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RESUMO

A demanda por serviços de menor custo na indústria da construção civil, com a finalidade de atingir uma  
maior lucratividade, deve desencadear a busca da inserção de inovação tecnológica (IT) no momento em 
que o “produto edificação” é concebido. Entretanto, essa inserção é dificultada pelo conservadorismo 
característico no setor imobiliário e também se expressa na ocasião em que o produto é concebido. Logo,  
a introdução dessa inovação tecnológica deve ser feita com cautela. Na ocasião do projeto do produto 
devem ser  levados  em conta  os  fatores  culturais  que  o  futuro  consumidor  (o  usuário)  traz  em seu  
“conceito de habitar” e o respeito a esses conceitos são essenciais em se tratando de industrializar a  
produção de edificações. Para que se alcance um nível satisfatório de inovações tecnológicas no produto 
ou um nível  mais  intenso de industrialização,  não é  suficiente  se ater  ao âmbito da construção civil  
propriamente  dita,  mas  é  necessário  observar também  um  conjunto  de  fatores  relacionados  ao 
comportamento  de  compra  do  consumidor. Uma  forma  de  analisar  essa  conduta  é  por  meio  da 
comparação entre o interesse do cliente por atributos valorativos e a disponibilidade deles nos produtos 
disponíveis no mercado. Esse trabalho diz respeito ao estudo de uma metodologia que visa, por meio da 
pesquisa  dos  agentes  envolvidos  no  mercado  imobiliário,  determinar  as  exigências  mínimas  e  as 
características  desejadas  pela  maioria  dos  consumidores  em  cada  faixa  de  renda  e,  assim,  obter 
informações que balizem os agentes envolvidos no projeto do “produto edificação” para possibilitar a  
inserção de características que valorizem o imóvel  a ser comercializado. O público alvo utilizado foi  
aquele formado por interessados na compra de imóveis residenciais em condomínios verticais em cidades  
de  médio  porte.  O  grande  avanço  obtido  foi  o  desenvolvimento  do  “formulário  de  pesquisa”  em 
linguagem Java,  que permitiu  formular  perguntas  de caráter  “classificatório”  (faixa de renda,  p.ex.),  
“eliminatório” (p. exe. “deseja adquirir um imóvel no prazo de um ano?”) e de “confirmação”, na qual o 
entrevistado era convidado a dar nota de 0 a 5 aos cinco itens escolhidos e, na tela seguinte colocar 
aqueles cinco itens escolhidos em ordem de importância o que permite avaliar o “nível de certeza” que o  
entrevistado tinha na ocasião da resposta dos quesitos.  A metodologia se mostrou adequada, necessitando 
apenas de pequenos ajustes.
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abstract

The demand for lower cost services in the construction industry, in order to achieve greater profitability,  
should trigger the search for the insertion of technological innovation (TI) at the time that the "building  
product" is designed. This inclusion, although, is difficulted by the characteristic conservativeness in real  
estate market, and is also expressed itself in the creation of the product. Consequently, the introduction of  
technological  innovation  must  be  made  with  caution.  At  the  time  of  the  product  design  must  be 
considered the cultural factors that the future consumer (user) brings in his "concept of living", and the 
respect of these concepts is essential when industrializing the production of buildings. In order to reach a  
satisfactory level of technological innovation in the product or a more intensive level of industrialization,  
it is necessary not only to consider the scope of the construction, but to set the factors related to consumer 
purchasing behavior. One manner to analyze this procedure is by comparing the client's interest for value 
attributes and  the  availability  of  these  products  on  the  market.  This  paper  concerns  the  study of  a 
methodology that aims, through research of the agents involved in the real estate market, determinate the 
minimum requirements and the characteristics desired by great part of the consumers in each income 
range, in such a manner obtaining informations that delimit  the agents involved in the project of the  
“building product” to enable the implantation of components that value the property to be traded. The 
target audience used was made by interested in purchasing residential properties in vertical townhouses in 
medium-sized cities. The great progress obtained was the development of a “checklist” in Java language, 
which  enabled  to  formulate  “classificatory”  character  questions  (for  instance,  income  range), 
“eliminatory”  (for  example,  “do  you  wish  to  purchase  a  property  within  one  year?”)  and  also  
“confirmation”, in which the interviewee is invited to rank from 0 to 5 to the five chosen items and, in the 
following page, order those five according to importance, what allows to evaluate the “certainty level” 
that the interviewee had in the occasion of answer of the answer of the querys. The methodology reveals  
adequate, requiring small adjusts only.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a indústria da construção civil tem vivido um processo de expansão intenso, 
impulsionado, principalmente, pelo governo federal que tem disponibilizado um grande volume 
de recursos para o financiamento da aquisição da “casa própria”, para população de baixa renda. 
Mas, em decorrência desse ritmo intenso, o mercado tem enfrentado uma carência de mão de 
obra qualificada para atuar nas construções.. Por outro lado, muitas empresas que habitualmente 
optavam por tecnologias construtivas tradicionais que, a uma primeira vista, requerem projetos 
menos detalhados, pouca preocupação com o fluxo de produção e ou treinamento dos operários, 
mas, na realidade, dependem diretamente da “expertise”1 dos operários para execução das obras, 
têm sido obrigadas a investir em inovações tecnológicas (IT)2 visando não perderem espaço no 
mercado  para  aquelas  que  detêm um maior  grau  de  tecnologia.  Por  outro  lado,  o  mercado 
imobiliário  voltado  às  edificações  residenciais  é  bastante  conservador  e,  para  a  maioria  da 
população,  a  construção  industrializada  no  Brasil  é  sinônimo  de  construção  com  baixa 
durabilidade. Então, a introdução de IT nos empreendimentos voltados para esse mercado deve 
ser feita com parcimônia e de forma criteriosa.
Segundo Fernandez (2001), o sucesso de um empreendimento imobiliário está relacionado com a 
percepção  correta  dos  desejos  e  necessidades  do  segmento  para  o  qual  foi  direcionado  e  é 
necessário que o mercado ofereça produtos para todas as faixas de renda. Lima Junior (2011) 
afirma  que  existem atributos  que  são  relevantes  aos  olhos  do  consumidor,  os  quais  podem 
agregar  valor  ao  produto  a  ser  comercializado,  mas,  muitas  vezes  eles  são  ignorados  pelo 
mercado em decorrência da falta de informações que orientem os envolvidos no processo de 
concepção do produto final. Ainda, segundo o autor, muitas vezes as inovações inseridas nos 
empreendimentos são fruto da intuição e empirismo de seus gestores e, normalmente, carecem de 
dados  confiáveis  obtidos  por  meio  de  pesquisa  de  mercado  ou  por  fontes  cientificamente 
embasadas. Para tanto, é desejável que se tenham bem caracterizados o perfil dos consumidores 
de cada uma das faixas de renda para que a indústria da construção civil tenha clara quais são as 
características que os produtos devem ter para suprir os anseios de cada segmento de mercado3.
É necessário que se tenha claro que o “produto habitação” possui características que costumam 
gerar  no consumidor  um comportamento  de  compra  mais  complexo  que quando se trata  da 
aquisição de bens de consumo,  pois é um produto caro,  com características únicas e de uso 
bastante prolongado (LEITÃO, 1998). Pelo alto valor monetário envolvido no investimento e o 
seu pagamento ser feito em prazos bastante estendidos, uma diferença entre a satisfação com 
desempenho do produto adquirido comparado àquelas expectativas iniciais do comprador pode 

1 Do inglês: competência.
2 Neste trabalho entende-se Inovação Tecnológica (IT) um novo produto, método, processo ou sistema construtivo 
introduzido no mercado.  Ela  deve  incorporar  uma nova ideia e  representar  um avanço na tecnologia  existente  
repercutindo no desempenho, qualidade, ou custo do produto ou parte dele. 
3 É característica do mercado de edificações residenciais que o consumidor tenda a elevar seu padrão de consumo à 
medida que adquire novos bens. Ou seja, geralmente, o primeiro imóvel adquirido pelo consumidor está diretamente 
relacionado à necessidade de deixar a casa dos pais ou parar de pagar aluguel. Num segundo momento, quando a  
família já está constituída, é possível vislumbrar um incremento na renda e o consumidor passa a requerer imóveis  
de  um  padrão  melhor  e,  consequentemente,  com  um  valor  mais  elevado.  Diante  disso,  é  possível  notar  um 
movimento ascendente no tipo e no padrão dos imóveis adquiridos durante a vida do consumidor, partindo de um 
pequeno apartamento, passando para maiores e de padrão superior. O conhecimento dessa característica deve levar o 
mercado  a  formular  estratégias  para  cada  faixa  de  renda  que  possibilite  às  empresas  acompanharem  essa 
movimentação de seus clientes. 
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gerar  um  desgaste  à  imagem  das  empresas  envolvidas  em  sua  concepção,  produção  e 
comercialização com duração prolongada. 
O entendimento de como o consumidor elabora e escolhe o grupo de características e atributos 
que agregam mais valor, sob o seu ponto de vista, se constitui em informação que fornece uma 
potencial vantagem comparativa, já que permite à empresa oferecer um produto compatível com 
a expectativa de seu público alvo (LEITÃO & FORMOSO, 1997). 
Com isso, o projeto do produto (empreendimento) deve ser desenvolvido baseado em uma maior 
quantidade possível de informações sobre o mercado consumidor,  de tal  forma que se possa 
agregar um maior número de atributos valorativos, sob a ótica dos potenciais compradores. A 
mesma lógica é válida quando se trata da inserção de IT nos processos construtivos, a partir da 
constatação que o mercado imobiliário é conservador. É primordial que se tenham claras quais 
seriam as inovações tecnológicas que têm maior probabilidade de serem aceitas e quais sofreriam 
maior  rejeição  pelo  comprador.  Essa  constatação  se  torna  ainda  mais  relevante  quando  se 
considera a afirmação de Silva, Brasileiro & Duarte (2009) na qual, no mercado imobiliário, as 
inovações têm que envelhecer para, daí, serem almejadas. 
A  inserção  de  IT  nos  produtos  do  mercado  imobiliário  deve  ser  fruto  de  estudo  com 
embasamento científico,  que vá além da intuição ou da “tentativa - erro - acerto”. Embora a 
“velocidade  de  vendas”  dos  produtos  ainda  seja  um  excelente  indicador  de  sucesso  do 
empreendimento,  é  necessário  que  a  fase  de  projeto  de  um  novo  produto  imobiliário  seja 
municiada de informações confiáveis como a pesquisa de mercado e Avaliação Pós-Ocupação 
(APO).
Leitão  (1998)  estudou  o  comportamento  de  compra  do  consumidor  de  imóveis  residenciais 
novos  em Porto  Alegre.  Nesse  estudo  procurou  compreender  os  processos  de  formação  da 
satisfação do consumidor em relação às características do produto e sua adequação às exigências 
das outras equipes integrantes do processo de produção. Realizou entrevistas exploratórias com 
clientes  que  compraram  apartamentos  recentemente  para  identificar  quais  os  atributos  de 
desempenho  que  os  clientes  consideraram  prioritários,  levantar  as  motivações,  atitudes  e 
comportamento na ocasião de compra dos mesmos. Foram realizadas entrevistas exploratórias 
com outros  intervenientes  do  mesmo  empreendimento,  tais  como:  arquitetos,  construtores  e 
corretores de imóveis. 
Petersen  &  Danilevicz  (2006)  desenvolveram  uma  metodologia  buscando  identificar  e 
quantificar atributos valorativos de empreendimentos imobiliários, também na cidade de Porto 
Alegre, primeiramente junto aos compradores e aos envolvidos na produção e comercialização 
do produto (representantes do seguimento empresarial, profissionais de arquitetura e engenharia, 
empreendedores,  incorporadores,  investidores,  construtores  e  corretores  de  imóveis).  A  essa 
etapa as autoras chamaram de  Pesquisa Qualitativa. A etapa seguinte - chamada de  Pesquisa 
Quantitativa – foi realizada por meio de um questionário para que fossem atribuídos pesos de 
importância para os cinco grupos de atributos a seguir: a) localização; b) incorporação/ padrão; 
c) conforto; d) segurança e e) lazer. Neste questionário os entrevistados (profissionais e técnicos 
da área de construção e potenciais compradores de imóveis) deveriam ordenar de 1 a 5 os grupos 
de atributos, sendo 5 o mais importante e 1 o menos (sem repetição de valores). Numa segunda 
etapa os entrevistados deveriam responder “sim” ou “não” à importância do atributo e na terceira 
etapa deveriam responder “sim” ou “não” à pergunta se a pessoa estava disposta a “pagar mais” 
pelo imóvel que tivesse aquele atributo. 
Silva, Brasileiro e Duarte (2009) utilizaram o modelo de questionário proposto nos estudos de 
Fernandez (2006) que buscou aferir o grau de imprescindibilidade de um determinado atributo 
do imóvel para o comprador.  Inicialmente, os 27 atributos foram dispostos de maneira que o 
entrevistado  pudesse  escolher  os  imprescindíveis  e  os  prioritários,  ordenando-os  em  cinco 
colunas, por ordem de prioridade, marcando cinco deles em cada coluna. Na classificação final 
das  preferências  os  autores  atribuíram um peso final  de 10  pontos,  distribuídos  da seguinte 
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forma: coluna 1 (maior prioridade) -  3; coluna 2 - 2,5; coluna 3 - 2,0; coluna 4 - 1,5 e coluna 5- 
1,0. Da classificação dos 27 atributos, foram usados os 10 primeiros atributos classificados para 
comporem um novo questionário. Neste deveriam ser marcados 5 atributos em duas colunas e, 
num segundo momento o questionário passou a apresentar apenas uma coluna, no qual deveriam 
ser marcados os 10 atributos; finalmente, adiante, o mesmo questionário de apenas uma coluna 
continuou a ser usado, porém deveriam ser marcados apenas 5 atributos.    
Esse  artigo  diz  respeito  ao  estudo  de  uma  metodologia  para  determinar  as  características 
desejadas pela maioria dos consumidores, em cada faixa de renda e, assim, obter informações 
que  balizem os  agentes  envolvidos  no  “projeto  do  produto”  para  possibilitar  a  inserção  de 
características  que valorizem o imóvel  a  ser  comercializado4.  Ele  buscou levantar  quais  são 
atributos valorativos5 de empreendimentos imobiliários residenciais conforme as expectativas do 
consumidor, tendo como base os estudos de Leitão (1998), Petersen & Danilevicz (2006) e Silva, 
Brasileiro  e  Duarte  (2009).  Os  avanços  obtidos  dizem respeito  ao  fato  de  o  formulário  de 
pesquisa  ter  sido  desenvolvido  em  “ambiente  digital”,  criado  em  linguagem  JAVA,  o  que 
permitiu uma maior agilidade no seu preenchimento e o uso dos recursos virtuais.

2. METODOLOGIA

O programa computacional foi desenvolvido em linguagem JAVA e desejava-se que ele pudesse 
ser respondido com facilidade e fosse preenchido pelo próprio entrevistado, buscando eliminar, 
dessa maneira, a subjetividade do “entrevistador” na ocasião da pesquisa. Na procura de uma 
maior espontaneidade e sinceridade na resposta, na ocasião da entrevista, a pessoa que se dispõe 
a  respondê-la  tem a garantia  de  que  o anonimato  e  a  confidencialidade  das  respostas  serão 
respeitados.
Na Tela 1, faz-se o seguinte questionamento “Qual o imóvel dos seus sonhos?” e uma breve 
explanação sobre os objetivos a serem obtidos na pesquisa, com objetivo de deixar o entrevistado 
à vontade em respondê-la: “Você já pensou em ter o imóvel dos seus sonhos disponível por um  
preço acessível? Esta pesquisa tem o intuito de desenvolver o mercado imobiliário. Os imóveis a  
que  se  refere  essa  pesquisa  são  exclusivamente  relativos  a  empreendimentos  verticais  
disponibilizados para compra.”
A Questão 1: “Você tem interesse em adquirir um imóvel no período de um ano?”, com resposta 
“sim / não”, pertence à classe de questões que classificamos como  Questão Filtro. Por meio 
dela, pode-se classificar o nível de confiabilidade das respostas entre “focada”, ou seja, cujos 
entrevistados  têm  interesse  comprar  um  imóvel  adequado  ao  seu  perfil  em  breve,  ou 
“especulativa”, nas quais se supõem que foram respondidas com menor grau de certeza, pois os 
pesquisados estão menos focados. 
A  Questão  2:  “Qual  a  sua  faixa  de  renda  familiar  bruta?”  é  considerada  uma  Questão 
Classificatória,  ao  permitir  classificar,  para  cada  faixa  de  renda,  quais  os  atributos  mais 
valorizados dos imóveis a serem adquiridos. 
A Questão 3: “Onde você está respondendo a esta pesquisa”, “Em casa; no trabalho; em evento  
relacionado ao assunto; outra” também pode ser classificada como Questão Filtro. 
Uma vez respondidas essas três questões, o programa abre a Tela 2 que é considerada como a 
fase  de  “brainstorm”  da  pesquisa,  pois,  nela,  o  entrevistado  se  depara  com  90  atributos 
distribuídos  em  6  classes:  “localização;  segurança;  incorporação;  lazer;  conforto; 
sustentabilidade”. Nela, o entrevistado é convidado a escolher, dentre as 15 alternativas de cada 
classe, os 5 atributos que julga mais importante. O programa não permite que o entrevistado 

4 A  pesquisa  relacionada  às  IT´s  passíveis  de  serem  incorporadas  aos  sistemas  construtivos  e  aceitas  pelos 
compradores será realizada em uma etapa futura usando a metodologia apresentada nesse artigo.
5 Usamos a definição de Petersen & Danilevicz (2006) para “atributos valorativos” que são aqueles atributos de 
natureza diversa que possam se mostrar importantes na formação do valor de bens imóveis. 
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avance  na  pesquisa  sem ter  escolhido  todos  os  5  atributos  de  cada  classe,  nem que  sejam 
marcados mais de 5 alternativas. 
Os  atributos  escolhidos  em  cada  classe  compõem  a  Tela  3,  na  qual  o  entrevistado  deve 
estabelecer uma ordem de importância – o 1º lugar aquele mais importante até o 5º lugar – os 
atributos escolhidos, em cada classe, na fase de “brainstorm”.
Na Tela 4,  os mesmos atributos escolhidos na fase de “brainstorm” são apresentados novamente, 
em cada classe, mas com a ordem diferente àquela da escolha na Tela 2 e da classificação na 
Tela 3 e o entrevistado deve atribuir notas de 1 a 5 para cada atributo em cada classe (5 para o de 
maior importância e 1 para o de menor). Nessa versão teste essa tela permite ao entrevistado 
repetir a mesma nota para mais de um atributo.
O preenchimento da Tela 3 e da Tela 4, embora pareçam ser redundantes, pois dizem respeito 
aos mesmos atributos  escolhidos na fase de “brainstorm”,  elas são classificadas  como sendo 
confirmatórias,  pois  ao  permitirem avaliar  o  “nível  de  certeza”  que  o  entrevistado  tem na 
ocasião da classificação dos quesitos. Assim, se o entrevistado, dentro de cada classe, colocou 
um atributo como 1º lugar de importância da tela 3 e atribuiu nota 5 para esse mesmo atributo na  
tela 4, maior o “grau de certeza” da resposta, ou ainda, se esse entrevistado colocou o atributo 
com 1º lugar e atribuiu nota 1 na tela seguinte, o “grau de certeza” da resposta é menor.   

3. RESULTADOS

O programa computacional desenvolvido foi testado em uma feira imobiliária ocorrida na cidade 
de Uberlândia-MG em outubro de 2011, usando dois computadores que estavam localizados no 
estande da SECOVI – Uberlândia, tendo a pesquisa sido respondida por cerca de 80 pessoas.
A Fig. 1 traz, como ilustração, a Tela 1 do programa desenvolvido e testado.

Figura 1: Exemplo da Tela 1 do programa desenvolvido 

                                       
Após responder as três primeiras questões o programa abre a Tela 2, chamada de “brainstorm”, 
como pode ser vista a seguir na Fig. 2. Observe que, quando os 5 atributos de cada classe são 
escolhidos, os demais ficam desabilitados e ganham um tom de cor mais claro. 

Figura 2: Exemplo da Tela 2 (brainstorm) do programa desenvolvido
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Com os 5 atributos escolhidos em cada classe, tem início a Tela 3, formada pelos escolhidos na 
Tela 2. Eles são apresentados na mesma ordem da tela anterior e cabe ao pesquisado ordená-los 
segundo a sua ordem de importância. A Fig.3 traz uma ilustração da Tela 3.

Figura 3: Exemplo da Tela 3 do programa desenvolvido

Os mesmos atributos na Tela 2 são mostrados na Tela 4 para o entrevistado atribuir notas de 1 a 
5, conforme sua ordem de importância. A Fig. 4 ilustra a Tela 4.

Figura 4: Exemplo da Tela 4 do programa 
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Ao final é mostrada uma tela de agradecimento ao entrevistado e o programa gera um arquivo 
tipo  “bloco  de  notas”  (.txt),  como  mostrado  na  Fig.  5,  com  as  informações  dadas  pelo 
entrevistado  que  deverá  ser  compilada  e  lançada  em uma  planilha  para  ser  contabilizada  e 
analisada.

Figura 5: Exemplo do arquivo gerado com os resultados da pesquisa

  
Na ocasião do teste do programa na feira imobiliária, 74 pessoas responderam à pesquisa.  Em 
relação à Questão 1, 80% (59) dos pesquisados responderam que “sim” tinham interesse em 
adquirir um imóvel no prazo de um ano e o restante (15) responderam “não”. Em relação à faixa 
de renda, levantada na Questão 2, a distribuição foi como mostra a Fig. 6, a seguir:

Figura 6: Distribuição por faixa de renda dos pesquisados no teste do programa desenvolvido
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A Questão 3 não foi considerada pelo fato do teste  do programa ter sido realizado em uma 
ocasião específica: a feira imobiliária.
Para a  Questão 4,  na tela  chamada de “brainstorm”,  destacamos apenas  os 5 atributos  mais 
citados nas respostas. A Tab. 1 apresenta o resultado apurado.

Tabela 1: Resultados, em porcentagem, dos atributos mais citados pelos entrevistados na fase de “brainstorm”

Localização Segurança

1º Qualidade de vida no bairro 16% 1º Portaria 24h 15%

2º Local silencioso 14% 2º Privacidade 14%

3º Proximidade de serviços 11% 3º Cerca elétrica 13%

Bairro onde se situa o empreendimento 11% 4º Muramento 10%

4º Opções de transporte 9% Identificação de visitantes 10%

5º Vista 8% Circuito fechado de TV 10%

   5º Serviço e segurança especializado 7%

Incorporação Lazer

1º Qualidade da construção 17% 1º Salão de festas 14%

 Valor do imóvel 17% 2º Quadra poliesportiva 11%

2º Qualidade dos materiais 12%  Piscina 11%

3º Valor do condomínio 9%  Fitness 11%

 Praticidade 9% 3º Playground 10%

4º Design 7%  Salão de jogos 10%

5º Possibilidade de personalização do imóvel 6% 4º Espaço gourmet 9%

 5º Internet Wi-Fi nas áreas comuns do prédio 8%

Conforto Sustentabilidade

1º Ventilação da unidade 13% 1º Área verde 16%

2º Imóvel amplo 12% 2º Coleta seletiva 13%

3º Isolamento acústico 11% 3º Água quente encanada 12%

4º Iluminação inteligente 10% 4º Captação de água da chuva 10%

5º Dutos de telefonia, TV a cabo e internet 9% 5º Cores claras para evitar a absorção de calor 9%

O  resultado  da  Questão  5,  na  qual  os  atributos  escolhidos  na  tela  anterior  deveriam  ser 
classificados em ordem de importância – de 1º a 5º – é apresentado pela Tab.2. Salientamos que 
durante o teste pôde ser notada haver certa dificuldade de entendimento no uso das setas. Essa 
dificuldade deverá ser contornada na nova versão do programa.
 

Tabela 2: Resultados dos atributos escolhidos classificados em ordem de prioridade



Página 8 de 12

Localização Segurança

1º Local silencioso 177 1º Portaria 24h 190

2º Bairro onde se situa o empreendimento 151 2º Cerca elétrica 175

3º Proximidade de serviços 136 3º Privacidade 148
4º Qualidade de vida no bairro 125 4º Circuito fechado de TV 131

5º Vista 106 5º Muramento 78

Incorporação Lazer

1º Qualidade da construção 260 1º Salão de festas 210

2º Valor do imóvel 193 2º Piscina 138

3º Qualidade dos materiais 151  3º Playground 113

4º Valor do condomínio 83  4º Fitness 109

5º Praticidade 64 5º Quadra poliesportiva 108

Conforto Sustentabilidade

1º Ventilação da unidade 188 1º Área verde 190

2º 3ª vaga na garagem 119 2º Água quente encanada 184

3º Imóvel amplo 116 3º Coleta seletiva 127

4º Iluminação inteligente 113 4º Captação de água da chuva 124

5º Isolamento acústico 98 5º Bicicletário 75

Na Questão  6  deveriam ser  atribuídas  notas  de  1  a  5  aos  atributos   escolhidos  na  Tela  de 
“Brainstorm”. A Tab.3 traz os 5 atributos que tiveram o maior somatório de pontos.

Tabela 3: Resultado dos atributos escolhidos classificados em maior somatório de notas atribuídas

Localização Segurança

1º Qualidade de vida no bairro 231 1º Portaria 24h 222

2º Local silencioso 202 2º Privacidade 201

3º Proximidade de serviços 160 3º Cerca elétrica 175
4º Bairro onde se situa o empreendimento 156 4º Identificação de visitantes 139

5º Opção de transporte 117 5º Circuito fechado de TV 136

Incorporação Lazer

1º Qualidade da construção 266 1º Salão de festas 190

2º Valor do imóvel 246 2º Quadra poliesportiva 139

3º Qualidade dos materiais 178  3º Fitness 144

4º Valor do condomínio 126  4º Playground 133

5º Praticidade 125 5º Piscina 125

Conforto Sustentabilidade

1º Ventilação da unidade 183 1º Área verde 247

2º Imóvel amplo 187 2º Coleta seletiva 192

3º Isolamento acústico 142 3º Água quente encanada 175

4º Iluminação inteligente 132 4º Captação de água da chuva 128

5º Duas Suítes 125 5º Cores claras p/ evitar a absorção de calor 111

Destacamos que o programa testado permitia que se repetisse uma mesma nota para mais de um 
atributo (era possível atribuir nota 5 para todos os cinco itens escolhidos, por exemplo). Na nova 
versão do programa a atribuição de uma mesma pontuação para dois ou mais  atributos  será 
desabilitada, tornando a análise das preferências dos entrevistados mais real.
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4. ANÁLISE, CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Na  compilação  dos  dados  ora  apresentados  não  foram  descartados  os  resultados  cujos 
entrevistados não pretendem comprar o imóvel no prazo de 1 ano, ou seja, estão inclusos aquelas 
informações  cujos  entrevistados  podem  ter  respondido  em  caráter  “especulativo”.  Como  já 
citamos,  muitos  entrevistados  tiveram  dificuldade  no  preenchimento  da  Tela  3,  na  qual  o 
entrevistado deveria ordenar os atributos em ordem de prioridade por meio da seta, e muitos não 
puderam hierarquizá-los deixando-os na ordem que foram apresentados. 
Na tela de “brainstorm” algumas alternativas (atributos) causaram dúvidas aos entrevistados, por 
exemplo: “valor do imóvel”, se referia à compra ou à venda? Na nova versão o atributo deverá 
ser “preço do imóvel” e “valor de revenda”. Os atributos “design” e “aspecto estético da obra”; 
“alarme comum”,  “balanceamento  dos  espaços da unidade” e  “automação” também geraram 
dúvidas aos entrevistados e serão aperfeiçoados. O atributo “porta corta-fogo” perde seu sentido 
como valorativo uma vez que esse dispositivo é obrigatório por lei. 
Outro aspecto relevante a ser destacado é que muitos dos atributos listados dizem respeito a 
informações que podem auxiliar as empresas responsáveis pela construção do empreendimento, 
“área verde” ou “ventilação da unidade”, por exemplo, outros podem auxiliar essas empresas em 
prover o futuro condomínio a ser instalado de condições para sua implantação, como “coleta 
seletiva” ou “circuito fechado de TV”, por exemplo.  
O teste do programa mostrou que ele pode ser uma ferramenta importante para realizar pesquisas 
de  forma  rápida  e  confiável  junto  aos  possíveis  compradores  de  imóveis  residenciais.  A 
possibilidade de elaborar perguntas classificadas em “classificatória”, “confirmatória”, etc. faz 
com que os projetistas possam ter informações concretas sobre os desejos e expectativas dos 
consumidores.  Porém,  a  versão  do  programa  teste,  deverá  contemplar  avanços  nas  futuras 
versões. Na Tela 1, alguns novos questionamentos se mostraram ser importantes para facilitar o 
levantamento do perfil do comprador, por exemplo: o número de moradores (casal, número de 
filhos, idade, etc.), quais características da residência atual (casa, apto, número de cômodos, área, 
etc.), faixa etária do entrevistado, etc.
Outro avanço que se pretende alcançar nas novas versões do programa é que seja possível traçar 
o perfil dos consumidores de acordo com a faixa de renda, o que possibilitará projetar o produto 
mais adequado para cada seguimento de mercado.
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