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RESUMO 

O fator comportamental do consumidor é decisório na busca pela moradia que deve atender a um limite 

mínimo de requisitos para que o morador decida-se pelo negócio ou espere uma oportunidade mais 

atraente. Neste raciocínio, pode-se perceber, ainda, que muitas pessoas escolhem sua moradia não porque 
correspondem às suas preferências, mas porque são as disponibilizadas pelo mercado. Apesar do 

aquecimento do setor imobiliário, ainda existem várias empresas construtoras concebendo seus produtos 

com base na observação empírica do comportamento do mercado. Este trabalho busca investigar 

características da demanda do mercado imobiliário para apoiar diretrizes que possam fundamentar 
estratégias de marketing para orientar incorporadores correlacionando preferências, necessidades e 

variáveis socioeconômicas dos clientes e variáveis do produto imobiliário. O instrumento utilizado na 

coleta de dados foi uma entrevista estruturada feita com moradores que residem em apartamentos na 
cidade de Goiânia. A abordagem utilizou-se de dois meios veiculares, pesquisas realizadas pessoalmente 

e por formulários eletrônicos via internet, com período de obtenção de dados nos meses de agosto a 

outubro do ano de 2011, atingindo 201 entrevistados. Entre os resultados obtidos, o estágio do ciclo de 

vida familiar é apontado como a variável fundamental da demanda que deve complementar a pesquisa de 
marketing, a qual não deve ficar apenas restrita à renda do cliente em potencial. 
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Guidelines of Real Estate Marketing from the Inquiry of the Family Life 
Cycle 

ABSTRACT 

The consumer behavior is an important factor of the decision of a new housing and that must take care of 
a minimum limit of clients requirements. Many people choose its housing not because they correspond to 

its preferences, but because they are at the housing stock. Although the heating of real estate sector, still 

the empirical consideration of market behavior exists and some construction companies still conceive its 

products on this basis. This work proposes investigate characteristics of real estate market demand to 
support guidelines that can base marketing strategies to guide incorporators correlating client preferences, 

necessities and social variables with market product variables. The instrument used in data collection was 

an interview made with 201 users in the city of Goiânia, personally and by electronic forms, between the 
months August and October 2011. Between the results, the family life cycle is pointed as the basic 

variable of the demand that must complement the marketing research, which does not have to be only 

restricted to the income of the potential customer. 
 

Key-words: Marketing, Real Estate, Family Life Cycle. 
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1. INTRODUÇÃO 

As habitações são produtos heterogêneos e diferenciados devido, principalmente, a sua 

durabilidade e imobilidade. Partindo deste pressuposto, tenta-se estabelecer relação entre oferta e 

demanda para prever o mercado, que é resultado de uma interação destes dois fatores. Como a 

oferta de habitações depende da preferência por determinada tipologia, que varia conforme as 

necessidades ao longo da vida, e das limitações do mercado imobiliário (existência de vagas 

compatível com fatores como desejo dos moradores conforme faixa etária, renda familiar e 

disponibilidade de crédito hipotecário e facilidade de condições de pagamento), a sua demanda 

oscila, podendo subir ou não com o resultado da combinação destes fatores. 

O fator comportamental do consumidor é decisório na busca pela moradia que deve atender a um 

certo limite mínimo de requisitos para que o morador decida-se pelo negócio ou espere uma 

oportunidade mais atraente. Neste raciocínio, pode-se perceber, ainda, que muitas pessoas 

escolhem sua moradia não porque correspondem às suas preferências, mas porque são as 

disponibilizadas pelo mercado (BRANDSTETTER, 2004). 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma caracterização mercadológica e dos 

interesses dos moradores de apartamentos da cidade de Goiânia, tendo como enfoque a análise 

da variável ciclo de vida familiar, de modo a fornecer dados que sirvam para nortear diretrizes 

estratégicas para incorporadoras em futuros lançamentos imobiliários. 

2. SÍNTESE DA REVISÃO 

A sequência de fases do comportamento do consumidor definida pelo marketing pode ser 

correlacionada aos três processos principais discutidos pelas literaturas que tratam do produto 

habitacional: 

 Reconhecimento do problema – esta fase associa-se ao processo de mobilidade 

residencial; 

 Busca de informações, avaliação de alternativas e seleção de uma alternativa – tais fases 

associam-se ao processo de escolha residencial; 

 Comportamento pós-compra – esta fase associa-se ao processo de satisfação residencial. 

A seguir serão descritos os três processos que abrangem o comportamento da demanda do 

mercado imobiliário com ênfase nas variáveis mais fortemente relacionadas a cada um dos 

mesmos. 

2.1. O Processo de Mobilidade Residencial 

A mobilidade pode ser interpretada como sendo o processo pelo qual as famílias ajustam sua 

moradia às suas necessidades ambientais que podem ser geradas por mudanças na composição 

familiar (BRANDSTETTER, 2004).  

O processo de mobilidade residencial tem início a partir de um estímulo que reflete uma 

insatisfação com a habitação atual, sendo que esta insatisfação pode ser minimizada pela 

mudança ou pela reforma da mesma. A opção de mudar ou reformar pode, no entanto, ser 

adiada, frente às limitações das famílias e das condições da oferta imobiliária. 

Pascale (2005) reforça essa idéia afirmando que a decisão de mudar de residência é uma função 

do nível de satisfação presente na família, relativamente ao nível de satisfação que se espera 

atingir em outros locais, onde a relação entre esses níveis de satisfação pode ser interpretada 

como uma medida do stress criado pela localidade residencial atual. São exemplos deste 

chamado “stress localizacional” o aumento de empreendimentos comerciais na vizinhança ou o 

fluxo de uma diferente classe socioeconômica, induzindo à mudança de antigos moradores. 
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O processo de mudança residencial envolve dois estágios - o primeiro trata da tomada de decisão 

de mudar ou permanecer na residência atual e o segundo, consiste na escolha do local e/ou tipo 

da nova residência, depois da decisão de mudança ter sido tomada (CLARK; ONAKA, 1983). 

Rossi (1980) em seu trabalho seminal afirma que a mudança ocorre essencialmente em função da 

relação (necessidade habitacional das famílias x mudança da composição familiar), onde as 

etapas do ciclo de vida familiar são representadas pelo casamento, nascimento do primeiro filho, 

amadurecimento dos filhos, aposentadoria e morte de um dos cônjuges. Segundo o autor, a 

mudança no ciclo de vida familiar é mais forte para prever a mobilidade do que as mudanças de 

emprego, ligações pessoais ou contatos sociais. 

Entre várias propostas para classificação dos estágios do ciclo de vida familiar, pode ser citada a 

de Brandstetter (2004): 

 Estágio 1 - Solteiro sem filhos 

 Estágio 2 - Família com filhos crianças (o mais velho até 11 anos) 

 Estágio 3 - Família com filhos adolescentes (o mais velho até 18 anos) 

 Estágio 4 - Família com filhos adultos (o mais velho acima de 18 anos) 

 Estágio 5 - Família com filhos adultos (o mais velho acima de 18 anos) 

 Estágio 6 - Casal cujos filhos já saíram de casa 

 Estágio 7 - Divorciado cujos filhos não moram junto 

 Estágio 8 - Viúvo cujos filhos não moram junto. 

2.2. O Processo de Escolha da Nova Moradia 

Segundo Freitas e Heineck (2001), uma vez decidido pela mudança, enfoca-se a busca da 

habitação desejada no mercado, que perfaz a área de procura do imóvel. As considerações feitas 

por estes estudos referem-se principalmente às fontes de informações usadas pelo prospectivo 

comprador, às regiões examinadas e aos fatores que influenciam a busca. Em relação às fontes de 

informação utilizadas, uma sucessão de estudos empíricos mostra que as fontes de informação 

mais importantes são: o conhecimento prévio do mercado habitacional, as propagandas nos 

jornais, os corretores, os amigos e parentes, a inspeção pessoal e a observação de placas de 

venda, geralmente vistas enquanto o comprador está dirigindo ou andando. A importância e a 

utilização de cada uma delas variam segundo o tipo de esclarecimento que se deseja obter e as 

características dos diferentes grupos de indivíduos. 

Na literatura sobre a escolha da condição de propriedade do imóvel, inúmeras variáveis foram 

apontados como influenciadores deste processo. A Tabela 1 sintetiza essas variáveis. 

 
Tabela 1: Fatores e indicadores ligados à escolha pela condição de propriedade (FREITAS, 2001) 

Fatores Indicadores 

Status da família 

Renda 

Status sócio-econômico (estabilidade e valor dos bens, herança) 

Número de pessoas que contribuem para renda 

Estado civil, Tempo de residência 

Tamanho e estabilidade da família 

Condição de propriedade do imóvel atual 

Demográficos Idade, Sexo, Renda, Naturalidade 

Eventos 

Casamento, Divórcio 

Nascimento de um filho 

Mudança de renda 

Mudança de emprego 
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Tabela 1: Fatores e indicadores ligados à escolha pela condição de propriedade (FREITAS, 2001) - continuação 

Fatores Indicadores 

Circunstâncias econômicas e do 

mercado habitacional 

Preço dos imóveis e dos aluguéis 

Taxa de financiamento 

Disponibilidade de financiamento 

Custo de Transação 

Regulamentação do governo 

Percentual de dedução no imposto com as prestações do financiamento 

Acesso à terra 

Subsídios governamentais 

Vantagem do investimento 

Índices de Inflação 

Volume de novas construções 

Variações das condições regionais dos mercados 

 

2.3. O Processo da Satisfação Residencial 

O conceito de satisfação residencial se tornou um preeminente indicador empregado por 

pesquisadores de estudos de ambientes residenciais e analistas para três diferentes objetivos: [i] 

como parâmetro avaliativo do desempenho de habitações dos setores público e privado; [ii] 

como indicador da mobilidade residencial e [iii] para avaliar percepções de usuários quanto às 

inadequações do seu ambiente residencial, possibilitando a formulação de diretrizes para futuros 

projetos (BRANDSTETTER, 2008). 

Uma série de variáveis foi apontada pela literatura como determinantes do processo de formação 

da satisfação residencial. O trabalho de Oliveira (1998) que trata da investigação aprofundada da 

satisfação residencial aponta seis variáveis de maior influência neste processo, após análise deste 

processo: idade, estágio do ciclo de vida familiar, renda familiar, patrimônio financeiro familiar, 

condição de propriedade do imóvel, motivação para a última mudança residencial. 

2.4. Variáveis Determinantes do Comportamento do Consumidor 

Segundo Brandstetter (2004; 2008), dentro de uma listagem das principais variáveis 

determinantes do comportamento da demanda em relação à moradia, cerca de doze fazem parte 

do conjunto capaz de influenciar os processos de mobilidade, escolha e satisfação residenciais.  

Destas doze variáveis, seis exercem tal influência de um modo mais preponderante: estágio do 

ciclo de vida familiar, idade, condição de propriedade do imóvel, renda mensal familiar, 

patrimônio financeiro familiar e motivação para a última mudança de moradia.  

As outras seis variáveis também influentes do comportamento, porém em um grau menor de 

determinação, são: estado civil, nível educacional, ocupação profissional, tempo de permanência 

no imóvel, composição familiar e estilo de vida familiar. 

A Tabela 2 sintetiza as variáveis citadas e indica se a existência ou incremento de alguma gera, 

ou não, uma maior probabilidade de mudança. 
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Tabela 2: Principais variáveis do comportamento do consumidor do mercado imobiliário (BRANDSTETTER, 

2004) 

Variáveis Resultados mais frequentes em relação à mobilidade 

Estágio do CVF As mudanças na composição familiar aumentam a taxa de mobilidade 

Idade Quanto maior a idade menor a taxa de mobilidade 

Condição de propriedade do 

imóvel 
A taxa de mudança é maior entre inquilinos 

Renda mensal O aumento de renda é seguido do aumento da taxa de mobilidade 

Patrimônio financeiro 
Variável de forte influência sobre o comportamento, determina a possibilidade de 

mudança e acesso a moradias cada vez mais satisfatórias 

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 

Estado Civil 

Casados são menos suscetíveis a realizar mudanças do que solteiros 

A taxa de mobilidade decresce com o tempo de casamento 

Mudanças recentes no estado civil aumentam a taxa de mobilidade 

Nível educacional Mais educação é associada à maior mobilidade 

Ocupação Profissional Forte determinante da mobilidade residencial induzida 

Tempo de permanência no 

imóvel 

Moradores mais velhos possuem um comportamento mais evidente de inércia em 

relação à mudança de moradia 

Composição familiar 
Existe uma forte relação entre a mudança na composição familiar e a mobilidade 

residencial 

Estilo de vida 

Existe uma seqüência comportamental ao longo da vida entre profissão, família e 

consumo. Os estudos de casos comprovaram esta influência, intimamente 

relacionada à idade e à condição financeira familiar 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter exploratório e se caracterizou como uma survey pois buscou identificar 

preferências dos consumidores correlacionando sua escolha de residência e seu estágio do ciclo 

de vida familiar. 

A amostra foi obtida sem a intenção de possuir informações sobre habitações de interesse social, 

tendo em vista que para a referida classe a satisfação se aproxima, fielmente, do desejo de um 

imóvel próprio. Sendo assim, foram considerados apenas moradores de apartamentos da classe 

média que residem na cidade de Goiânia. 

A amostra selecionada para a pesquisa foi de caráter quantitativo e aleatório, direcionada 

somente ao público que reside em apartamento a fim de cumprir o propósito investigativo do 

trabalho. O caráter exploratório gera hipóteses a serem pesquisadas e confirma dados da 

literatura pertinente ao tema. 

O instrumento utilizado na coleta de dados foi uma entrevista estruturada, feita com moradores 

que residem em apartamentos. Os itens escolhidos para compor o questionário foram 

selecionados a fim de obter informações sobre a composição familiar, características do imóvel, 

bem como perguntas inerentes a pontos motivacionais para a escolha da atual moradia e sua 

satisfação. 

A abordagem utilizou-se de dois meios veiculares, pesquisas realizadas pessoalmente e pela 

internet, representando 60% e 40% da amostra, respectivamente. O período de obtenção de 

dados foi nos meses de setembro e outubro do ano de 2011, atingindo 201 entrevistados. 

O documento utilizado como instrumento para coleta de dados possuía uma linguagem simples e 

direta para que o respondente compreendesse com clareza o que estava sendo perguntado. O 
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mesmo foi submetido a uma etapa de pré-teste, num universo reduzido, para que pudessem ser 

corrigidos eventuais erros de formulação. 

A Figura 1 ilustra uma das partes do instrumento de coleta de dados na versão virtual, indicando 

a facilitação no preenchimento das respostas. 

 
Figura 1 – Parte do instrumento de coleta dos dados – seção da composição familiar 

 
 

Os itens que foram abordados na coleta dos dados foram distribuídos nas seguintes seções: 

 Composição familiar, formada a partir dos dados de entrada que são: integrantes da 

família, idade e estado civil; 

 Localização da moradia incluindo nome do prédio e endereço; 

 Área do apartamento e tipologia em relação ao número de quartos e suítes; 

 Idade do prédio; 

 Valor atual do apartamento; 

 Condição de propriedade do imóvel; 

 Tempo de moradia no imóvel; 

 Motivação para a última mudança de moradia; 

 Razão primordial para a escolha do bairro; 

 Satisfação com a moradia atual. 

Para a análise dos dados foi considerada a classificação dos estágios do ciclo de vida familiar de 

Brandstetter (2004), apresentada anteriormente na revisão bibliográfica. 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

A amostra era constituída de famílias de todos os estágios do ciclo de vida familiar, cuja 

distribuição encontra-se apresentada na Figura 2. 
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Figura 2: Composição da amostra por estágio do ciclo de vida familiar 

 
1 Solteiros  sem fi lhos 2 Casados  sem fi lhos 3

Famíl ias  com fi lhos  

crianças

4
Famíl ias  com fi lhos  

adolescentes
5 Famíl ias  com fi lhos  adultos 6

Casais  cujos  fi lhos            

sa íram de casa

7
Divorciados  cujos  fi lhos          

não moram junto
8

Divorciados  cujos  fi lhos     

moram junto
9 Viúvos  com fi lhos

 
 

Com base no gráfico apresentado, percebe-se que a maior parte das famílias pesquisadas são 

constituídas por casais com filhos adultos. 

Quanto à relação da área do apartamento com o estágio do ciclo de vida familiar, pode-se 

observar a análise gráfica da Figura 3. 

 
Figura 3: Estágio do CVF x área do apartamento 

 
1 Solteiros  sem fi lhos 2 Casados  sem fi lhos 3

Famíl ias  com fi lhos  

crianças

4
Famíl ias  com fi lhos  

adolescentes
5 Famíl ias  com fi lhos  adultos 6

Casais  cujos  fi lhos            

sa íram de casa

7
Divorciados  cujos  fi lhos          

não moram junto
8

Divorciados  cujos  fi lhos     

moram junto
9 Viúvos  com fi lhos
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Pode-se observar uma redução do número de habitações com áreas inferiores a 100 m² na 

medida em que se evolui no Ciclo de Vida Familiar, dos solteiros sem filhos até famílias com 

filhos adultos.  

Outra tendência observada foi a volta de pessoas que se enquadram no estágio 8 (divorciados 

cujos filhos moram junto) para apartamentos de menores áreas, o que também pode confirmar a 

tendência de perda de patrimônio entre os divorciados. 

Quanto ao número de quartos, pôde-se observar a predominância pelos apartamentos de 3 

quartos em cerca de 67% da amostra.  

Este resultado também confirma os dados da literatura que apontam o segmento de 3 quartos 

como o de maior potencial para abrigar diferentes estágios do ciclo de vida familiar. 

O gráfico da Figura 4 confirma a tendência de filtering up, que significa a evolução em termos 

de padrão da moradia ao longo do ciclo de vida familiar. 

 

 
Figura 4: Estágio do CVF x número de quartos 

 
1 Solteiros  sem fi lhos 2 Casados  sem fi lhos 3

Famíl ias  com fi lhos  

crianças

4
Famíl ias  com fi lhos  

adolescentes
5 Famíl ias  com fi lhos  adultos 6

Casais  cujos  fi lhos            

sa íram de casa

7
Divorciados  cujos  fi lhos          

não moram junto
8

Divorciados  cujos  fi lhos     

moram junto
9 Viúvos  com fi lhos

 

 

Esta tendência de aumento do poder aquisitivo ao longo do ciclo de vida também pode ser 

confirmada analisando o gráfico da Figura 5 que cruza idade do chefe de família e valor do 

imóvel. 
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Figura 5: Idade do chefe da família x Valor do imóvel 

 
1 até 20 anos 2 21 - 30 anos 3 31 - 40 anos

4 41 - 50 anos 5 51 - 60 anos 6 61 - 70 anos

7 71 - 80 anos
 

 

Pode-se perceber que a evolução da idade do chefe de família é proporcional ao aumento do 

valor do imóvel, indicando a propensão ao aumento do poder aquisitivo, mais evidenciado a 

partir dos 40 anos. 

Outra tendência confirmada foi o aumento da tendência da propriedade do imóvel em faixas 

etárias mais elevadas (Figura 6). 

 
Figura 6: Idade do chefe da família x Condição de propriedade do imóvel 

 
1 até 20 anos 2 21 - 30 anos 3 31 - 40 anos

4 41 - 50 anos 5 51 - 60 anos 6 61 - 70 anos

7 71 - 80 anos
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Essa análise confirma que há um aumento da porcentagem de pessoas saindo do aluguel mais 

evidente a partir dos 30 anos. 

Outra variável que demonstra a importância da análise da demanda por estágio do ciclo de vida 

familiar diz respeito ao motivo que gerou a mudança de moradia. Os resultados confirmam 

tendências de outros trabalhos da literatura (OLIVEIRA, 1998; BRANDSTETTER, 2008) e 

podem ser sintetizados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Principais motivos para a mudança de moradia por estágio do ciclo de vida familiar 

Estágio do cvf Principal  motivo para mudança 

1 Solteiros sem filhos Estudos 

2 Casados sem filhos Mudança de estado civil 

3 Famílias com filhos crianças Espaço maior 

4 Famílias com filhos adolescentes Espaço maior 

5 Famílias com filhos adultos Melhoria de padrão de vida 

6 Casais cujos filhos saíram de casa Melhoria de padrão de vida 

7 Divorciados cujos filhos não moram junto Melhoria de padrão de vida 

8 Divorciados cujos filhos moram junto Mudança de estado civil 

9 Viúvos com filhos Trabalho 

 

Considerando o universo total da amostra, conclui-se que a busca por um melhor padrão de vida 

e a necessidade de um apartamento maior são os principais motivos na hora de se adquirir um 

novo imóvel.  

A escolha da localização também destaca a importância da análise sob a ótica do CVF. A Tabela 

4 relaciona o principal motivo para a escolha do setor em cada estágio do ciclo de vida familiar. 

 

 
Tabela 4: Principais motivos para a escolha do setor por estágio do ciclo de vida familiar 

Estágio do CVF Principal motivo para escolha do setor 

1 Solteiros sem filhos Proximidade dos estudos 

2 Casados sem filhos Proximidade familiar/ Centro comercial 

3 Famílias com filhos crianças Proximidade do trabalho 

4 Famílias com filhos adolescentes Proximidade do trabalho 

5 Famílias com filhos adultos Proximidade do trabalho 

6 Casais cujos filhos saíram de casa Segurança 

7 Divorciados cujos filhos não moram junto Proximidade familiar 

8 Divorciados cujos filhos moram junto Valorização imobiliária 

9 Viúvos com filhos Proximidade dos estudos/ Centro comercial 

 

Considerando o total da amostra, verificou-se que um maior número de pessoas escolhe seu 

bairro tendo como prioridade a proximidade do local de trabalhos. 

Para o primeiro estágio somente a proximidade do local de estudos é mais relevante. Entretanto 

enquanto os filhos moram junto a preferência pela otimização do tempo torna-se prioritária em 

especial na condição de morar próximo ao local de trabalho. 
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À medida que se evolui para estágios mais avançados do CVF, outros fatores começam a se 

tornar prioritários como a segurança, a proximidade familiar (em especial quando os filhos não 

moram mais junto) e a preocupação com a valorização imobiliária do patrimônio. 

Uma menor parte da amostra (32%) demonstrou intenção de mudança de moradia. Entre estes, o 

motivo primordial é a saída da condição de aluguel.  

5. CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos e análises feitas foram confirmados os dados da literatura que estabelecem 

que com a evolução do CVF e da idade do chefe de família, existe a clara tendência na melhoria 

do padrão de vida evidenciado pelo aumento da área do apartamento e o valor do imóvel. 

Existe uma clara diferenciação entre o início do desejo da mudança de moradia e a mudança 

propriamente dita e isso se dá porque, além do valor do imóvel, a propriedade torna-se possível 

sob a forma de financiamentos flexíveis à renda familiar. 

Além disso, se comprovou que a não propriedade do imóvel ainda configura como o principal 

fator que acarreta a insatisfação com a moradia atual. Foi constatado que isso ocorre mais nos 

primeiros estágios do ciclo de vida familiar (formação e expansão da família), e entre os mais 

jovens.  

Observou-se também a clara preferência dos moradores de apartamentos que pertencem a todos 

os ciclos de vida familiar por imóveis com 3 quartos. Isto confirma a tipologia de apartamentos 

cuja flexibilidade de projeto é fortemente mais ofertada pelo mercado. 

No que se refere à tipologia e localização do imóvel (atributos do setor) fica evidenciado que o 

incorporador deve decidir qual será o seu público alvo, tendo em vista que em cada etapa do 

ciclo de vida familiar certas preferências e necessidades são mais valorizadas.  

A análise dos dados permitiu visualizar uma série de características, entre elas o aumento do 

valor do imóvel de acordo com o aumento das faixas etárias dos chefes de família. 

Outra tendência apontada na literatura e que foi confirmada pelos dados foram os atributos 

valorizados em relação à localização para cada estágio do ciclo de vida familiar, como a 

preferência por bairros mais centralizados (devido à proximidade ao local de trabalho e 

conveniências de rotina) entre os casais com filhos e a preferência pela segurança entre os mais 

velhos. 

A análise de mercado tem por objetivo reduzir riscos e incertezas inerentes à atividade 

empresarial. Auxilia o empreendedor e seu corpo técnico a conceber um projeto que seja rentável 

e ao mesmo tempo atenda as necessidades do público potencial definido pela localização do 

terreno, trazendo como benefício complementar maiores chances de satisfazer o consumidor 

final do produto habitacional reforçando o conceito da empresa junto ao mercado. 

A concepção da tipologia mais adequada para um condomínio residencial multifamiliar e o 

planejamento das alternativas de flexibilidade espacial devem levar em conta os desejos e 

preferências dos potenciais usuários futuros. Essa demanda potencial será formada, 

predominantemente, por famílias pertencentes aos estágios do ciclo de vida cujas prioridades 

coincidam com as características da localização do empreendimento. 

O projeto bem direcionado pode se traduzir em custos operacionais mais baixos para a 

construtora, maior velocidade de vendas e satisfação para o consumidor final. 
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