Student Housing. Conforme exposto por Petri (2016), a 

demanda ainda está longe de ser atingida, o setor ainda encontra-se em desenvolvimento, e o 

crescimento das moradias estudantis corporativas no Brasil é questão de tempo. Dessa forma, 

conhecer melhor o comportamento do mercado, os anseios dos estudantes e os fatores indutores 

da demanda, permitirão aos desenvolvedores melhor planejamento e tomada de decisão na 

formação de seus produtos.  

 

8. AGRADECIMENTOS 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior- Brasil (CAPES)- Código de Financiamento 001. 

 

9. REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14.653: Avaliação de Bens – 

partes 1 e 4. Rio de Janeiro, 2001. 

 

CBRE. HOW ATTRACTIVE ARE ALTERNATIVES? Disponível em: 

<http://www.cbrecapitalwatch.com/?p=2320>. Acesso em: 10 jun. 2019. 

 

FIELDS, Terry J. et al. A Hedonic Model for Off-Campus Student Housing: The Value of 

Proximity to Campus. Housing And Society, [s.l.], v. 40, n. 1, p.39-58, jan. 2013. Informa UK 

Limited. http://dx.doi.org/10.1080/08882746.2013.11430608. 

 

FRENCH, Nick et al. Investment opportunities for student housing in Europe. Journal Of 

Property Investment & Finance, [s.l.], v. 36, n. 6, p.578-584, 3 set. 2018. Emerald. 

http://dx.doi.org/10.1108/jpif-08-2018-0058. 

 

GARRIDO, Edleusa Nery. Moradia estudantil e formação do(a) estudante 

universitário(a). 2012. 284 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia Educacional, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012. 

 

HENSHER, D.A.; TAYLOR, A.K. Intraurban residential relocation choices for students: an 

empirical inquiry. Environment and Planning A, v. 15, p. 815-830, 1983. 

 

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da 

população do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao//>. Acesso em: 14 jul. 2019. 

 

INEP- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: Notas Estatisticas 2017. Brasília: 

Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED), 2017. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1080/08882746.2013.11430608
http://dx.doi.org/10.1108/jpif-08-2018-0058


Página 16 de 18 

 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_ed

ucacao_superior_2017-notas_estatisticas2.pdf>. Acesso em: 09 maio 2019. 

 

KHOZAEI, Fatemeh et al. Examination of student housing preferences, their similarities and 

differences. Facilities, [s.l.], v. 32, n. 11/12, p.709-722, 4 ago. 2014. Emerald. 

http://dx.doi.org/10.1108/f-08-2012-0061. 

 

LOUVIERE, J.J.; HENLEY, D.A. Information integration theory applied to student 

apartment selection decisions. Geographical Analysis, v. IX, p. 130-141, 1977. 

 
JLL- JONES LANG LASALLE (Org.). Alternative Predictions Survey 2017. London: Jones 

Lang Lasalle Ip, 2017. Disponível em: 

<http://viewer.zmags.com/publication/9070f1fd#/9070f1fd/1>. Acesso em: 05 jun. 2019 

 

MCBRIDE, Yasamina. Future of student housing: meeting emerging student needs. On The 

Horizon, [s.l.], v. 25, n. 3, p.190-196, 14 ago. 2017. Emerald. http://dx.doi.org/10.1108/oth-05-

2017-0026. 

 
MONETTI. E. Análise de riscos do investimento em shopping centers. 1996. 261p. Tese 

(Doutorado). Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, São 

Paulo. 

 

PETRI, Ruben Gabriel. The brazilian student housing market: An exploratory study. 2016. 87 

f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Master In International Management (MGPI), Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
ROCHA LIMA JR, J. Fundos de investimento imobiliário e títulos de investimento de base 

imobiliária. São Paulo: EPUSP, 1994a. 33 p. (Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP, 

Departamento de Engenharia de Construção Civil, BT/PCC/130). 

 

RUGG, Julie; RHODES, David; JONES, Anwen. Studying a Niche Market: UK Students and 

the Private Rented Sector. Housing Studies, [s.l.], v. 17, n. 2, p.289-303, mar. 2002. Informa 

UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/02673030220123234 

 

SAVILLS (Org.). Global Student Housing Investment. London: Savills Research, 2019. 

Disponível em: <https://pdf.euro.savills.co.uk/global-research/spotlight---global-student-

housing-investment-2019.pdf> . Acesso em: 08 jun. 2019 

 

SHINN, A.M. Measuring the utility of housing: demonstrating a methodological approach. 

Social Science Quartely, v. 52, n. 1, p. 88-102, 1970. 

 

THOMSEN, Judith; EIKEMO, Terje Andreas. Aspects of student housing satisfaction: a 

quantitative study. Journal Of Housing And The Built Environment, [s.l.], v. 25, n. 3, p.273-

293, 31 mar. 2010. Springer Science and Business Media LLC. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10901-010-9188-3 

http://dx.doi.org/10.1108/f-08-2012-0061
http://dx.doi.org/10.1108/oth-05-2017-0026
http://dx.doi.org/10.1108/oth-05-2017-0026
http://dx.doi.org/10.1080/02673030220123234
https://pdf.euro.savills.co.uk/global-research/spotlight---global-student-housing-investment-2019.pdf
https://pdf.euro.savills.co.uk/global-research/spotlight---global-student-housing-investment-2019.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s10901-010-9188-3

