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RESUMO  

Este trabalho apresenta subsídios informacionais para a formulação de estratégias de marketing 
imobiliário. Inicialmente é apresentada uma revisão dos estudos relacionados às estratégias funcionais de 
marketing imobiliário, com enfoque para o comportamento do consumidor. Posteriormente é proposta 
uma análise da formulação de estratégias mercadológicas tendo como base as variáveis do composto do 
marketing que envolve fatores passíveis de escolha e decisões gerenciais em função das mudanças 
ambientais: seleção de mercado, planejamento do produto, estrutura de preço, atividades promocionais e 
canais de distribuição. Tais outputs da estratégia mercadológica são correlacionados com o veículo 
conceitual carreira habitacional. A metodologia proposta baseia-se em um levantamento com 80 famílias, 
cujas carreiras habitacionais foram construídas tendo como base as variáveis: idade, composição familiar, 
estágio do ciclo de vida familiar, aspectos de renda familiar e patrimônio financeiro, ocupação 
profissional, motivação para mudança de moradia, tipologia do imóvel escolhido, tempo de permanência 
em cada moradia e condição de propriedade do imóvel. Os resultados apresentam a adequação da 
proposta metodológica ao objetivo de aprimoramento da formulação de estratégias de marketing 
imobiliário a partir do conhecimento do comportamento do consumidor revelado na análise das carreiras 
habitacionais. 
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Real Estate Marketing Strategies Analyzing Housing Careers  

ABSTRACT  

This research work addresses a theoretical and methodological discuss about real estate marketing 
strategies, analyzing housing careers. Initially a theoretical revision is made considering the marketing 
strategies literature and consumer behavior. The marketing strategies are proposals from marketing mix: 
product, price, promotion and place. The variables are presented from 80 cases. The original structure of 
inquiry of the residential behavior is based on the concept of housing careers, establishing the variables: 
age, family composition, life cycle stage, family income, residential mobility, patrimonial value, 
occupation and housing tenure. The work concludes pointing the applicability of the methodology for the 
consumer behavior studies. The knowledge of determinants of real estate consumer behavior allows 
information which might be used in the definition of better marketing strategies. 
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1. INTRODUÇÃO 

As estratégias podem ser definidas como o meio utilizado para adaptar a organização às 
condições ambientais. A estratégia vista como um plano é o resultado de um processo de 
planejamento da empresa, cuja finalidade é atingir objetivos específicos predefinidos. Tal 
processo resulta em um curso de ação que originará metas, políticas e programas que nortearão o 
processo decisório gerencial. Essa é uma das definições mais clássicas de estratégias 
(MINTZBERG, 1989). Dentro de um planejamento estratégico, as estratégias obedecem três 
níveis hierárquicos: corporativa, empresarial e funcional (PIRES, 1995; MELLO, 1997). 
Especificamente as estratégias funcionais são aquelas que dão suporte à estratégia da empresa e, 
entre estas, está o marketing estratégico. O marketing nas organizações tem sido considerado 
função central no plano estratégico, sendo considerado o processo de análise de oportunidades, 
escolha de objetivos, formulação de planos, implementação e controle (KOTLER, 1998).  
No âmbito da indústria da construção civil, existe a predominante característica do perfil 
empreendedor em detrimento do perfil empresarial, estando ainda em consolidação a 
conscientização da importância do planejamento estratégico formal para a competitividade da 
empresa. Segundo Balarine (2002), algumas alternativas estratégicas foram identificadas em 
incorporadoras imobiliárias brasileiras, entre as quais as estratégias de financiamento, nichos de 
mercado, parcerias, internacionalização, entre outras, evidenciando que, ainda que não esteja 
consolidada tal conscientização, pode-se perceber o interesse crescente do mercado em torno do 
tema. Consequentemente, este trabalho tem caráter exploratório, uma vez que o assunto a 
respeito da elaboração de estratégias, em especial de marketing, é ainda pouco abordado na 
literatura sob o caráter formal (SANTOS et al, 2003).  
Dentro desta proposta exploratória, este trabalho apresenta uma discussão sobre a formulação de 
estratégias de marketing imobiliário, tendo como base metodológica de coleta de dados o veículo 
conceitual da carreira habitacional. Inicialmente é apresentada uma breve revisão sobre a 
estratégia funcional de marketing, seguida de uma discussão teórica sobre o comportamento do 
consumidor no âmbito residencial. Para tal comportamento, é proposta a investigação das 
histórias familiares residenciais, vinculando a mobilidade geográfica com outras trajetórias 
paralelas no curso da vida, como educação, trabalho e família. 
A análise dos resultados considera um estudo de 80 casos familiares considerando as variáveis: 
idade do chefe de família, composição familiar, estágio do ciclo de vida familiar, aspectos de 
renda e patrimônio financeiro familiar, motivação para mudança de moradia, tipologia de 
imóvel, tempo de permanência na moradia e condição de propriedade do imóvel. Tais variáveis 
são analisadas mediante a investigação das carreiras habitacionais, fornecendo subsídios para a 
elaboração de estratégias de marketing imobiliário. Para a elaboração das estratégias, é proposta 
a análise das variáveis do composto do marketing que influenciam escolhas e decisões 
gerenciais: seleção de mercado, planejamento do produto, estrutura de preços, atividades 
promocionais e de distribuição. Ao final do trabalho, as conclusões apontam para a adequação da 
metodologia proposta ao objetivo principal do trabalho de fornecer subsídios para a elaboração 
de estratégias de marketing imobiliário a partir do conhecimento do comportamento do 
consumidor fundamentado em carreiras habitacionais. 

2. SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Estratégia Funcional de Marketing 

As estratégias planejadas ou emergentes podem ser classificadas em função do nível dentro da 
estrutura organizacional em que são tomadas as decisões, obedecendo a três níveis hierárquicos: 
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estratégia corporativa, estratégia da unidade de negócios ou empresarial e estratégias funcionais 
(PIRES, 1995; PORTER, 1986). O marketing faz parte de um exemplo típico de estratégia 
funcional, assim como produção, finanças, pesquisa e desenvolvimento e recursos humanos. São 
estratégias que dão suporte à estratégia da empresa e, independente da classificação hierárquica, 
buscam adaptar a empresa ao ambiente externo. 
A estratégia de marketing utiliza os fatores controláveis da empresa para adaptá-la aos fatores 
incontroláveis. Fatores sob controle são as características da empresa que podem ser alteradas 
pelo composto de marketing. Fatores incontroláveis são as mudanças e contigências ambientais 
que afetam uma organização e se baseiam em duas dimensões: grau de estabilidade e grau de 
complexidade do ambiente. 
A estratégia mercadológica é um subsistema do sistema de marketing de uma empresa, que 
possui inputs e outputs. Geralmente os inputs são: a estratégia empresarial, a análise ambiental e 
a retroalimentação do sistema de marketing. Os outputs da estratégia mercadológica são 
basicamente as variáveis do composto de marketing, que são passíveis de escolha pela gerência, 
em função da sua percepção das contingências ambientais: seleção de mercado, planejamento do 
produto, estrutura de preço, atividades promocionais e canais de distribuição (MELLO, 1997).  
A seleção de mercado pressupõe a decisão de quais mercados a empresa irá atuar. Várias 
variáveis de segmentação podem ser propostas: [i] geográficas – região, cidade, densidade, entre 
outras; [ii] demográficas – idade, sexo, tamanho da familia, ciclo de vida familiar, renda, 
profissão, classe social, entre outras; [iii] psicográficas – estilo de vida, personalidade, status de 
usuário, entre outras (KOTLER, 1998). 
O planejamento do produto pressupõe a decisão concomitante da seleção de mercado. As duas 
decisões devem buscar atender necessidades não atendidas pelos clientes, percepção de 
oportunidades, ameaças, limitações e vantagens competitivas da empresa. Em um nível de maior 
especificidade à esta decisão, o planejamento do produto também inclui a definição de atributos 
do produto/serviço compreendendo estilos, opções, garantias, marca, assistência técnica, entre 
outros. Atributos oferecidos pelo produto variam entre nichos diferentes de clientes, os quais 
percebem beneficios distintos (MELLO, 1997). 
A estrutura de preço define a política de competição, descontos e condições de pagamentos. O 
preço de um produto pode variar entre grupos de consumidores que valorizam atributos 
diferentes e estas diferenciações podem criar novas expectativas nos consumidores 
(MINTZBERG, 1989). 
As atividades promocionais incluem a comunicação da empresa com o mercado, tais como: 
criação da imagem da empresa, técnicas de venda pessoal, propagandas para criar expectativas, 
entre outras. 
Os canais de distribuição dizem respeito de como o produto chegará até o seu mercado 
consumidor, visando proporcionar ao cliente satisfações de tempo e lugar (MELLO, 1997). 
No âmbito do produto residencial, tais outputs da estratégia mercadológica podem estar 
fortemente subsidiados pelos aspectos e variáveis relacionadas ao comportamento do 
consumidor.  

2.2. O Comportamento do Consumidor no Âmbito Residencial e a Carreira Habitacional 

O comportamento do consumidor constitui uma área de pesquisa já amplamente difundida tanto 
no mercado quanto no ambiente acadêmico. O reconhecimento do tema na área acadêmica 
vincula-se essencialmente ao marketing, mediante uma vasta literatura que abrange diversos 
conceitos que vão desde o momento anterior à decisão da compra até as atitudes após o 
consumo. 
No contexto do produto habitação, o comportamento do consumidor vem sendo abordado por 
duas vertentes de pesquisa principais. Uma diz respeito às relações que investigam a interação 
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entre o homem e a edificação, conhecida como as relações ambiente-comportamento, geralmente 
vinculadas a aspectos já largamente difundidos pela arquitetura e psicologia ambiental.  
A outra vertente refere-se ao comportamento do usuário discutido pelos textos de geografia 
sócio-econômica e demográfica. Nesta última literatura o comportamento do consumidor em 
relação à habitação é tratado com ênfases diversas que envolvem geralmente os processos de 
mobilidade, escolha e satisfação residenciais. 
Para se entender de modo abrangente o tema dentro do contexto da habitação, torna-se 
necessário tratá-lo enfocando os aspectos conceituais que já foram desenvolvidos em cada área 
científica. Para tanto, cabe buscar uma adequação dos conceitos de modo a estabelecer uma 
noção abrangente do tema. Parte-se do pressuposto de que tais literaturas se complementam e 
permitam uma discussão única capaz de compatibilizar os conceitos fortemente consolidados 
pelo marketing aos conceitos da literatura voltada à moradia. 
Dessa forma, o comportamento dos clientes do mercado imobiliário pode ser analisado a partir 
da consideração conjunta dos processos de mobilidade, satisfação e escolha da nova moradia, 
propondo a metodologia que investiga a carreira habitacional, conceito que vincula a trajetória 
da mobilidade geográfica com outras trajetórias paralelas no curso da vida, como educação, 
trabalho e família.  
Estudos mais recentes na área da mobilidade residencial aplicaram o conceito de carreira 
habitacional como mais adequado aos novos padrões de comportamento do mercado 
(BRANDSTETTER, 2008). Tal conceito pode ser definido como a seqüência de moradias que 
uma família em particular ocupa ao longo do tempo, ou seja, a história residencial familiar 
(PICKLES e DAVIES, 1991; CHEN e ROSENTHAL, 2008; BORCK e WREDE, 2009).  
A perspectiva da carreira habitacional refere-se à jornada de cada indivíduo desde o nascimento. 
A seqüência de eventos e atividades tem sido o aspecto central da pesquisa sobre este conceito 
(COULSON e FISHER, 2009; DAHL e SORENSON, 2010). Ao contrário da abordagem 
tradicional do ciclo de vida, que presume uma maior regularidade e tende a desconsiderar muitos 
cursos alternativos divergentes, a carreira habitacional não impõe nenhuma direção ou formato 
pré-definido. Tal conceito abrange a seqüência de habitações ao longo da vida e os processos de 
mobilidade residencial, incluindo o evento disparador capaz de romper o equilíbrio da satisfação, 
a intenção da mudança confirmada pelo reconhecimento do problema, a escolha (busca, 
avaliação e seleção de alternativas) e posteriormente, o novo período de satisfação com a 
moradia subseqüente. Este é o veículo conceitual escolhido para a proposta deste trabalho em 
termos de investigação metodológica, o qual permite a formulação de estratégias funcionais de 
marketing imobiliário. 

3. METODOLOGIA 

O método de pesquisa proposto é o estudo de caso múltiplo para obtenção das informações 
pertinentes à demanda, tais como a investigação mais aprofundada sobre os fatores 
determinantes da satisfação residencial, os motivos que provocam a mobilidade entre moradias e 
a caracterização da carreira habitacional ao longo da vida. As fontes dos dados foram: [i] 
entrevistas previamente agendadas com as famílias escolhidas; [ii] projetos e documentos 
pessoais (fotos, croquis de modificações ambientais, solicitação de serviços de assistência 
técnica e manutenção) relacionados aos ambientes residenciais pertencentes à família; [iii] 
observação dos ambientes residenciais. 
Os procedimentos foram: [i] escolha das famílias por conveniência: seleção por critérios não 
estatísticos e uso do critério de intencionalidade, os chamados casos típicos. A escolha por um 
segmento específico de estudo – o segmento de maior faixa etária (acima de 45 anos) deve-se à 
busca de carreiras habitacionais mais ricas. Todos os casos estudados pertencem a um mesmo 
segmento sócio-econômico; [ii] agendamento e realização das entrevistas, utilizando como 



Página 4 de 12 

 

instrumento de coleta de dados uma entrevista estruturada, abrangendo os itens: caracterização 
da família, caracterização da história habitacional e investigação da satisfação com a moradia 
atual; [iii] análise dos dados por transcrição das entrevistas, análise qualitativa dos dados e 
confronto com a teoria estudada. 
Para análise do conceito da carreira habitacional, foi desenvolvido um esquema representativo da 
mesma, considerando a noção do paralelismo entre as carreiras profissional, habitacional, os 
eventos ligados ao ciclo de vida familiar e os aspectos financeiros familiares determinantes dos 
processos de mobilidade residencial ao longo do tempo. Como referência temporal, utilizou-se a 
idade do chefe de família. Este esquema abrange as principais variáveis de investigação do 
comportamento da demanda: idade do chefe de família, idade dos filhos, composição familiar, 
estágio do ciclo de vida familiar, aspectos de renda familiar e patrimônio financeiro, ocupação 
profissional, motivação para mudança de moradia, tipologia do imóvel escolhido, tempo de 
permanência em cada moradia e condição de propriedade do imóvel. 
Cerca de 80 casos foram estudados entre os anos de 2004 e 2009. A amostra populacional 
pertence à cidade de Goiânia. A renda mensal familiar variou entre R$4500 e R$8000 mensais. 
A idade do chefe de família variou entre 45 e 79 anos, no momento da coleta dos dados e a 
carreira habitacional inicia-se com a primeira mudança de moradia do chefe de família, o que 
geralmente ocorre na faixa etária entre 20 e 30 anos. A descrição detalhada da metodologia é 
encontrada em Brandstetter (2004). 

3.1. Apresentação do Método Mediante um dos Estudos de Caso 

Segue a análise descritiva de um dos 80 casos realizados, com o propósito de apresentar a 
metodologia desenvolvida.  Composição do núcleo familiar no momento da coleta de dados: pai 
(45 anos), mãe e três filhos (10, 14 e 15 anos). A Figura 1 ilustra o esquema representativo da 
carreira habitacional do estudo de caso. 
 

Figura 1 – Esquema representativo da carreira habitacional do estudo de caso 
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A formação familiar proveniente do casamento iniciou em um apartamento próprio, comprado a 
partir do patrimônio do chefe de família. O casal permaneceu morando neste imóvel até a 
decisão do marido em buscar uma nova oportunidade profissional em outra cidade. Dois anos 
mais tarde, o casal vende o apartamento próprio e adquire um novo imóvel em outra cidade. Três 
anos depois, os nascimentos dos dois primeiros filhos tornam inviável a permanência da família 
no apartamento por motivos de espaço. O casal intenciona a mudança para uma casa, mas não se 
agrada das localizações ofertadas pelo mercado. 
Dois anos depois, surge uma melhor perspectiva profissional em outra cidade e a família, então, 
opta pela venda do apartamento e a compra de uma casa, de modo a suprir a necessidade de 
espaço para os filhos. O nascimento do terceiro filho não inviabiliza a permanência na casa, ou 
seja, não provoca nenhuma insatisfação com o espaço já ocupado pelo núcleo familiar. A 
insatisfação com este imóvel surge quatro anos mais tarde, motivada pela insegurança da região 
e o desejo de uma localização mais centralizada e próxima às escolas dos filhos. 
O casal vende, então, a casa própria e um terreno de sua propriedade para comprar o apartamento 
de alto padrão de acabamento, área semelhante à da casa e cuja localização veio satisfazer a 
necessidade de proximidade do comércio e das escolas. Há cinco anos a família permanece neste 
mesmo apartamento e encontra-se amplamente satisfeita com a moradia. Não existe atual 
intenção de mudança de residência.  
Principais aspectos de correlação entre os processos de mobilidade, escolha e satisfação: 
Localização e espaço são os itens mais fortemente percebidos como determinantes da escolha e 
da satisfação em relação às moradias da carreira habitacional. A segurança tornou-se critério de 
rejeição pela casa a partir da insatisfação com a moradia anterior e, conseqüentemente, constitui 
um dos itens de maior influência da satisfação atual. A experiência vivenciada em outra cidade 
de uma moradia próxima aos locais de conveniência da família (comércio, escola e trabalho) foi 
determinante para a saída do imóvel anterior e escolha da atual localização. 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

No âmbito do produto residencial, os outputs da estratégia mercadológica podem ser subsidiados 
pelos aspectos e variáveis relacionadas ao comportamento do consumidor, a partir da análise das 
carreiras habitacionais. 
Os outputs da estratégia mercadológica são analisados a seguir, considerando as variáveis do 
composto de marketing: seleção de mercado, planejamento do produto, estrutura de preço, 
atividades promocionais e canais de distribuição.  

4.1. Seleção de mercado 

Geralmente no mercado imobiliário a segmentação é feita por tipologia de imóvel como por 
características dos usuários. A análise dos casos estudados em conjunto com a revisão 
bibliográfica pertinente à área permite uma listagem das principais variáveis determinantes do 
comportamento da demanda em relação à moradia. Cerca de seis variáveis exercem tal influência 
de um modo mais preponderante e servem de base para formulação de estratégias relacionadas à 
segmentação do mercado:  
� Idade - sua influência encontra-se indiretamente ligada à questão financeira familiar. Quanto 

maior a faixa etária, maior a tendência à consolidação da carreira profissional e à estabilidade 
financeira, o que permite o acesso a um maior número de atributos desejados para a moradia. 
Esta tendência leva também à realização de um menor número de mudanças residenciais 
entre pessoas mais velhas, devido ao acesso a imóveis mais satisfatórios. 
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� Condição de propriedade do imóvel - a primeira mudança do aluguel para uma moradia 
própria constitui o maior evento da carreira habitacional. Ao adquirir a primeira moradia 
própria, existe uma natural tendência à diminuição da mobilidade residencial. 

� Motivação para a última mudança de moradia - os atributos diretamente relacionados ao 
stress com a última moradia e, portanto, causadores do rompimento do estado de equilíbrio 
da satisfação residencial, são fortes determinantes dos processos de escolha e satisfação da 
nova moradia. Por exemplo, famílias que saíram da última moradia por problemas com a 
vizinhança, tornaram a composição social da vizinhança e a localização os principais 
critérios de escolha da nova habitação.  

� Renda mensal familiar - variável determinante do comportamento, a renda influencia a 
busca, a escolha e a satisfação em relação à moradia. Se por um lado, enquanto as famílias 
não atingem a estabilidade financeira, existe a probabilidade de um número maior de 
mudanças devido essencialmente às restrições dos contratos de aluguel, por outro lado, 
quanto maior a capacidade financeira familiar, maior sua possibilidade de acesso à moradia 
com maior número de atributos considerados necessários à família, o que tenderia a diminuir 
a mobilidade residencial. Além disso, a capacidade financeira propicia a investigação de um 
maior número de alternativas disponíveis no mercado.  

� Patrimônio financeiro familiar - variável de forte influência sobre o comportamento, 
determina a possibilidade de mudança e acesso a moradias cada vez mais satisfatórias. O 
patrimônio é formado ao longo do tempo mediante a formação de poupança ou por heranças 
e doações. Os casos estudados também indicaram claramente a tendência dupla da moradia 
como consumo e investimento.  

� Estágio do ciclo de vida familiar - uma das grandes variáveis determinantes do 
comportamento da demanda, respondendo por grande parte das mudanças voluntárias ao 
longo das carreiras habitacionais. Das mudanças voluntárias, existem as induzidas como 
aquelas causadas por formação ou dissolução familiar (busca do espaço próprio, casamento, 
divórcio, viuvez) e as que geram a busca por ajustes residenciais (exemplos: mais espaço 
devido o nascimento dos filhos, espaço para o lazer das crianças, adequação do projeto com 
privacidade para filhos adolescentes, busca de praticidade após a saída dos filhos de casa e 
proximidade dos filhos após a viuvez). Cada estágio possui uma valorização específica de 
atributos residenciais que gera no mínimo uma nova intenção de mudança de moradia e, 
freqüentemente, caso existam recursos financeiros disponíveis, provoca a mudança 
propriamente dita.  

4.2. Planejamento do produto 

O planejamento do produto no mercado imobiliário geralmente é feito após a definição do 
segmento a ser atendido. Desta forma, o planejamento de produtos e serviços define os atributos 
de cada elemento residencial em função do que é valorizado e necessário a cada nicho de 
mercado. 
Entre os principais atributos cuja valorização torna-se alterada entre o início e o final do processo 
de busca, pode-se citar a localização, a área total residencial e o padrão do imóvel. Quando a 
localização é o principal atributo motivador da mudança de moradia, dificilmente a família 
declara ter escolhido um imóvel em um local diferente do idealizado. Entretanto, algumas 
famílias declararam ter escolhido moradias em locais diferentes do procurado uma vez que o 
projeto, a área, o padrão e, especialmente, o custo do imóvel tornaram-se decisivos para a 
escolha final. Em outras palavras, a localização torna-se preterida quando a combinação de todos 
os outros atributos torna a alternativa mais atraente.  
Entre as famílias que declararam ter experimentado esta situação, pode-se perceber uma maior 
tendência de flexibilidade em relação à escolha entre os mais velhos. Geralmente famílias no 
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início da carreira habitacional priorizam a localização devido à proximidade do local de trabalho 
e escola dos filhos. A priorização de outros atributos da habitação como o padrão e o projeto é 
mais comum entre os mais velhos e, portanto, os mesmos tornam-se mais flexíveis em relação à 
localização, declarando uma preferência que não se confirma após a escolha. 
A área e o padrão do imóvel também se tornam preteridos na escolha em função da combinação 
do preço e da localização. Isto ocorreu em imóveis do início de algumas carreiras habitacionais. 
Uma vez satisfeitas as condições do custo esperado, do número de quartos necessários e na 
localização escolhida, algumas famílias (em faixas etárias mais jovens) declararam escolher 
imóveis diferentes do idealizado inicialmente. 
O número de quartos e as vagas de garagem também são atributos que dificilmente mudam entre 
a preferência declarada pela família no momento inicial da busca e a preferência revelada pela 
escolha final. Uma vez não satisfeitos, tornam-se critério de rejeição no momento decisório. 
Tipicamente a tomada de decisão é feita considerando custos, localização, vizinhança, padrão, 
área, projeto e número de quartos.  
A satisfação com a segurança da moradia é mais evidente nos casos de apartamentos (15 casos), 
perdendo apenas para os casos em que a família mora em uma casa em um condomínio 
residencial fechado (5 casos). Outra fonte de insatisfação entre os que moram em apartamentos é 
a área de lazer entre aqueles que possuem filhos crianças ou netos (13 casos), devido à falta de 
infra-estrutura da edificação. 
As vagas de garagem constituem outro atributo de forte influência sobre a satisfação residencial. 
Valorizado pela maioria absoluta dos casos, tal atributo é percebido como insatisfatório em 
grande parte dos moradores que moram em apartamentos (12 casos).  
Entre os itens mais citados os quais caracterizam a personalização das moradias, pode-se citar: 
[i] em casas: definição do layout do projeto, escolha do tamanho dos cômodos, definição dos 
materiais de acabamento, escolha de louças e metais; [ii] em apartamentos: escolha dos 
acabamentos, louças e metais; transformação dos ambientes (dormitório em estar íntimo, quarto 
de empregada em escritório, quarto de empregada em despensa, dormitório em escritório, 
banheiro de serviço em banheiro de suíte). 
Todos estes exemplos de atributos valorizados pelo mercado devem influenciar o projeto e o 
planejamento dos produtos residenciais destinados a este mercado. 

4.3. Estrutura de preços 

A grande diferenciação na estrutura de preços ofertada pelo mercado imobiliário está na forma 
de pagamento e financiamentos. De acordo com a definição de produto e mercado, a política de 
competição será definida, bem como a faixa de preço de cada empreendimento, prazo e 
condições de financiamento. 
Os dados confirmam a literatura provando existir uma clara diferenciação entre o início do 
desejo da mudança de moradia e a mudança propriamente dita. Isto geralmente ocorre porque as 
famílias possuem restrições orçamentárias para realizar a mudança. Nos casos estudados, 
freqüentemente a diferença de tempo entre a intenção e a mudança corresponde ao tempo em que 
a família adquire os recursos financeiros necessários, seja mediante a venda de um imóvel 
próprio, o aumento da poupança ou do patrimônio familiar. Tais restrições orçamentárias são 
mais evidentes no início da carreira habitacional, correspondendo aos primeiros estágios do ciclo 
de vida familiar (formação e expansão da família) e entre os mais jovens. O tempo de espera 
para a realização da mudança varia em média de seis meses a três anos entre estes segmentos da 
demanda. 
Entre os fatores que não se alteram em relação ao planejado no momento inicial da busca, está o 
preço do imóvel (tanto em relação ao valor do aluguel mensal quanto da faixa de valor do imóvel 
a ser comprado). Várias famílias declararam ter mudado sua escolha em relação à alternativa 
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idealizada por não encontrar o imóvel desejado dentro da faixa de preço acessível. Em relação 
aos aspectos financeiros, cabe salientar que algumas famílias declararam ter adquirido imóveis 
mais caros do que buscavam devido à flexibilidade do plano de pagamento.  
Geralmente a compra nos primeiros estágios do ciclo de vida é possibilitada mediante um 
patrimônio herdado pelo casal. A propriedade torna-se possível sob a forma de financiamentos 
flexíveis à renda familiar. A poupança constitui o meio mais citado como forma de pagamento 
das entradas dos imóveis próprios. Entretanto, os estudos confirmam a tendência de que a 
capacidade de compra é usualmente mais acessível por casais sem filhos e que combinam duas 
fontes de renda, em comparação a famílias que já possuem os gastos envolvidos com os filhos. 

4.4. Atividades promocionais e canais de distribuição 

A comunicação visando a promoção envolve definições sobre propagandas e vendas. As 
decisões quanto aos canais de distribuição referem-se ao modo como as unidades são 
comercializadas. Geralmente as propagandas são veiculadas em jornais, folders, no canteiro de 
obras e stands. As vendas pessoais são fortemente utilizadas por meio de corretores de imóveis.  
Famílias nos primeiros estágios do ciclo de vida familiar tendem a desenvolver um processo de 
busca da nova moradia com maiores restrições orçamentárias e, portanto, menor grau de 
exigências em relação ao imóvel. Geralmente a busca tende a se limitar à combinação simples 
dos atributos preço do imóvel, número de quartos e localização. 
Nos últimos estágios do ciclo de vida, freqüentemente associados a uma maior tendência de 
estabilidade profissional e financeira, as famílias tendem a desenvolver processos mais 
complexos de busca. O maior status financeiro reflete no maior grau de exigências quantitativas 
e qualitativas em relação à nova habitação, tornando o instrumento de venda por meio de 
propagandas ou vendas pessoais mais valorizados. 
Nos casos em que a família busca um novo imóvel para morar na condição de alugado, a busca 
ocorre por pesquisa direta, contatos pessoais e jornais. Indiferente à tipologia, tanto apartamentos 
ou casas são procurados, na condição de aluguel, a partir da combinação do espaço, custo do 
aluguel e localização. Geralmente a seqüência de aquisição de informações inicia-se pela faixa 
de localização desejada (bairros mais adequados à rotina familiar) e termina com o exame do 
projeto (em especial, o número de quartos) e os custos da habitação (aluguel e condomínio no 
caso de apartamentos). 
Nos casos de busca de uma nova habitação própria, o processo torna-se mais criterioso e, 
freqüentemente, mais longo. Normalmente as informações são obtidas por fontes diversificadas. 
Famílias mais jovens (freqüentemente com menor poder aquisitivo) geralmente conduzem 
processos mais rápidos de busca de informações, utilizando-se do contato com imobiliárias, 
pesquisa direta pessoal e jornais. Famílias mais velhas (geralmente com maior poder aquisitivo) 
conduzem processos mais demorados, utilizam-se mais de corretores pessoais, tendem a realizar 
mais visitas durante a busca, mas também não descartam pesquisas diretas, jornais e 
principalmente, informações de parentes e amigos. 
Uma análise de todos os casos leva à constatação que não existe a condução de um processo 
sistemático de escolha de imóvel. As fontes de informações são as mais variadas possíveis e o 
uso destas informações também não obedece nenhum padrão característico. Alguma regularidade 
existe no fato de que constantemente as primeiras informações envolvem aspectos ambientais e 
de localização e, posteriormente, surgem as informações sobre a unidade residencial. Os 
moradores apontam a dificuldade em estabelecer um número finito de atributos a serem 
considerados em cada processo avaliativo. Uma informação fortemente recorrente entre os 
entrevistados diz respeito à descoberta de novos atributos residenciais ao longo do processo de 
busca e avaliação das alternativas, além da permanência na dúvida sobre a existência de uma 
alternativa mais adequada além das avaliadas. 
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Existe uma maior tendência por um tempo maior de busca e avaliação de um número maior de 
alternativas para a escolha dos últimos imóveis da carreira habitacional, em comparação com as 
primeiras moradias. A decisão nos primeiros imóveis está mais limitada às restrições financeiras 
familiares, enquanto que, a consolidação da carreira profissional aliada ao aumento do 
patrimônio financeiro familiar, gera processos mais complexos de escolha nos últimos imóveis 
da carreira habitacional. 
Todas estas características comportamentais da demanda podem influenciar na elaboração do 
plano estratégico no que se refere às atividades promocionais e de distribuição, adequando os 
instrumentos de comunicação da empresa aos atributos valorizados pelo mercado. 

5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir pela adequação da proposta metodológica que buscou investigar o 
comportamento do consumidor mediante a operacionalização de carreiras habitacionais, com o 
objetivo de fornecer subsídios para elaboração de estratégias de marketing imobiliário. Desta 
forma, tornou-se possível analisar variáveis determinantes do comportamento do consumidor tais 
como: estágio do ciclo de vida familiar, renda e patrimônio financeiro, idade, tipologia de 
imóvel, composição familiar, motivação para mudança de moradia, tempo de permanência na 
moradia, entre outras, as quais fornecem informações para a análise dos outputs da estratégia de 
marketing. 
Assim como os estudiosos do marketing da área do comportamento do consumidor vêm 
estabelecendo nos últimos anos, é fundamental o contato com o cliente via entrevista quando se 
tem o propósito de entender os mecanismos pelos quais o consumidor escolhe, compra e usa. 
Ainda que mais complexas em termos operacionais, as metodologias de cunho qualitativo são 
absolutas na investigação de qualquer aspecto do comportamento humano. 
Somente com metodologias de tal cunho, é possível identificar especificidades do 
comportamento.  Exemplos de tais especificidades podem ser a confirmação das diferenças entre 
os imóveis declaradamente preferidos no momento anterior e os imóveis efetivamente 
escolhidos. Acima de 20 casos manifestaram a limitação da oferta no mercado, seja por limitação 
do preço ou por limitação da combinação de atributos desejados.  
Outro exemplo é a confirmação de que a falta de opções disponíveis levou em vários casos à 
mudança de preferências durante o processo de busca da nova moradia. Isto evidencia uma 
mudança de comportamento relativamente comum entre o momento inicial da busca e o 
momento da decisão final. Esta mudança comportamental também é típica do processo de 
avaliação de alternativas e do contínuo conhecimento de novos atributos.  
Mais um exemplo apontado é o fato de que as motivações para mudança de imóvel devem ser 
entendidas com base nas decisões passadas relativas à moradia. A satisfação residencial tende a 
aumentar a cada moradia e difere de família para família, especialmente pelo fato de que 
diferentes grupos de renda possivelmente irão possuir diferentes aspirações e histórias. A escolha 
do imóvel também difere de acordo com o poder aquisitivo de cada morador e, especialmente, 
em função do número de imóveis previamente adquiridos. 
As diferenciações nos cursos da vida e as limitações de renda abrem para a diminuição desta 
centralização na moradia, provocando uma heterogeneidade nas preferências habitacionais. Estes 
fatores podem dividir a população em segmentos, não em termos financeiros, mas sim, em 
termos de preferências. Além das características do ciclo de vida, as diferenciações de estilo de 
vida também explicam as escolhas residenciais. 
Os exemplos apresentados apontam para o tipo de informação específica que pode subsidiar a 
elaboração de novas estratégias mercadológicas em empreendimentos futuros similares de uma 
organização, contribuindo para o aumento de sua competitividade a partir da adequação de seus 
projetos, produtos e serviços ao mercado escolhido. 



Página 10 de 12 

 

6. REFERÊNCIAS  

BALARINE, O. F. O. Planejamento estratégico na indústria imobiliária: evidências de mercado. 
Brasil  Porto Alegre, RS. 2002. Ambiente Construído, jan./mar. 2002 v.2, n.1 p. 7-14. 
 
BORCK, R., WREDE, M. Subsidies for intracity and intercity commuting. Journal of Urban 
Economics, 2009, 66, pp 25–32. 
 
BRANDSTETTER, M. C. G. O. Análise do comportamento dos clientes do mercado 
imobiliário com ênfase na mobilidade, escolha e satisfação residenciais. 2004. 368f. Tese 
(Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção da Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2004. 
 
BRANDSTETTER, M. C. G. O. Proposta conceitual e metodológica de investigação dos 
clientes de espaços edificados – uma contribuição à Avaliação Pós-Ocupação. In: ENTAC 2008 
- XII ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2008, 
Fortaleza, CE. 
 
CHEN, Y., ROSENTHAL, S. S. Local amenities and life-cycle migration: Do people move for 
jobs or fun? Journal of Urban Economics, 2008, 64, pp 519–537. 
 
COULSON, N.E., FISHER, L.M. Housing tenure and labor market impacts: The search goes on,  
Journal of Urban Economics, 2009, 65, pp 252–264. 
 
DAHL, M.S., SORENSON, O. The migration of technical workers, Journal of Urban 
Economics, 2010, 67, pp 33–45. 
 
KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
MELLO, R. B. O estudo da mudança estratégica organizacional em pequenas empresas de 
construção de edificações: um caso em Florianópolis. 1997. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1997. 
 
MINTZBERG, H. Mintzberg on Management. The free press. New York. 1989.  
 
PICKLES, A. R., DAVIES, R. B. The empirical analysis of housing careers: a review and a 
general statistics modelling framework. Environment and Planning A, Vol.23, p.465-484, 
1991. 
 
PIRES, S. Gestão estratégica da produção. Piracicaba/SP: Ed. Unimep, 1995. 269p. 
 
PORTER, M. Estratégia Competitiva, Rio de Janeiro: Campus, 1986. 
 
SANTOS, A. P. S.; LIMA, J. B. B.; SILVA NETO, D. C.; BARROS NETO, J. P. Refinamento 
de um modelo de formulação de estratégias de produção em uma construtora. Brasil - São 
Carlos, SP, 2003. 10 p. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GESTÃO E ECONOMIA DA 
CONSTRUÇÃO, 2003, São Carlos, SP. 
 


