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RESUMO 

No cenário atual a análise conjunta de oferta e demanda de produtos imobiliários se mostra 

deficitária. Lançamentos de produtos não obtém a curva de venda planejada por não atender o 

perfil de consumo do cliente potencial. Esta incompatibilidade entre o que se busca e o que é 

oferecido tem origem na ausência de estudos que possibilitem o entendimento do 

comportamento de consumo. O trabalho busca identificar características de consumo em comum 

entre compradores de um mesmo segmento de produtos, para potencializar a venda dos 

empreendimentos através da conciliação entre demanda e oferta de produtos. Duas fontes 

principais de dados foram utilizadas. Os parâmetros para análise da oferta foram obtidos através 

de coleta de dados de maneira quantitativa, mediante o uso de pesquisas de oferta do mercado 

fornecidas pela Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário ADEMI. Informações a 

respeito do perfil do consumidor foram obtidas a partir do departamento de mercado de uma 

grande construtora e incorporadora nacional. Os dados serão tratados e analisados com o auxílio 

do sistema CRM (Customer Relationship Management), que é um conjunto de processos e 

tecnologias que transforma os dados recolhidos em informações, promovendo relacionamentos 

com clientes efetivos e potencias de forma a perceber e antecipar suas necessidades. As análises 

conjuntas consideraram variáveis sócio-econômicas tais como renda mensal familiar, idade, 

estado civil e profissão do comprador chefe de família e o bairro de origem. Com a análise 

conjunta, o trabalho demonstra possibilidades de informações para melhor direcionamento das 

estratégias de mercado. 

  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Devido a sua grande população e seu intenso êxodo interno o Brasil passa hoje por um momento 

de grande déficit habitacional, tal aspecto é observado na proliferação de processos informais e 

ilegais de desenvolvimento urbano, principalmente nos grandes centros urbanos. 

Segundo a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) a indústria da construção civil no 

Brasil mostrou crescimento em todas as suas vertentes em 2011, o documento aponta ainda que 

esse crescimento vem se mantendo constante desde 2007. A tendência a nível nacional é de o 

crescimento se manter em ritmo acelerado, devido ao grande déficit habitacional, investimentos 

em infraestrutura ocasionados por programas governamentais como o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e investimentos relacionados a eventos internacionais sediados no Brasil, 

tais como Copa do Mundo de futebol de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

Entretanto em algumas cidades esse crescimento já se encontra estagnado, devido ao grande 

número de lançamentos imobiliários ocorridos nos últimos anos. Tal falto pode ser observado no 

Distrito Federal, onde nos anos de 2009 e 2010 ocorreu uma excelente fase para venda de 

produtos imobiliários e atualmente encontra-se em recessão. Uma maneira para alcançar as 

expectativas de vendas é o estudo da demanda, direcionando o produto aos clientes potenciais. 

Para a cidade de Goiânia, segundo o banco de dados da Associação de Dirigentes de Empresas 

do Mercado Imobiliário do Estado de Goiás (ADEMI-GO), em uma análise de 1996 a 2008 a 

oferta de imóveis na cidade teve a maior quantidade de unidades disponíveis no ano de 1996, 

totalizando 47494 unidades. De 1996 a 2002 houve uma queda acentuada na oferta, havendo 

neste último apenas 31619 unidades oferecidas. O crescimento da oferta teve início a partir de 

2003, atingindo seu auge em 2007, com a disponibilidade de 75314 imóveis. Em termos de 

lançamentos os anos de 1996, 2003, 2007 e 2008 se destacam, tendo cada ano uma quantidade de 

unidades lançadas superior a 4300 unidades, enquanto nos demais anos do intervalo analisado 

não se atingiu o valor de 3000 novas unidades. Dados como de oferta e lançamentos, juntamente 

com o volume de vendas são de extrema importância para a caracterização do mercado 

imobiliário em um determinado momento, permitindo obter parâmetros para estudar a relação 

entre oferta e demanda. 



 

 

Atualmente, na cidade de Goiânia, não há estudos que analisem a compatibilidade entre oferta e 

demanda no mercado imobiliário. Esta ausência de estudos impacta de forma negativa no 

volume de vendas das unidades imobiliárias. Clientes potenciais não encontram nas unidades 

disponíveis as características que satisfaçam suas preferências e atendam suas necessidades. Sob 

esta ótica, muitas pessoas escolhem sua moradia não porque correspondem às suas preferências, 

mas porque são as disponibilizadas pela oferta do mercado (BRANDSTETTER, 2004). Desta 

forma uma quantidade considerável de imóveis disponíveis não tem a procura necessária para 

que o empreendimento obtenha o lucro esperado, tornando o investimento menos rentável. 

Sendo assim traçar o perfil dos clientes potenciais de Goiânia é essencial para potencializar a 

venda das unidades de um empreendimento, pois um lançamento que atenda às necessidades do 

consumidor, ou seja, se enquadre no seu perfil de consumo, têm chances de ser vendido o quanto 

antes, que é o que se busca em um empreendimento de sucesso. 

Desenvolver o perfil de consumidor é entender a demanda existente no mercado imobiliário em 

análise, sendo este composto por diversas variáveis, tais como: estado civil, nível educacional, 

tempo de permanência no imóvel, estilo de vida familiar, ocupação profissional, composição 

familiar, idade, renda, entre outros (BRANDSTETTER, 2008). Sendo assim a análise oferta-

demanda, que é a finalidade deste trabalho, passa pelo entendimento do cliente em potencial 

através da determinação de suas necessidades e preferências, obtendo assim seu perfil de 

consumo.  

Uma vez traçado o perfil de consumo será possível compreender e conciliar a oferta e a demanda 

de produtos imobiliários da cidade de Goiânia. Isto possibilitará o lançamento de novos 

empreendimentos que tenham as características buscadas pelo consumidor, aumentando o 

volume e velocidade de vendas além de aumentar a satisfação por parte do cliente, que poderá 

encontrar uma unidade que atenda suas necessidades. 

1.2 OBJETIVO GERAL  

O trabalho busca demostrar análises conjuntas do perfil da demanda, considerando variáveis 

sócio-econômicas, para diferentes segmentos de produtos ofertados no mercado imobiliário 

goianiense. 

  



 

 

  



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO 

Atualmente, o Brasil é considerado um país emergente ou em desenvolvimento, no qual saiu de 

uma estagnação econômica para uma ascensão bastante considerável. Este avanço advém de 

diversos fatores, sendo contribuído principalmente pelos setores bases da economia como a 

agropecuária, indústria e construção civil. 

Além dos itens citados, programas políticos de ajudas assistenciais e habitacionais, abertura de 

novos empregos e consequente aumento de renda familiar também proporcionaram um maior 

crescimento. 

Observando esse crescimento do país, o mercado imobiliário juntamente com a construção civil 

avançou de forma a sair do marasmo e impulsionar o setor com grandes investimentos, inserção 

de novos produtos no mercado, geração de empregos diretos e indiretos e, principalmente, maior 

facilidade em financiamentos e aquisição de créditos. 

Devido ao fato de o país sofrer alterações nos conceitos e na concepção no decorrer da trajetória 

da política habitacional, mesmo com a impulsão no mercado de imóveis e na Indústria da 

Construção, a faixa da população com baixa renda ainda tem dificuldades em conseguir um 

domicílio (BRAZ, 2005). 

O cenário vem mudando e diante disto, o desenvolvimento urbano engloba não somente a 

moradia, mas tudo ao seu redor e complementar, como a infraestrutura, transporte coletivo, 

saneamento e sistema de abastecimento de água e energia elétrica, além de serviços sociais como 

educação, cultura e lazer (BRAZ, 2005). 

Pelo fato do país possuir uma população expressiva, a transição de um local para o outro e a 

necessidade de moradia se torna cada dia mais evidente. Neste sentido, há desenvolvimentos 

urbanos de formas legais, sendo aqueles que seguem as regras e os de forma ilegais, onde a 

ocupação é feita não conforme os trâmites corretos, sendo mais comuns as invasões em áreas 

indevidas. 

Em geral, o mercado brasileiro alterna em variação com as características econômicas do país. 

Atualmente está em alta, com fatores extras, como Copa do Mundo em 2014 influenciando ainda 



 

 

mais. Mas há alguns anos, ocorreu certa estabilização da moeda brasileira e assim equilibrou o 

mercado, saindo de uma boa fase para uma recessão econômica em grande escala (BRAZ, 2005). 

Quando o mercado está em alta, a geração de empregos é expressiva. Em setembro de 2013 o 

país superou mais um recorde e chegou à marca de 3,547 milhões de trabalhadores empregados, 

abrindo só neste mesmo mês por volta de 36 mil novos empregos, segundo pesquisas divulgadas 

pelo SindusCon-SP e pela FGV (LOUZAS, 2013). Estes dados revelam que apesar de certa 

manutenção na economia brasileira, setores como este não param de crescer. 

Diante deste cenário, mesmo com a produção de muitas unidades de imóveis, com grande 

variação de produtos, inovando e apresentando mais opções aos possíveis compradores, uma 

enorme parte da população, a de baixa renda, ainda não possui as condições necessárias para 

fazer a aquisição, sendo esta a que possui a maior necessidade de moradia. 

Os preços dos imóveis variam de acordo com as possibilidades de modificações, tamanhos, 

tecnologias inovadoras, características de acabamento e técnicas de construção utilizadas. 

Mas posterior à compra, o proprietário determina o preço do imóvel através da administração da 

sua escassez e pela capacidade de aquisição do usuário em remunerar quem possui aquele 

determinado imóvel. Pode se diferenciar o preço do imóvel em dois componentes que seriam o 

de realização do valor provável e a expectativa de uma futura valorização (BRAZ, 2005). 

A valorização é distinta em três movimentos, sendo o primeiro deles a alteração nos preços de 

aquisição, advindo das corporações que demarcam e controlam as ações imobiliárias. Outro 

movimento está relacionado à alteração das características e itens oferecidos pelos imóveis, 

variando com as inovações que surgem e as características da demanda. Por último, esta parte 

está relacionada com o envolvimento da liberação de créditos com uma maior agilidade, 

propiciando ao comprador o direito de especular (BRAZ, 2005). 

Dois itens principais regem o mercado: a oferta e a demanda. Ambos devem ser criteriosamente 

estudados, para que se tenha uma noção de como o mercado seguirá. A oferta gira em torno do 

que o mercado propicia à demanda e o que esta necessita naquele estado atual. A demanda 

influencia os produtos gerados, intervindo através de inúmeras variáveis, como, por exemplo, 

faixa etária, renda mensal, nível de educação, profissão, estágio do ciclo de vida familiar, entre 

outros. 



 

 

Porém, para que todo o mercado seja analisado de forma mais minuciosa, é necessário dividir em 

alguns fatores de grande influência sobre o mesmo. Dentre eles estão os aspectos que envolvem 

a sociedade e seus costumes, os fatores relacionados à economia e a necessidade de 

investimento. 

Fazendo uma análise regional, observa-se que em certas regiões do país ocorreu uma 

estabilização, caso de Goiânia. Porém o mercado imobiliário vive em um crescimento contínuo. 

Já em outras localidades, percebe-se que o aquecimento do mercado é maior devido a maior 

demanda e pouca oferta, surgindo pessoas capazes de adquirir novos produtos, 

consequentemente novos estilos, gostos, necessitando assim de maiores investimentos para 

suprir esta demanda crescente.  

Com relação exclusivamente à Goiânia, o mercado ainda segue comprador apesar de muitos 

concluírem que não seria a hora de comprar ainda na cidade. Os indivíduos conseguem a 

aquisição de créditos junto aos bancos com certa facilidade, há atrativos para a compra de novos 

produtos como a qualidade de vida oferecida, segurança jurídica relacionado à garantia de certo 

imóvel, além de projetos flexíveis sempre com a possibilidade de adequar o ambiente do imóvel 

às vontades que o cliente deseja (ADEMI, 2013). 

A prova de que o mercado goiano não se estabilizou completamente é que no ano de 2013 

surgiram 10% a mais de novos lançamentos do que no ano anterior, segundo dados da 

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Conforme a mesma fonte, no mês de 

setembro chegou a ser vendido 958 imóveis na cidade de Goiânia, crescendo um total de 18,4% 

relacionando com o mesmo período em 2012. De junho até setembro, as unidades do estoque 

imobiliário caíram de 11.437 para 10.469, tendo como maior preferência os apartamentos de 2 e 

3 quartos (ACIEG, 2013). 

O surgimento de novos empreendimentos ocorre em razão dos investimentos praticados pelas 

incorporadoras. Alguns fatores facilitam e impactam na decisão de se investir, primeiramente a 

boa fase econômica e áreas com qualidade e bem localizadas. Segundo levantamento, 189 

empreendimentos com recursos em torno de R$ 8,6 bilhões envolvendo casas, apartamentos e 

salas comerciais entre Goiânia e Aparecida de Goiânia estavam em comercialização com 80% 

destes em fase de obras (BORGES, 2013).  

Em decorrência dessa série de investimentos, novos mercados se abrem. A grande recorrência 

nos dias atuais é o lançamento de shoppings centers. Contando Goiânia e o entorno serão 



 

 

lançados 6 empreendimentos deste tipo, 5 só na capital. Os novos produtos serão de 

aproximadamente 100 a 300 lojas, com previsão para 2016. Além da construção de novos 

shoppings, ocorre também a ampliação dos já existentes como, por exemplo, o Flamboyant. 

Somando tudo, o setor programou um investimento de R$ 1,3 bilhão (BORGES, 2013). 

A partir dessa expansão do mercado imobiliário, novas áreas necessitam de serem descobertas. 

Devido ao fato dos grandes centros estarem bastante saturados, com uma menor possibilidade de 

áreas desocupadas, o entorno e terrenos supostamente afastados estão sendo agregados e 

adquiridos para a implantação de novos empreendimentos.  

2.2 OFERTA 

A oferta de produtos imobiliários pode variar segundo uma gama de fatores, sendo os principais: 

localização, tipologia, metragem das unidades, finalidade, preço de venda, condições de 

pagamento, diferenciação do empreendimento, automação, etc.  

Segundo Vasconcelos (2002) as variáveis possíveis de afetar a oferta de determinado bem ou 

serviço são: quantidade ofertada do bem, preço do bem, preço dos fatores e insumos de 

produção, preço de outros bens substitutos na produção, objetivo e metas do empresário. 

O mercado goiano passa hoje por um momento de estabilização do número de lançamentos, 

sendo portanto a maior parte da oferta representada por unidades em estoque, ou seja, de 

produtos que já foram lançados e ainda hoje encontram unidades disponíveis para a venda. A 

velocidade com a qual o mercado consegue absorver essas unidades disponíveis é chamada de 

VSO (vendas sobre oferta), ou seja, é um indicador que revela o percentual de unidades 

comercializadas em relação ao total de unidades disponíveis (lançamentos mais estoque). 

O grande diferencial da compra de uma moradia das demais compras habituais realizadas por um 

cidadão comum consiste no fato de nunca se conhecer todas as opções de unidades imobiliárias 

disponíveis no mercado, ficando sempre a dúvida se existe um produto que se encaixe melhor 

em seu perfil. Outro agravante é o fato de que o comprador de produtos do real estate representa 

demanda de mercado até se satisfazer, porque não tende a repetir a compra em curto prazo 

(LIMA JÚNIOR, 2011). 

Sob esta ótica, muitas pessoas escolhem sua moradia não porque correspondem às suas 

preferências, mas porque são as disponibilizadas pela oferta do mercado (BRANDSTETTER, 



 

 

2004). Devido tal fato é dada tamanha importância às campanhas publicitárias e gastos 

relacionados com marketing. 

A velocidade com a qual as unidades de um empreendimento são vendidas é algo de extrema 

importância para o empreendedor, pois quanto maior a liquidez do seu produto menor será o 

risco de ter investido o capital no empreendimento segundo Lima Jr (2011): 

“Investir em Real Estate é solidificar capital na medida que o empreendimento se verticaliza” 

(LIMA JR, 2011, p. 53). 

A seguir será apresentado alguns aspectos que diferenciam os produtos imobiliários sob a ótica 

do mercado. 

2.2.1 Localizações 

A localização se constitui como o principal fator de diferenciação de empreendimentos 

imobiliários. Os compradores buscam na escolha da localização tantos fatores de segurança, 

status social, proximidade a escolas e áreas de lazer, quanto questões financeiras. 

Segundo Fortes (2012) os fatores que valorizam ou desvalorizam um imóvel se apoiam em um 

tripé custo-qualidade-utilidade, não existindo listas prontas, uma vez que a análise tem que ser 

pautada não só pelos aspectos objetivos, mas especialmente sob o prisma socioeconômico do 

público ao qual se destinam. E a localização do imóvel é um dos pontos fortes deste tripé de 

valorização. 

O local da incorporação de um empreendimento é decisivo para a escolha de sua finalidade, 

preço, metragem, tipologia, etc. O principal motivo é devido ao público alvo variar de região 

para região. Os empreendedores determinam o produto imobiliário a partir de sua localização, 

pois cada área tem um caráter diferente. 

Nas grandes capitais a distância da moradia para os centros de lazer e prestação de serviço se 

tornou algo de grande importância na escolha de uma residência. Devido ao intenso transito 

apresentado nessas cidades os moradores optam por escolher um imóvel que esteja próximo ao 

seu local de serviço, faculdades, escolas, áreas de lazer, etc. 

Devido ao grande adensamento populacional nas regiões que atendam esses requisitos se tornou 

uma verdadeira batalha para as incorporadoras encontrarem terrenos disponíveis que sejam 



 

 

passiveis de verticalização. A saída para este fato é a criação de bairros planejados, algo já usual 

no mercado imobiliário brasileiro, assim como no de Goiânia. 

O conceito de bairro planejado é o de unir tudo o que morador necessita em um único bairro, 

setor ou região. Geralmente são desenvolvidos em setores mais afastados dos centros das cidades 

e utilizam grandes áreas para sua realização. Além das moradias, que podem ser em condomínios 

verticais ou horizontais, as incorporadoras procuram desenvolver opções de lazer dentro do 

próprio condomínio, como a criação de áreas verdes, lagos, mall de conveniência, quadras de 

esportes, etc. 

Já pode ser observada uma nova tendência da criação de bairros planejados mais abrangentes, e 

portanto mais complexos. A proposta é o desenvolvimento de torres residenciais e comercias em 

um único bairro, prevendo áreas para a criação de centros de lazer, como shopping centers. A 

ideia arrojada pretende fazer com que o cliente more, trabalhe e aproveite seus momentos de 

lazer dentro do próprio setor. 

Em Goiânia existe uma procura incessante por localizações próximas a áreas verdes da cidade, 

tais como lagos e praças. Segundo reportagem da associação das empresas do mercado 

imobiliário de goiás os lançamentos de alto padrão da cidade de Goiânia estão centralizados em 

cinco principais setores: Setor Marista, Setor Oeste, Alto da Glória, Jardim Goiás e a parte acima 

da avenida T-9 no Setor Bueno. Na Figura 2.1 é apresentada a localização geográfica desses 

setores. 

Figura 2.1: Localização geográfica dos setores de alto padrão 

 



 

 

Dentro dos cinco setores é possível identificar zonas preferenciais de lançamento de produtos 

imobiliários, que são regiões vizinhas a praças, parques e ruas da cidade que promovam alguma 

atividade de lazer, tal como caminhada e corrida. Na Figura 2.2 apresentam-se os principais 

pontos de interesse das incorporadoras para lançamentos de alto padrão na capital. 

Figura 2.2: Zonas preferenciais de lançamentos 

 

É possível identificar na Figura 2.2 que a grande maioria dos pontos em questão são praças, 

parques e ruas com algum lazer oferecido a população. 

2.2.2 Plano diretor 

O plano diretor de uma cidade é um instrumento básico do planejamento municipal. Neste 

instrumento ficam estabelecidas as diretrizes, princípios e normas que irão direcionar o 

crescimento e utilização de áreas da cidade. Villaça define o plano diretor como: 

“Seria um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, 

política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de 

propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos 

do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a 

cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas 

por lei municipal (VILLAÇA, 1999, p. 238)”. 

O plano diretor da cidade de Goiânia classifica as regiões da capital em áreas adensáveis, áreas 

de adensamento básico e área de desaceleração de densidade. Tal classificação pode ser vista na 

Figura 2.3, onde é apresentada a classificação de cada área com sua respectiva legenda. Dentro 



 

 

de cada macro-zona são determinados aspectos e normas que limitam fatores como altura de 

edificação, finalidade da edificação, etc. Assim direciona a utilização e crescimentos de 

determinadas regiões conforme o planejamento urbano. 

 

Figura 2. 3: Classificação das regiões segundo o Plano Diretor 

 

 

Uma forma indireta do município limitar o porte e localização de construções é através da 

outorga onerosa, que consiste em uma contrapartida paga ao município pelo direito de construir 

acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado pelo município. São valores que podem 

atingir a casa de milhões de reais pagos apenas pelo direito de construir em determinada área, 

com tal ato os empreendedores preferem regiões em que o valor da outorga seja menor, 

direcionando assim os seus empreendimentos para determinada região. 

2.2.3 Diferenciação 



 

 

Com tantos produtos em oferta as incorporadoras se veem na obrigação de criar algumas 

estratégias que as diferenciam das demais, atraindo a atenção dos clientes potenciais para seus 

produtos. O principal diferencial de um produto imobiliário ainda é sua localização, mas somente 

ela não é mais suficiente para se destacar no mercado. 

A concorrência acirrada proporcionou ao mercado o surgimento de alguns itens que hoje são de 

extrema importância, tais como: ponto prevendo ar condicionado em todos os cômodos, 

aspiração central, hall privativo, porta biométrica, porteiro eletrônico, piscina para adultos e 

crianças, academia, área de lazer mobiliada, etc. 

Na ótica do cliente que busca um imóvel de alto padrão todas as inovações criadas são voltadas 

para facilitar a sua vida, ou para garantir sua segurança, pois esses sãos os pontos essenciais que 

qualquer empreendimento deve possuir para lhe chamar a atenção. 

Para o segmento econômico do mercado o quesito que deve ser atendido é a conciliação de uma 

localização razoável com condições de pagamento acessíveis. Por geralmente se tratar do 

primeiro imóvel a compra é tida mais emocional do que racional. 

Maslow
1
 propôs uma teoria da hierarquia das necessidades que consiste em uma pirâmide 

(apresentada na Figura 2.4) que apresenta a divisão hierárquica em que as necessidades de nível 

mais baixa devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alta. Foi realizada a divisão 

de cinco níveis, que podem ser descritos como: 

a) Necessidades fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono, o abrigo; 

b) Necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de sentir-se seguro dentro de 

uma casa a formas mais elaboradas de segurança como um emprego estável, um plano de 

saúde ou um seguro de vida; 

c) Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a 

um grupo; 

d) Necessidades de estima, que passam por duas vertentes, o reconhecimento das 

capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros face à capacidade de adequação às 

funções que são desempenhadas; 

                                                 
1
 Abraham Maslow, (01/04/1908 – 08/06/1970), psicólogo americano de Nova Iorque conhecido pela proposta 

hierárquica de necessidades de Maslow. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emprego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor


 

 

e) Necessidades de auto realização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele 

pode ser:  

  



 

 

Figura 2.4: Pirâmide das necessidades de Maslow 

 

Através da pirâmide de Maslow é possível identificar a relevância da compra de cada unidade 

residencial, seja ela para um público de alto padrão ou para um público de padrão econômico. 

2.3 DEMANDA 

Primeiramente, antes de abordar a demanda especificamente para o mercado imobiliário, deve-se 

fazer uma análise mais genérica. Para que haja demanda, deve haver população, e partindo disso 

pode-se constatar, por levantamento e previsões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) que a população brasileira vem apresentando um acréscimo médio de 2 milhões de 

habitantes (Figura 2.5 – Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais.), ou seja, a necessidade de novas moradias é certa, em maior ou menor 

escala. 

  



 

 

Figura 2.5:População brasileira 2.000 - 2.060 

 

Outro ponto a se destacar, no que diz respeito à demanda, é o aumento da renda média da 

população brasileira. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

divulgados pelo IBGE, indicam que a renda mensal do trabalhador brasileiro, entre os anos de 

2000 e 2011, cresceu cerca de 8,3%, com destaques para as regiões Nordeste e Centro-Oeste, 

com 10,7% e 10,6% (Figura 2.6 – Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), respectivamente.  

  



 

 

Figura 2.6: Crescimento da renda média brasileira de 2001 a 2009 

 

Compreender o comportamento do consumidor é de extrema importância para a 

compatibilização entre oferta e demanda. Logo, é necessário identificar quais fatores têm 

influência sobre o indivíduo no que diz respeito à moradia. Estes aspectos se mostram 

determinantes na mudança de residência, uma vez que direciona o cliente potencial para unidade 

imobiliária mais compatível com seu perfil, suas necessidades e seu poder econômico.  

A análise da demanda habitacional normalmente se dá de duas maneiras, a pré-ocupacional e a 

pós-ocupacional. A avaliação pós-ocupacional é mais difundida, e se apoia em principalmente 

em pesquisas de satisfação residencial, onde são reveladas as opiniões e críticas do consumidor 

que já adquiriu um imóvel. Já a avaliação pré-ocupacional, que ocorre num momento anterior à 

compra, revela uma ação futura ou uma intenção de compra por parte do consumidor. Esta se 

mostra mais complexa, pois são consideradas necessidades, preferências e motivações na busca 

por uma nova moradia, características estas que definem o perfil socioeconômico familiar 

(BRANDSTETTER, 2008).  

Outra forma de analisar a demanda é através do tratamento de dados demográficos e macro 

econômicos. Os principais dados demográficos são: movimentos migratórios, número de 

habitantes por domicílio e ainda taxa de crescimento populacional. Os dados macro econômicos 

são: disponibilidade e facilidade para financiamento, renda e concentração de renda por exemplo 

(FERNANDEZ; ILHA; OLIVEIRA, 2003).  Com o devido tratamento destes dados pode-se 



 

 

obter informações valiosas relativas à demanda, facilitando a identificação de nichos de 

consumo, alvo deste trabalho. 

Em países desenvolvidos o governo é o principal responsável pela produção e oferta das 

habitações. Nestes os principais problemas são o valor da unidade ofertada, que é superior ao 

poder de compra do consumidor, e uma má definição do projeto. Os dois culminam em uma 

rejeição do produto por parte do segmento para a qual foi planejado. A fonte desta 

incompatibilidade reside no fato de os responsáveis pelo empreendimento planejarem os 

produtos baseados em suas preferências e não nas dos clientes (MACOLOO, 1989 apud 

FERNANDEZ; ILHA; OLIVEIRA, 2000). 

 Já no Brasil a iniciativa privada é a principal responsável pela produção de habitação, tornando a 

identificação das necessidades e desejos dos compradores um fator fundamental para o sucesso 

da empresa (FREITAS; BRANDÃO; HEINECK, 2008). Esta identificação permite o 

direcionamento de unidades disponíveis e a adequação de futuros lançamentos à demanda, 

potencializando as vendas e tornando a atividade imobiliária mais rentável.  

Tão importante quanto identificar os padrões de consumo é se atentar para as motivações para 

mudança de moradia, a fim de que a unidade que se busca possa apresentar as características 

vistas como essenciais por parte do consumidor.  

Estudos de Oliveira (1998) em Florianópolis indicam que os consumidores imobiliários tem 

motivações para mudanças baseadas em insatisfação em atributos físicos, como: melhoria de 

padrão, praticidade, privacidade, segurança e área de lazer. Outra visão da autora relaciona a 

motivação para a mudança com a faixa etária, onde se estabelece um paralelismo entre 

experiência e exigência. Com a avançar da idade a busca por praticidade e privacidade aumenta, 

pois estes são partes dos fatores que compõem o conforto.  

Já Brandstetter (2008) trata a mudança como uma adequação à moradia gerada por mudanças na 

composição familiar. Em seu estudo dividiu os fatores que motivam a mudança em três 

categorias: características socioeconômicas dos moradores; circunstâncias econômicas e do 

mercado; características do imóvel desejado. Dentro dessas categorias os principais fatores que 

motivam a mudança de moradia são: 

a) Estado civil: a mudança de estado civil marca o início de uma nova etapa de vida, tanto 

para formação quanto para dissolução familiar. Em uma separação, por exemplo, a renda 

familiar tende a diminuir, mudando a condição de propriedade do imóvel para o mercado 



 

 

de aluguel. Na presença de filhos a tendência é que estes permaneçam com a mãe eu uma 

residência que promova a praticidade e segurança, próximo à escola do dos filhos e ao 

trabalho da mãe, por exemplo. 

b) Nível educacional: a tendência é que quanto maior o nível educacional do chefe de 

família maior é o número de mudanças geradas por motivos relacionados à profissão. 

Normalmente quanto mais alto é o nível educacional mais oportunidades aparecem, e 

estas são acompanhadas de um aumento na renda, que é um fator crucial quanto ao 

comportamento habitacional. 

c) Tempo de permanência do imóvel: é uma variável intimamente ligada à idade. Os mais 

velhos tendem a consolidar laços com a vizinhança, reduzindo a motivação para 

mudança. Outro fator é o investimento no imóvel em que se reside, onde quanto maior 

tiver sido o investimento na moradia menor é a probabilidade de mudança. 

d) Estilo de vida familiar: esta variável contempla principalmente aspectos relacionados à 

idade e à condição financeira familiar, onde se observa que o início da vida está mais 

voltado para a profissão, e com o decorrer dos anos a preocupação se volta para a família, 

principalmente com o nascimento de filhos. 

e) Ocupação profissional: no início da carreira profissional o indivíduo tende a associar 

moradia à uma localização onde haja mais oportunidades de trabalho, e as poucas 

mudanças que acontece são motivadas pela profissão. Acontecem também mudanças 

dentro de uma mesma cidade, na busca de uma proximidade maior do local de trabalho, 

visando um menor deslocamento e consequentemente uma maior comodidade. 

f) Idade: variável menos determinante do que o estágio do ciclo de vida familiar, sua 

importância está intimamente ligada à condição financeira familiar. O que se percebe é 

que o avanço da idade acompanha a consolidação profissional, permitindo um maior 

acesso a um maior número de atributos desejados em uma moradia, logo a quantidade de 

mudanças entre as pessoas mais velhas se torna menor, pois estas tem acesso a 

propriedades mais satisfatórias. Há também a questão de laços sociais e investimento 

psicológico na moradia (personalização do ambiente), que é comum entre os mais velhos 

e gera uma inércia à mudanças. Outro fator a se observar é a saída dos filhos de casa, que 

faz com que os pais procurem moradias com uma área menor. 



 

 

g)  Motivação para última mudança: é um aspecto intimamente ligado ao stress com a 

última moradia, causando uma insatisfação residencial e motivando o indivíduo a buscar 

uma nova residência. Esse stress tem origem principalmente em problemas com a 

vizinhança e localização do imóvel. 

h) Renda mensal familiar: esta variável permite duas abordagens. Enquanto não há a 

consolidação financeira da família o número de mudanças tende a ser alto, uma vez que 

ela está refém do mercado de aluguel. Já a ascensão financeira permite a família o acesso 

a uma moradia com um maior número de atributos tidos como essenciais, reduzindo 

assim a mobilidade residencial. 

i) Patrimônio financeiro familiar: variável que determina a possiblidade de acesso a 

moradias mais satisfatórias. Os patrimônios são construídos ao longo dos anos, 

normalmente por poupanças, heranças e doações. Vários casos registram mudanças de 

moradias após o recebimento de heranças, em especial a compra do primeiro imóvel. 

Estudos indicam a dupla da moradia como consumo e investimento, sendo muitos os 

casos onde há mudanças envolvendo patrimônios acumulados de moradias anteriores. 

j) Estágio do clico de vida familiar: é uma das principais variáveis determinantes no 

comportamento da demanda, representando grande parte das mudanças voluntárias ao 

longo da carreira habitacional. Dentro dessas mudanças voluntárias existem duas classes 

principais. As mudanças devido à formação ou dissolução da família, como: casamento, 

divórcio, viuvez e a busca por espaço próprio. Ou também ajustes residenciais, 

principalmente ligados aos filhos, como: busca por contorto, espaço para lazer, 

proximidade à escola, praticidade após a saída dos filhos de casa e proximidade dos 

filhos após a viuvez. 

A análise desses fatores que motivam a mudança, tantos os referentes à composição familiar 

quanto os que dizem respeito à insatisfação em atributos físicos, permite uma compreensão do 

comportamento do consumidor, visto que indicam o que o cliente potencial procura de acordo 

com suas características socioeconômicas, possibilitando uma adequação de projeto e até mesmo 

do mercado, no intuito de aumentar o volume de vendas e a satisfação dos clientes.  

  



 

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo será exposto o método utilizado para a obtenção de dados, onde posteriormente 

serão analisados e apresentados os resultados. 

Serão utilizados métodos para que seja compatibilizada a oferta e demanda, com a elaboração de 

gráficos para o auxílio da compreensão dos resultados, que permitiram as conclusões relativas ao 

atendimento ao mercado imobiliário de Goiânia e suas possíveis necessidades. 

3.1 OFERTA 

A oferta juntamente com a demanda constitui os dois pontos chave da análise do mercado 

imobiliário, para a obtenção de dados relativos a oferta serão utilizados os seguintes 

procedimentos. 

3.1.1 Obtenção dos dados 

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (ADEMI-GO) realiza 

mensalmente o levantamento do mercado imobiliários da cidade de Goiânia e Aparecida de 

Goiânia, através de uma sondagem quantitativa descritiva cuja finalidade é delinear e/ou analisar 

dados, além de isolar algumas variáveis chave. 

Para que as informações e dados fossem obtidos pela ADEMI-GO foi utilizada a coleta de dados 

através de uma sistematização de um questionário estruturado, cuja aplicação se dá através de e-

mail enviados para as 145 construtoras e incorporadoras que atuam na capital. O questionário 

aplicado pela associação pode ser visto no ANEXO I. 

Os pontos principais levantados pelo relatório da ADEMI-GO são: 

 Tipos de empreendimentos comercializados (apartamentos, lotes, salas comerciais e casas 

em condomínios); 

 Quantidade de unidades disponíveis no empreendimento; 

 Metragem (Área privativa e total); 

 Número de unidades por andar; 



 

 

 Número de torres; 

 Tipologia do empreendimento; 

 Quantidade de suítes; 

 Dependências e banheiro de empregada; 

 Preço médio de venda (R$) 

 Bairro localizado o empreendimento; 

 Data de lançamento; 

 Equipamentos disponíveis no empreendimento; 

 Fase e percentual da obra; 

 Imobiliárias responsáveis pela venda. 

O relatório elaborado pela ADEMI-GO é apresentado em forma de tabela, como é exemplificado 

na Figura 3.1. 

Figura 3.1: Relatório da ADEMI-GO de Setembro/2013 

 

Na parte superior da tabela da Figura 3.1 são apresentados os dados coletados pela associação. 

No exemplo em questão são fornecidos os dados de total de unidades, área privativa, área 

privativa total, quantidade de blocos, garagem por unidade, total de garagem, unidade por andar, 

número de unidades vendidas no mês, número de distratos, número de unidades disponíveis, 

total de unidades disponíveis, total de unidades vendidas desde o lançamento do 

empreendimento, porcentagem de vendas, preço por metro quadrado privativo, fase da obra e 

porcentagem de execução da obra. 



 

 

A ADEMI traz ainda dados totalizadores da movimentação do mercado imobiliário da cidade de 

Goiânia, como pode ser visto na Figura 3.2. Tais dados foram utilizados no trabalho como 

ferramentas para o mapeamento dos lançamentos de empreendimentos imobiliários da capital 

goiana. 

Figura 3.2: Totalizadores do mercado imobiliário de Goiânia 

 

 

Na Figura 3.2 é possível observar o número de empreendimentos lançados a cada mês referentes 

ao período de setembro de 2013 a setembro de 2014, totalizando 36 lançamentos. 



 

 

Para o trabalho foram utilizados os dados obtidos dos relatórios da ADEMI-GO assim como 

dados obtidos diretamente de corretores e gerentes de produtos responsáveis pelas vendas dos 

empreendimentos imobiliários. 

As informações obtidas por contato direto com os corretores através de tabelas de vendas foram 

confrontados com os dados obtidos pela ADEMI-GO, para se testar a veracidade dos dados 

utilizados. 

3.1.2 Tratamento dos dados 

Todos os dados coletados de forma direta através dos corretores ou de forma indireta através do 

relatório gerado pela ADEMI foram armazenados em uma planilha eletrônica do software 

Microsoft Excel. 

Os dados foram trabalhados com o auxílio do software através da elaboração de gráficos 

demonstrativos e por comparação entre as informações. No ANEXO II, ANEXO III e ANEXO 

IV são apresentados com detalhes cada coluna constituinte da planilha utilizada para a tabulação 

dos dados. 

Com a consolidação dos dados foi possível a identificação de todos os empreendimentos 

lançados na cidade de Goiânia no ano de 2013. Serão apresentados dados relativos a: VGV 

(valor geral de vendas) de lançamento, Venda bruta, Venda líquida, Estoque, todos apresentados 

em milhões de reais, sendo: 

                                    

Para facilitar a coleta de dados foi estratificado o mercado goiano em três principais ramos, que 

são: 

 MAP – Empreendimentos de médio e alto padrão 

 ECO – Empreendimentos de tendência econômica 

 COMERCIAL – Empreendimentos comerciais 

Será apresentada a classificação das construtoras e incorporadoras da cidade de Goiânia quanto 

aos aspectos apresentados anteriormente, como pode ser visto nas Figuras 3.3 e 3.4. 



 

 

Figura 3.3: Ranking das incorporadoras quanto a VGV de lançamento em 2013 

 

Na Figura 3.3 foi apresentado o ranking das incorporadoras quanto ao VGV de lançamento no 

ano de 2013. Na Figura 3.4 pode-se ver o mesmo ranking, porém relativo às vendas brutas do 

ano de 2013. 

Figura 3.4: Ranking das incorporadoras quanto as vendas brutas em 2013 

 

 

 



 

 

3.2 DEMANDA 

Estudar a demanda imobiliária é um dos principais pontos do trabalho em questão. Este estudo 

passa pela determinação do comportamento do consumidor, que se dá através da identificação de 

suas necessidades e preferências.  Este perfil de consumo é influenciado por diversos fatores, tais 

como: localização, área privativa, número de quartos, números vagas de garagem, projeto 

arquitetônico, entre outros.  

Os dados foram obtidos e tratados da seguinte maneira: 

3.2.1 Obtenção e tratamento dos dados 

A obtenção dos dados relativos a demanda de empreendimentos imobiliários foi feita através da 

utilização de dados de clientes de uma grande construtora e incorporadora goiana, cadastrados no 

software Custormer Relationship Management (CRM) da empresa. Tais dados foram de clientes 

que já efetivaram a compra de algum imóvel da incorporadora. A escolha da empresa foi de 

forma intencional e baseou-se na acessibilidade às informações. 

Todo o tratamento dos dados de demanda foi realizado também no software CRM, onde os 

resultados obtidos do tratamento dos dados revelaram os nichos de consumo no mercado 

imobiliário. Com isso foi possível prever agrupamentos e características dos consumidores, por 

exemplo, qual tipo de empreendimento é mais adequado para determinada região, facilitando e 

potencializando as vendas. 

Na Figura 3.5 é possível identificar a cidade de origem dos compradores do residencial X, 

localizado no Bairro Feliz na cidade de Goiânia. 



 

 

Figura 3.5: Cidade de origem dos clientes do Residencial X 

 

Na Figura 3.6 é apresentada a classificação etária desses mesmos clientes, sendo possível 

identificar a predominância de compradores na faixa de 31 a 40 anos. 

 

Figura 3.6: Classificação etária de clientes do Residencial X 

 

Na Figura 3.7 é mostrada a interface inicial do programa CRM, utilizado para o 

gerenciamento de dados de clientes. 



 

 

Figura 3.7: Interface do software CRM 

 

3.3 ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS DOS COMPRADORES PARA 

CADA PADRÃO DE PRODUTO OFERTADO 

Para melhor compreensão do perfil do comprador, a análise dos dados foi realizada considerando 

a análise das variáveis disponíveis e cujos dados encontravam-se de modo mais completo no 

software CRM da empresa. 

Primeiramente, com o intuito de segmento a oferta, foram considerados quatro segmentos, 

utilizando a classificação já empregada pela empresa e concordante com a literatura estudada: 

Padrão B, AB, A e AA. Cada um destes segmentos foi caracterizado e descrito para melhor 

compreensão de sua classificação. 

Posteriormente com o intuito de compreender características sócio-econômicas da demanda, a 

análise considerou o cruzamento das variáveis dos consumidores, reais compradores de cada um 

dos segmentos de produtos ofertados. Tais variáveis foram: renda mensal familiar, idade do 

chefe de família, estado civil, profissão do chefe de família e bairro de origem. 

As análises puderam identificar algumas tendências ao cruzar as variáveis da demanda para cada 

perfil de produto. 

3.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 



 

 

A coleta dos diversos dados dos compradores dos empreendimentos apresenta algumas 

limitações. Alguns clientes, por motivos pessoais ou na busca de manter sua privacidade, não 

respondem aos corretores todas as informações necessárias para o desenvolvimento desse 

trabalho. Os principais quesitos evitados pelos compradores são a renda, o patrimônio, número 

de filhos e motivo da compra.  Há também a falta de especificidade em alguns itens, como 

profissão. Alguns clientes, por exemplo, respondem apenas que são “empresários”, sem 

especificar o seu segmento de atuação, impossibilitando uma análise mais minuciosa desses 

dados.  

Outro aspecto limitante do trabalho é o fato de o CRM ser utilizado apenas como uma planilha 

eletrônica para armazenar dados, não sendo utilizados todos os recursos que o software possui. 

Os dados não são coletados e analisados de maneira correta, existindo dados duplicados e 

fragmentados. 

 

  



 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

Neste capítulo são apresentados resultados e discussões a respeito dos dados de oferta e demanda 

coletados do mercado imobiliário goianiense. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

Os empreendimentos que dão origem aos itens utilizados para o cruzamento dos dados se 

dividem em 4 (quatro) padrões: padrão B, padrão AB, padrão A e padrão AA. A diferenciação 

dos padrões é devida a: área privativa, padrão de acabamento, localização, preço do m², 

inovações tecnológicas e diferenciais de produto. 

Nos tópicos seguintes será apresentada uma breve caracterização de cada empreendimento, de 

modo que fiquem claras os aspectos que diferenciam os padrões. 

4.1.1 PADRÃO B 

Para os empreendimentos de padrão B da empresa foram considerados dois produtos, o 

Residencial X e o Residencial Y. 

As principais características que fazem o empreendimento ser classificado como um produto B 

são: 

 Preço de venda 

o Preços de venda reduzidos (por volta de R$ 3.300 por m² de área privativa); 

 Diferenciais do conceito e arquitetura 

o Apartamentos com metragem reduzido, aproximadamente 60 m²; 

o Fachada mais simples, sem grandes diferenciais; 

 Diferenciais de localização 

o Setores em desenvolvimento ou ainda em adensamento; 

o Setores com características residenciais simples; 



 

 

 Diferenciais do terreno 

o Terrenos grandes, permitindo a realização de vagas ao tempo; 

 Diferenciais da área comum 

o Área comum estrategicamente planejada para compor ambientes integrados 

o Acesso social com port-cochere 

o Praça 

 Diferenciais de sustentabilidade 

o Economia de água; 

o Bacia sanitária com caixa acoplada, proporcionando economia de agua 

o Torneira com fechamento automático dos lavatórios dos banheiros da área 

comum, gerando economia de agua. 

4.1.1.1 RESIDENCIAL X 

O empreendimento Residencial X é um edifício residencial de padrão econômico, localizado no 

Bairro Feliz, Goiânia, Goiás.  

A edificação foi construída em um terreno de 13.382,28 m², são 03 (três) torres residenciais, com 

13 (treze) pavimentos, sendo: 1º pavimento de acesso e apartamentos, 12 pavimentos tipo. 

O empreendimento possui 309 apartamentos, sendo 103 por torre. A área dos apartamentos tipo 

são divididas da seguinte maneira: 

 144 unidades de 53,01 m² 

 144 unidades de 64,58 m² 

 6 unidades 2Q + Garden – 53,87 m² + 24,57 m² 

 3 unidades 1Q + Garden – 43,07 m² + 19,23 m² 

 12 unidades 3Q + Garden – 64,79 m² + 40,06 m² 



 

 

Na Figura 4.1 é apresentada a perspectiva artística da fachada do empreendimento, sendo a 

previsão de entrega para julho de 2014. 

Figura 4.1: Perspectivas artística da fachada do Residencial X 

 

 

4.1.1.2 RESIDENCIAL Y 

O empreendimento Residencial Y é um lançamento imobiliário da empresa, sendo a primeira 

fase de uma sequência de 04 quatro previstas para o mesmo setor. É um edifício residencial de 

padrão econômico, localizado no Setor Faiçalville, Goiânia, Goiás. 

A edificação foi construída em um terreno de 16.023,00 m², são 02 (duas) torres residenciais, 

com 18 (dezoito) pavimentos, sendo: 1º pavimento de acesso e apartamentos, 16 pavimentos tipo 

e ático. 

O empreendimento possui ato todo 272 apartamentos. A área dos apartamentos tipo são 

divididas da seguinte maneira: 

 Unidades de 62,47 m² 

 Unidades de 74,35 m² 



 

 

Na Figura 4.2 é apresentada a perspectiva artística da fachada do empreendimento, com previsão 

de entrega para junho de 2014. 

Figura 4.2: Perspectiva artística da fachada do Residencial Y 

 

4.1.2 PADRÃO AB 

Para os empreendimentos de padrão AB foram considerados dois produtos, o Residencial Z e o 

Residencial W. 

As principais características que fazem o empreendimento ser classificado como um produto AB 

são: 

 Preço de venda 

o Preços de venda medianos (por volta de R$ 5.200 por m² de área privativa); 

 Diferenciais do conceito e arquitetura 

o Apartamentos com metragem mediana, aproximadamente 130 m²; 

o Fachada com diferenciais mais simples. 

 Diferenciais de localização 



 

 

o Setores já consolidados, porém em localizações mais intermediárias; 

 Diferenciais do terreno 

o Terrenos por volta de 2.000 m², com grande área de lazer. 

 Diferenciais da área comum 

o Área comum estrategicamente planejada para compor ambientes integrados 

o Acesso social com port-cochere 

4.1.2.1 RESIDENCIAL Z 

O empreendimento Z é um edifício residencial de padrão mediano, localizado na Rua T-27 com 

T-53 e praça T-23, Setor Bueno em Goiânia, Goiás. 

A edificação foi construída em um terreno de 2.266,00 m², e possui 34 (trinta e quatro) 

pavimentos, sendo: subsolo 02, subsolo 01, térreo, 1º pavimento - garagem, 2º pavimento – lazer, 

1º pavimento tipo, 25 pavimentos tipo, pavimento duplex inferior, pavimento duplex superior e 

ático. 

O empreendimento possui 108 apartamentos, sendo quatro apartamentos por andar. A área dos 

apartamentos tipo são divididas da seguinte maneira: 

 Apartamento térreos – 170,84 m² e 148,61 m² 

 Apartamentos tipo – 145,3 m² e 127,01 m² 

 Apartamentos duplex – 258,64 m² e 287,32 m² 

Na Figura é apresentada a perspectiva artística da fachada do empreendimento, sendo que o 

mesmo foi entregue em junho de 2013. 



 

 

Figura 4.3: Perspectiva artística da fachada do Residencial Z 

 

4.1.2.2 RESIDENCIAL W 

O empreendimento W é um edifício residencial de padrão mediano, localizado na Rua 13 do 

Setor Marista em Goiânia – GO. 

A edificação foi construída em um terreno de 2.518,84 m², e possui 37 (trinta e sete) pavimentos, 

sendo: subsolo 2, subsolo 1, térreo, 1º pavimento - garagem, 2º pavimento - lazer, 3º pavimento – 

1º pavimento-tipo, 4 pavimentos tipo – 4º ao 7º pavimento-tipo, 8º pavimento tipo, 18 

pavimentos tipo – 9º ao 26º pavimento-tipo, 5 pavimentos-tipo – 27º ao 31º pavimento –tipo, 32º 

pavimento -duplex inferior, 33º pavimento – duplex superior e ático. 

O empreendimento possui 120 apartamentos, sendo quatro apartamentos por andar. A área dos 

apartamentos tipo são divididas da seguinte maneira: 

 Apartamento tipo – 129,73 m² em média. 



 

 

 Apartamentos duplex – 280,77 m² em média. 

Na Figura 4.4 é apresentada a perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento, 

sendo que o mesmo será entregue em julho de 2014. 

Figura 4.4: Perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento W 

 

4.1.3 PADRÃO A 

Foi utilizado para caracterização do produto “A” o empreendimento M, a seguir será 

caracterizado os diferenciais de um produto A e especificamente as características básicas do 

empreendimento M. 

 Preço de venda 

o Preços de venda elevados (por volta de R$ 5.800 por m² de área privativa); 

 Diferenciais do conceito e arquitetura 

o Apartamentos com metragem elevado, acima de 180 m²; 



 

 

o Arquitetura neoclássica é atemporal, não perde valor com o tempo; 

 Diferenciais de localização 

o Setores nobres da cidade, com localizações privilegiadas; 

o Fácil acesso a serviços e lazer; 

 Diferenciais do terreno 

o Terrenos em média com 2.000 m³; 

o Área de lazer ampla e refinada; 

 Diferenciais da área comum 

o Entrega de equipamento de ar-condicionado nos principais ambientes da área 

comum 

o Área comum entregue equipada e decorada. 

o Gerador para atender elevador de serviço, principais pontos de iluminação do 

empreendimento 

 Diferenciais de segurança 

o Trechos estratégicos, com proteção perimetral com sensores ativos, 

monitorada 24 horas. 

o Circuito interno de TV com gravação digital e colorida de imagens nos 

principais pontos do empreendimento. 

o Botão de pânico, para acionamento no caso de tentativas de invasão, alertando 

imediatamente o socorro externo. 

4.1.3.1 RESIDENCIAL M 

O empreendimento Residencial M é um edifício residencial de alto padrão, localizado na Rua 

1141 do Setor Marista, Goiânia, Goiás. 



 

 

A edificação foi construída em um terreno de 4.091,29 m², e possui 2 torres, sendo cada uma 

com 34 (trinta e quatro) pavimentos, sendo: subsolo 01, térreo, 1º pavimento - garagem, 2º 

pavimento – garagem, 3º pavimento, 27 pavimentos tipo e cobertura duplex.  

O empreendimento possui 112 apartamentos, sendo dois apartamentos por andar. A área dos 

apartamentos tipo são divididas da seguinte maneira: 

 Torre 1 – unidades de 233 m² 

 Torre 2 – unidades de 198 m² 

Na Figura 4.5 é apresentada a perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento, uma 

vez que o mesmo ainda encontra-se em construção, sendo a previsão de entrega para dezembro 

de 2015. 

Figura 4.5: Perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento M 

 

4.1.4 PADRÃO AA 



 

 

A seguir será apresentado as principais características dos empreendimentos de altíssimo padrão 

da empresa utilizados no desenvolvimento do trabalho em questão. 

As principais características que fazem o empreendimento ser classificado como um produto AA 

são: 

 Preço de venda 

o Preços de venda elevados (por volta de R$ 7.000 por m² de área privativa); 

 Diferenciais do conceito e arquitetura 

o Apartamentos com metragem elevado, acima de 250 m²; 

o Arquitetura que representa a evolução do luxo, elegante, discreta, com 

conteúdo e personalidade; 

o Fachada contemporânea, que é atemporal e não perde valor com o tempo; 

o Garantia de maior valorização do patrimônio em longo prazo; 

 Diferenciais de localização 

o Rica infraestrutura de serviços e lazer; 

o Fácil acesso a outros setores nobres da cidade; 

 Diferenciais do terreno 

o Permite ampla e luxuosa área de lazer compatível com custos de condomínio; 

 Diferenciais da área comum 

o Gerador no elevador de serviço e acesso; 

o Áreas sociais entregues equipadas e decoradas; 

o Ar-condicionado nas áreas comuns; 

o Entrada de serviço independente da entrada social; 

 Diferenciais de segurança 



 

 

o Acesso social de pedestres com pulmão de social; 

o Instalação de porteiro eletrônico em portões de acesso de pedestres; 

o Infraestrutura para instalação de central de interfone dos apartamentos; 

o Instalação de iluminação com sensores de presença ou minuteria em locais 

estratégicos; 

o Acessos/ saída de veículos com pulmão de veículos; 

 Diferenciais de automação 

o Controle de iluminação interna e externa em locais estratégicos.  

o Irrigação dos jardins 

o Wallpad; 

o Touchkey; 

o Touchdoor;  

o Smartshower. 

 Diferenciais de sustentabilidade 

o Economia de água; 

o Lâmpadas frias nos pavimentos de garagens; 

o Depósito para seleção de lixo; 

o Irrigação automatizada. 

4.1.4.1 RESIDENCIAL L 

O empreendimento L é um edifício residencial de altíssimo padrão, localizado na Rua T-34 e 

praça T-23, Setor Bueno em Goiânia, Goiás.  



 

 

A edificação foi construída em um terreno de 1.478,5 m², e possui 34 (trinta e quatro) 

pavimentos, sendo: subsolo 02, subsolo 01, térreo, 1º pavimento - lazer, 2º pavimento, 3º ao 11º 

pavimento, 12º ao 29º pavimento, 30º pavimento duplex inferior, 31º pavimento duplex superior 

e ático. 

O empreendimento possui 29 apartamentos, sendo um apartamento por andar. A área dos 

apartamentos tipo são divididas da seguinte maneira: 

 Apartamento 2 - 459 m² 

 Apartamentos 3 a 11 - 367 m² 

 Apartamentos 12 a 29 - 349 m² 

 Apartamento 30 (duplex) - 590 m² 

Na Figura  é apresentada a perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento, ainda 

em construção, sendo a previsão de entrega para dezembro de 2015. 



 

 

Figura 4.6: Perspectiva artística da fachada noturna do empreendimento L 

 

4.1.4.2 EMPREENDIMENTO S 

O empreendimento S é um edifício residencial com estilo neoclássico de padrão elevado, 

localizado na Rua 36, no Setor Marista em Goiânia, Goiás.  

A edificação foi construída em um terreno de 1.715,76 m², e possui 33 (trinta e três) pavimentos, 

sendo: subsolo 02, subsolo 01, térreo, 1º pavimento - garagem, 2º pavimento – garagem, 3º 

pavimento – lazer, 24 pavimentos tipo, tríplex e ático. As unidades tipo possuem 451,80 m² e a 

unidade tríplex possui 1.007,54 m², possuindo ao total 50 unidades. 

Na Figura 4.7 é apresentada a perspectiva artística da fachada do empreendimento, que foi 

entregue em março de 2012. 



 

 

Figura 4.7: Perspectiva artística da fachada do Empreendimento S 

 

4.1.4.3 EMPREENDIMENTO D 

O empreendimento D é um edifício residencial com estilo contemporâneo de padrão elevado, 

localizado na Rua 15 do Jardim Goiás em Goiânia, Goiás. 

A edificação foi construída em um terreno de 1.458,03 m², e possui 30 (trinta) pavimentos, 

sendo: subsolo 02, subsolo 01, térreo, mezanino, 1º pavimento, 23 pavimentos tipo, duplex 

inferior, duplex superior, cobertura/reservatório superior, mesa de motores. As unidades tipo 

possuem em média 325 m². 

Na Figura 4.8 é apresentada a perspectiva artística da fachada do empreendimento, que foi 

entregue em março de 2013. 



 

 

Figura 4.87: Perspectiva artística da fachada do empreendimento D 

 

4.2 APRESENTAÇÕES DOS RESULTADOS 

4.2.1 PADRÃO B 

Nos tópicos a seguir serão apresentados os resultados das tabulações cruzadas entre: Renda X 

Idade, Estado Civil X Idade, Renda X Profissão e Renda X Bairro de origem para os produtos 

caracterizados como padrão B (Residencial X e Residencial Y). 

4.2.1.1 Renda X idade 

Na distribuição de dados entre a renda do indivíduo relacionando-se com a idade do mesmo, 

representada pela Tabela 4.1 foi possível observar que a distribuição de idade entre os 

compradores é bastante uniforme, dando uma ampla margem de demanda. Apesar desta 

uniformidade pode-se observar alguns intervalos onde há maiores incidências. No que diz 

respeito à renda a maior incidência são para clientes com ganhos inferiores a R$ 20.000,00. Já no 

que se refere à idade os indivíduos com idade inferior a 25 e superiores a 60 anos são menos 

frequentes, havendo então uma grande concentração no amplo intervalo de 25 a 60 anos. 



 

 

Tabela 4.1: Tabela Renda X Idade para padrão B 

 

4.2.1.2 Estado civil x idade 

Na tabulação que consta os segmentos de idade em conjunto com o estado civil, ilustrada na 

Tabela 4.2, nota-se um grande equilíbrio entre os compradores casados e solteiros, estando os 

últimos em pequena vantagem. Juntos representam 85% do total de pessoas que adquiriram 

alguma unidade imobiliária. Nos solteiros e casados entre 30 e 40 anos está a maior incidência de 

compradores, porém as outras faixas de idades também possuem boa representatividade. 

Verifica-se que a gama deste tipo de empreendimento é bastante abrangente. 

Tabela 4.2: Tabela Idade X Estado Civil para padrão B 

 

4.2.1.3 Renda x profissão 

Relacionando-se a renda do indivíduo comprador com a sua profissão, apresentado na Tabela 

4.3, verifica-se um enorme equilíbrio e uma grande diversidade de profissões. A maioria dos 

compradores são empresários (aproximadamente 20%), seguidos por servidores públicos. Há um 

maior foco na renda entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, porém não é algo que seja tão insinuante. 

Diante disto, não se verifica um padrão de profissão para os compradores deste tipo de 

empreendimento. 

< 2.5 2.5 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 > 30

<25 8 15 14 7 0 0

25 a 29 8 38 56 10 3 4

30 a 39 12 63 72 30 12 3

40 a 49 11 26 50 24 6 2

50 a 59 4 16 42 30 3 1

>60 3 7 21 6 3 11

RENDA (R$ 1.000) X IDADE (ANOS)

<25 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

CASADO (A) 5 19 95 72 96 20

SOLTEIRO (A) 46 106 120 41 12 10

DIVORCIADO (A) 0 0 0 3 5 9

VIÚVO (A) 0 5 28 20 22 19

IDADE (ANOS) X ESTADO CIVIL



 

 

Tabela 4.3: Tabela Renda X Profissão para padrão B 

 

4.2.1.4 Renda x Bairro de origem 

No cruzamento de dados entre a renda familiar do comprador do padrão B com o endereço em 

que o mesmo residia no momento da compra, apresentado na Tabela 4.4, notou-se uma alta 

frequência de famílias com uma renda entre R$ 2.500,00 e R$ 20.000,00 que residem próximo a 

estes empreendimentos e que optaram por adquirir os mesmos por esta proximidade. 

Normalmente, as pessoas se apegam ao local onde vivem por motivo de boa convivência, 

conhecimento do local e até mesmo facilidade de rotina, por isto optam por esta mudança com 

pouco deslocamento e sem muita alteração no seu dia a dia. 

 

< 2.5 2.5 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 > 30

Advogado 0 9 6 2 1 0

Analista 1 2 15 2 1 0

Aposentado 3 1 7 1 0 2

Bancário 1 7 4 2 0 0

Comerciante 4 11 11 2 1 0

Contador 1 5 4 3 0 0

Empresário 5 24 44 26 11 7

Engenheiro 0 9 18 5 0 0

Gerente 2 8 7 3 1 0

Médico 0 1 5 2 4 1

Professor 4 8 10 2 0 0

Representante comercial 0 2 7 1 0 0

Servidor público 2 20 35 16 3 1

Técnico 2 4 5 4 0 0

Vendedor 1 1 7 2 1 0

Outras profissões 20 55 72 31 4 10

RENDA (R$ 1.000) X PROFISSÃO



 

 

Tabela 4.4: Tabela Renda X Bairro de origem para padrão B 

 

Com o auxílio do site batchgeo.com foi possível marcar os compradores do Residencial Alegria 

no mapa de Goiânia, Figura 4.9, onde nota-se a grande quantidade de compradores próximas ao 

empreendimento. 

Figura 4.9: Localização geográfica dos compradores do Residencial X 

 

Na Figura 4.10 é mostrada a localização dos compradores do residencial Y, onde é possível 

identificar a elevada quantidade de moradores próximos ao empreendimento. 

< 2.5 2.5 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 30 > 30

Jd América 0 6 11 7 0 2

Jd Atlântico 2 4 8 5 1 0

Jd Europa 0 0 4 6 0 0

Jd Goiás 0 2 6 3 0 0

Jd N Mundo 1 5 10 3 2 0

Prq Amazônia 2 3 4 2 1 0

St Bueno 2 8 7 0 2 2

St Central 0 4 5 2 0 0

St Faiçalville 0 2 11 2 0 0

St Jaó 1 3 3 6 0 0

St L Universitário 0 8 7 0 1 0

St L Vl Nova 3 8 1 2 0 0

St Morais 3 4 2 2 0 0

St Oeste 1 3 4 2 0 1

St P Ludovico 3 3 6 2 0 0

Outras bairros 14 58 109 33 7 9

RENDA (R$ 1.000) X BAIRRO DE ORIGEM



 

 

Figura 4.10: Localização geográfica dos compradores do Residencial Y 

 

4.2.2 PADRÃO AB 

Nos tópicos a seguir serão apresentados os resultados das tabulações cruzadas entre: Renda 

versus Idade, Estado Civil versus Idade, Renda versus Profissão e Renda versus Bairro de 

origem para os produtos caracterizados como padrão AB (Empreendimentos Z e W). 

4.2.2.1 Renda X idade 

Da distribuição das rendas pelas faixas de idade determinada, representadas na Tabela 4.5, pode-

se observar que a renda predominante é superior a R$ 5.000,00, correspondendo a 

aproximadamente 95% dos compradores que a declararam. No que diz respeito à idade fica 

evidente que a faixa etária predominante entre os clientes é de 30 anos ou mais, o que 

corresponde a 92% dos clientes. Com isso fica evidente a relação entre a idade e a renda, que 

envolve, de certa forma, a consolidação da carreira profissional, mostrando que geralmente as 

rendas maiores pertencem às idades mais avançadas. 



 

 

Tabela 4.5: Tabela Renda X Idade para padrão AB 

 

4.2.2.2 Estado civil x idade 

Analisando o cruzamento entre o estado civil e a idade dos clientes, ilustrado na Tabela 4.6 

verificou-se que predominam usuários maiores de 30 anos, correspondente a 92 % do total dos 

compradores. Casados representam 55,81% dos compradores. Pode-se relacionar esse estado 

civil com a tipologia do padrão AB e com a predominância de idade superior a 30 anos, pois 

nessa faixa etária normalmente o casal já tem filhos e demanda uma unidade imobiliária com 

uma área que acomode bem todos os moradores da residência, o que pode ser suprido por um 

apartamento do padrão AB, que apresenta área média de 130m². 

Os divorciados representam 12,73% do total de clientes que declararam estado civil. 

Provavelmente estes são divorciados com filhos morando consigo, pois quando isso não ocorre a 

tendência é o indivíduo procurar unidades com áreas menores do que a área típica do padrão AB. 

A baixa incidência de compradores com menos de 30 anos se explica pelo fato de nessa faixa 

etária o percentual de casados se mostra bem pequeno, apenas 3%, não necessitando então de 

uma unidade com a área típica do padrão AB. 

Tabela 4.6: Tabela Estado Civil X Idade para padrão AB 

 

4.2.2.3 Renda x profissão 

≤ 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 > 35

<25 0 0 0 2 0 1 0 0

25 a 29 0 2 1 3 2 1 0 3

30 a 39 5 9 12 7 5 7 5 12

40 a 49 1 8 16 9 1 5 3 13

50 a 59 3 5 2 8 4 1 0 6

>60 0 5 8 8 6 5 1 6

RENDA(R$ 1.000) X IDADE(ANOS)

CASADO SOLTEIRO DIVORCIADO VIÚVO

<25 0 3 0 0

25 a 29 5 11 0 0

30 a 39 37 37 4 0

40 a 49 49 16 6 0

50 a 59 21 7 13 1

>60 37 5 11 4

ESTADO CIVIL X IDADE(ANOS)



 

 

Para esta análise, representada na Tabela 4.7, foram distribuídas as faixas de renda apenas para 

as profissões mais incidentes entre os compradores, sendo elas: empresário, médico, engenheiro, 

advogado, administrador, servidor público, agropecuarista ou pecuarista e aposentado. A 

listagem das profissões dos compradores que as declararam mostra quais são as principais que 

incidem sobre o total, dando destaque para as carreiras de médico, empresário, engenheiro e 

servidor público, representado um total de 13,38%, 18,96%, 11,52% e 10,41% respectivamente 

do total. Das faixas de renda entre as ocupações profissionais listadas pouco se pode induzir, pois 

a distribuição de renda se mostra uniforme, não sendo possível identificar uma concentração de 

uma renda em determinada profissão. 

Tabela 4.7: Tabela Renda X Profissão para padrão AB 

 

4.2.2.4 Renda x bairro de origem 

A relação entre o bairro residente do comprador e renda, mostrada na Tabela 4.8, indicou uma 

incidência maior de 3 principais áreas: setor Bueno (22,87%), setor Marista (13%) e setor Oeste 

(11,21%). O destaque desses bairros revela a preferência dos compradores em adquirir imóveis 

próximos às suas residências no momento da compra, pois os dois empreendimentos que 

compõem o padrão AB (Empreendimentos W e Z), localizam-se nos setores Marista e Bueno. Os 

clientes desses mesmos bairros, que são considerados setores nobres de Goiânia, também 

apresentam o maior poder aquisitivo entre os compradores que declararam renda, representando 

cerca de 46% dos indivíduos com renda superior a R$ 10.000,00 em um total de mais de 70 

bairros. 

≤ 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 > 35

EMPRESÁRIO 2 5 4 8 0 11 0 9

MÉDICO 1 2 1 7 4 3 4 8

ENGENHEIRO 0 5 7 4 1 2 1 4

ADVOGADO 1 1 3 4 2 3 0 4

APOSENTADO 2 2 0 0 2 1 0 0

ADMISTRADOR 1 2 1 2 2 1 1 0

SERVIDOR PÚBLICO 1 3 10 5 6 1 0 1

AGROPECUARISTA 0 1 1 0 1 1 2 3

OUTRAS PROFISSÕES 2 7 12 8 2 1 1 2

RENDA(R$ 1.000) X PROFISSÃO



 

 

Tabela 4.8: Tabela Renda X Bairro de origem para padrão AB 

 

Com o auxílio do site batchgeo.com foi possível marcar os clientes dos produtos AB no mapa de 

Goiânia, Figura 4.11Figura 4.11. 

Figura 4.11: Localização geográfica dos clientes de produtos AB 

 

4.2.3 PADRÃO A 

Nos tópicos a seguir serão apresentados os resultados das tabulações cruzadas entre: Renda X 

Idade, Estado Civil X Idade, Renda X Profissão e Renda X Bairro de origem para o produto 

caracterizado como padrão A (Empreendimento M). 

4.2.3.1 Renda X idade 

No cruzamento de dados entre a renda familiar e a idade do comprador do padrão A, 

representado pela Tabela 4.9, foi possível observar que 92% dos compradores possuem renda 

familiar maior que R$ 10.000,00. Além disto, verificou-se que 92% dos compradores tem idade 

≤ 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30 30 a 35 > 35

SETOR BUENO 2 7 12 7 3 9 2 9

SETOR OESTE 3 6 4 3 5 3 0 5

MARISTA 1 0 1 6 4 4 3 6

JARDIM AMÉRICA 0 0 2 1 3 0 0 2

JARDIM GOIÁS 0 1 6 1 1 2 1 1

CENTRO 1 2 0 2 1 1 1 1

OUTROS 3 9 13 17 4 2 10 18

RENDA(R$ 1.000) X BAIRRO DE ORIGEM



 

 

entre 30 e 60 anos. Isso evidencia o fato de que os indivíduos normalmente se consolidam 

profissionalmente ou adquirem uma maior renda ao longo do tempo. 

Tabela 4.9: Tabela Renda X Idade para padrão A 

 

4.2.3.2 Estado civil x idade 

Na distribuição dos dados relacionando idade com estado civil, Tabela 4.10, observa-se um alto 

índice de compradores acima de 29 anos, totalizando uma incidência de 96%. No total do 

número de compradores 53% são casados. Na parcela dos indivíduos que adquiriram, a 

porcentagem aumenta para 56%. Normalmente quem adquire produtos de alto padrão são 

pessoas com estabilidade nos relacionamentos interpessoais, que constituem família com filhos. 

Tabela 4.10: Tabela Idade X Estado Civil para padrão A 

 

4.2.3.3 Renda x profissão 

Na tabulação que consta os segmentos de renda familiar juntamente com profissão, apresentada 

na Tabela 4.11, verificou-se que há uma maior incidência de compradores com profissões 

tradicionais e que estão sempre com boas perspectivas no mercado, levando assim a maior 

possibilidade destes indivíduos estarem com uma maior estabilidade financeira, além de unir a 

renda dos demais familiares. Dentre as ocupações profissionais estão empresários (33%), 

médicos (20%) e odontólogos (10%), com rendas mais comuns entre R$ 10.000,00 e R$ 

30.000,00. 

< 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 > 70

<25 0 0 0 0 0 0 0 0

25 a 29 0 0 1 1 1 0 0 0

30 a 39 3 4 6 2 1 0 0 1

40 a 49 1 8 6 3 0 1 2 1

50 a 59 0 0 4 0 2 0 0 2

>60 0 0 0 0 0 1 0 0

RENDA (R$ 1.000) X IDADE (ANOS)

<25 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

CASADO (A) 0 10 17 8 1 5

SOLTEIRO (A) 3 7 3 4 0 0

DIVORCIADO (A) 0 0 2 8 5 2

VIÚVO (A) 0 0 0 1 0 0

IDADE (ANOS) X ESTADO CIVIL



 

 

Tabela 4.11: Tabela Renda X Profissão para padrão A 

 

4.2.3.4 Renda x bairro de origem 

Relacionando-se a renda familiar do comprador com a localidade onde o mesmo reside no 

momento da compra, Tabela 4.12, verifica-se um alto índice de procura por pessoas que moram 

em bairros nobres como setor Bueno, Marista e Jardim Goiás, concordando então com o fato 

destes e seus familiares possuírem as maiores rendas, que se concentram entre R$ 10.000,00 e 

R$ 40.000,00, revelando o alto poder aquisitivo dos indivíduos dessas regiões. Verificam-se dois 

motivos para estes acontecimentos: um deles é a preferência por unidades próximas à sua atual 

residência, não alterando de maneira drástica a rotina dos mesmos. O outro fato é a localidade 

privilegiada onde este tipo de empreendimento se encontra, neste caso no setor Marista. 

 

Tabela 4.12: Tabela Renda X Bairro de origem para padrão A 

 

Com o auxílio do site batchgeo.com foi possível marcar os clientes dos produtos A no mapa de 

Goiânia, Figura 4.12. 

< 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 > 70

Advogado 0 1 1 0 1 0 0 0

Comerciante 0 0 2 0 0 0 0 0

Empresário 1 4 4 4 0 0 1 3

Médico 2 1 4 0 1 2 0 0

Odontólogo 0 3 2 0 0 0 0 0

Servidor público 0 0 1 0 2 0 0 0

Outras profissões 1 3 3 2 0 0 1 1

RENDA (R$ 1.000) X PROFISSÃO

< 10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 > 70

Setor Oeste 1 0 0 1 2 0 0 2

Setor Marista 0 5 2 2 0 0 0 0

Setor Bueno 1 5 10 3 1 2 1 3

Jardim Goiás 1 1 2 5 0 0 0 0

Setor Sul 0 0 4 0 1 0 0 0

Setor Bela Vista 0 1 5 2 0 0 0 0

Outros 3 5 4 1 0 1 2 1

RENDA (R$ 1.000) X BAIRRO DE ORIGEM



 

 

Figura 4.12: Localização geográfica dos clientes de produtos A 

 

4.2.4 PADRÃO AA 

Nos tópicos a seguir serão apresentados os resultados das tabulações cruzadas entre: Renda X 

Idade, Estado Civil X Idade, Renda X Profissão e Renda X Bairro de origem para o produto 

caracterizado como padrão AA (Empreendimentos L, S e D). 

4.2.4.1 Renda X idade 

A relação renda por idade mostrou uma concentração entre os compradores para os indivíduos 

com mais de 30 anos, representando 95,38% dos consumidores, e com renda superior a R$ 

20.000,00, que equivale a 89,23% dos que declararam renda. Essa constatação mostra, mais uma 

vez, o paralelismo entre a idade e a consolidação da carreira profissional e, consequentemente, 

aumento da renda. Logo é possível visualizar que, na maioria dos casos, as maiores rendas se 

fazem presentes nas faixas etárias mais avançadas, como pode ser constatado na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13: Tabela Renda x Idade para padrão AA 

 

<10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 100 a 110 110 a 120 >120

<25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 a 29 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

30 a 39 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1

40 a 49 1 1 2 6 1 1 5 1 0 1 1 0 0

50 a 59 0 0 3 2 2 2 0 0 1 1 1 0 3

>60 1 2 4 2 0 1 1 0 1 0 1 0 3

RENDA(R$ 1.000) X IDADE (ANOS)



 

 

4.2.4.2 Estado civil x idade 

A distribuição de estado civil nos intervalos de idade, Tabela 4.14, mostrou uma concentração de 

idade para a faixa etária superior a 29 anos, representando 97,3% dos compradores, e estado civil 

casado, sendo estes 66,67% dos clientes. Esta incidência maior para tal intervalo de idade 

relaciona-se principalmente com o estado civil (casado), pois nessa faixa etária 70% se 

encontram nesta situação.  

A tipologia AA apresenta unidades com áreas superiores a 300m², sendo menos comum para o 

estado civil de solteiro e sendo mais frequente para os casados, principalmente com filhos, e 

divorciados com filhos que ainda moram com os pais. 

Tabela 4.14: Tabela Idade X Estado Civil para padrão AA 

 

4.2.4.3 Renda x profissão 

Para esta análise foram distribuídas as faixas de renda apenas para as profissões mais incidentes 

entre os compradores, sendo elas: empresário, médico, engenheiro, advogado, administrador, 

servidor público, comerciante e aposentado. A listagem das profissões dos compradores que as 

declararam mostra quais são as principais que incidem sobre o total, dando destaque para as 

carreiras de médico, empresário e engenheiro, representado um total de 10,77%, 40% e 10,77% 

respectivamente do total. Das faixas de renda entre as ocupações profissionais listadas os 

resultados estão pouco conclusivos, pois a distribuição de renda se mostra uniforme, não sendo 

possível identificar uma concentração de uma renda em determinada profissão, conforme a 

Tabela 4.15. 

<25 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

CASADO 0 0 15 27 16 18

SOLTEIRO 0 3 3 4 7 1

DIVORCIADO 0 0 1 6 5 3

VIÚVO 0 0 0 0 1 4

IDADE (ANOS) X ESTADO CIVIL



 

 

Tabela 4.15: Tabela Renda X Profissão para padrão AA 

 

4.2.4.4 Renda x bairro de origem 

A relação entre o bairro residente do comprador e renda, Tabela 4.16, indicou uma incidência 

maior de 3 principais áreas: Setor Bueno (23,08%), Setor Marista (13,46%) e Setor Oeste 

(15,38%). Os clientes desses mesmos bairros, que são considerados setores nobres de Goiânia, 

apresentam o maior poder aquisitivo entre os compradores que declararam renda. A renda 

predominante entre os que a declararam é a superior a R$ 20.000,00 (88,46%), dentre os quais 

50% residem nos 3 bairros já citados. 

Tabela 4.16: Tabela Renda x Bairro de origem para padrão AA 

 

Foi possível marcar os clientes dos produtos AA no mapa de Goiânia, Figura 84.13, 

demostrando, conforme a Tabela 4.16 apresentada anteriormente, a predominância dos setores 

Bueno, Marista e Oeste. 

<10 10 a 19 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 100 a 110 110 a 120 >120

Empresário 1 1 2 5 4 2 2 0 0 3 2 0 4

Médico 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1

Advogado 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrador 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aposentado 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Comerciante 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Engenheiro 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0

Servidor público 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Outras profissões 0 1 2 3 3 1 1 0 2 1 0 0 1

RENDA(R$ 1.000) X PROFISSÃO

<10 10 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a 100 100 a 110 110 a 120 >120

Setor Oeste 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

Setor Marista 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

Setor Bueno 0 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2

Alphaville 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Jardins 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Setor Bela Vista 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Setor Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

St Aeroporto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 0 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 0 3

RENDA X BAIRRO



 

 

Figura 8: Localização geográfica dos clientes de produtos AA 

 

  



 

 

5 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

Para a realização de uma análise mais aprofundada no perfil de consumo de cada tipo de cliente 

foi necessário realizar um levantamento que buscasse a comparação entre os diversos tipos de 

produtos (B, AB, A e AA) para assim conseguir distinguir características pertinentes a classes 

específicas de clientes. 

A seguir serão apresentadas na forma gráfica as comparações de padrão versus idade, padrão 

versus renda e padrão versus estado civil de todos os padrões de empreendimentos analisados. 

Os dados foram dispostos em forma de colunas que representam a incidência, em percentual, de 

cada faixa sobre o todo. Os gráficos contêm todos os padrões para que seja possível a análise da 

evolução das variáveis dentro de um mesmo padrão e a comparação visual com os demais 

padrões. 

Na Figura 5.1 é exibida a distribuição da idade dos compradores nas faixas etárias pré-

estabelecidas no eixo x e o percentual de incidência de cada faixa etária nos padrões analisados 

no eixo y. 

Figura 5.1: Gráfico Padrão versus Idade 

 

É possível observar um paralelismo entre o avanço da idade e a melhoria dos padrões dos 

empreendimentos, onde os padrões AB, A e AA são mais comuns aos compradores acima de 30 

anos, sendo que abaixo dessa idade a incidência dessa faixa etária nesses padrões é inferior a 5%. 

Observa-se claramente a predominância do produto B na faixa etária inferior aos 30 anos, sendo 

responsável por 86,57% dos clientes com a faixa etária de 26 a 30 anos. 



 

 

Pode ser observado que os produtos AA, A e AB são adquiridos, em sua maioria, por clientes 

com a idade superior aos 30 anos, isso se deve principalmente a dois fatores: consolidação de 

renda e estágio de vida. 

É comum na sociedade que até os 30 anos de idade o cidadão já tenha uma renda consolidada, 

com um emprego fixo, despesas controladas e com um mínimo planejamento econômico, sendo 

possível, portanto, adquirir imóveis com preços mais elevados e com maior metragem. 

O outro fator da predominância da faixa etária nos produtos de padrão elevado é devido ao 

estágio de vida. É grande o percentual de pessoas que se casaram até os 30 anos de idade, 

constituindo família e criando a necessidade de uma moradia maior. Essa necessidade é 

conhecida como “segunda moradia”, uma vez que em sua grande maioria é necessidade de quem 

já possui um imóvel próprio, porém menor ou com uma localização inferior e precisa de um 

imóvel maior, que contemple suas novas necessidades. 

A seguir será apresentada na Figura  a distribuição de renda familiar pré-estabelecidas para todos 

os padrões de empreendimento analisados. 

Figura 5.2: Gráfico Padrão versus Renda 

 

Observando-se a distribuição das rendas familiares conforme o padrão dos empreendimentos é 

nitidamente possível notar certas tendências de comportamento, tais como a predominância de 

clientes de produtos AA com renda familiar superior a R$ 35.000 por mês, clientes de produtos 

A com renda superior a R$ 25.000 por mês e clientes de produtos B com renda familiar inferior a 

R$ 15.000 por mês. 



 

 

Como era de se esperar os clientes que adquirem produtos de padrão AA, com apartamentos na 

faixa de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) possuem uma renda familiar bastante 

elevada, sendo que 50% possuem renda superior a R$ 35.000,00 por mês. Para os clientes de 

produtos A o padrão não se destoa muito do observado para o padrão AA, porém a incidência 

para as faixas de renda familiar a partir de R$ 25.000,00 é mais significativa do que a incidência 

para os produtos AA. Extrai-se que 55% dos compradores de produtos A possuem renda igual ou 

superior a R$ 25.000,00, uma renda elevada considerando uma família típica de duas pessoas 

economicamente ativas. 

Outro fato observado foi a grande incidência de compradores com renda familiar média inferior 

a R$ 10.000,00, compradores de produtos B. A família que se enquadra nesse perfil de 

comprador é diferente da família padrão de produtos A e AA, geralmente são constituídas por 

pessoas mais novas, com filhos pequenos ou sem filhos. A renda de R$ 10.000,00 corresponde 

ao somatório da renda de toda a família, sendo portanto a renda individual média inferior ao 

valor de R$ 10.000,00 mensais. 

Os produtos AB, representados pelos Empreendimentos Z e W possuem uma distribuição quase 

igualitária entre as fachas de renda. É possível extrair da Figura 5.2 que do total de compradores 

de produtos AB 19% encontra-se na faixa de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, 19% na faixa de R$ 

15.000,00 a R$ 20.000,00 e 19% na faixa acima de R$ 35.000,00 mensais, demostrando a 

distribuição uniforme entre as faixas de renda familiares analisadas. 

Na Figura 5.3 é apresentada a distribuição de estado civil dos compradores para todos os padrões 

de empreendimentos analisados 

Figura 5.3: Padrão versus Estado Civil 

 



 

 

 

Observando o gráfico dos estados civis dos compradores fica evidente a maior incidência dos 

solteiros para o padrão B. Isto se explica pela tipologia deste tipo de empreendimento, que tem 

unidades com áreas inferiores a 75m² e atende as necessidades tanto de solteiros, como de casais 

com filhos pequenos ou sem filhos.  Já para os padrões AB, A e AA a maior parcela dos 

compradores é do estado civil casado, com mais de 60% de incidência cada. Isso também se 

explica pelas características das unidades destes padrões, que têm áreas superiores a 130 m². 

Neste caso possivelmente os casais têm filhos, pois, como visto na análise de idade por padrão, a 

maioria destes tem mais de 30 anos. 

A distribuição do estado civil divorciado se mostra bastante uniforme entre os padrões 

analisados. Uma possível explicação para isto é a o fato ter ou não os filhos morando em casa. 

Quando o divorciado não tem os filhos em casa é comum este procurar uma unidade com área e 

preço menores, típica do padrão B. Já o divorciado que mantém os filhos em casa tende a buscar 

unidades com áreas maiores, típico dos padrões AB, A e AA. 

O percentual de viúvos (as) é bem mais representativa no padrão AA que nos demais padrões, tal 

fato pode ser explicado pela idade avançada de compradores de produtos AA, onde cerca de 23% 

dos compradores de produtos de altíssimo padrão possuem mais de 60 anos de idade. 

Em relação ao método de pesquisa utilizado, para solucionar os problemas encontrados na má 

utilização do CRM sugere-se que a empresa realize campanhas de treinamento e conscientização 

de seus funcionários responsáveis pela manutenção e alimentação do software. 

Ainda que a quantidade de dados disponíveis no CRM representou uma amostra suficiente para 

realizar o cruzamento dos dados, pois a quantidade de compradores que não respondem todos os 

itens gira em torno de 20% da amostra total, cabe ressaltar que com o auxílio do software 

diversas outras informações estratégicas poderiam ser obtidas. No entanto deverão ser tomadas 

medidas fundamentais quanto à importância que é dada as informações que são adicionadas, 

evitando que o software seja subaproveitado. 

O trabalho cumpriu seu propósito de demostrar a importância e capacidade de análises possíveis 

de serem desenvolvidas considerando a análise conjunta do perfil da demanda e os atributos dos 

imóveis ofertados, buscando suprir uma lacuna de trabalhos no tema que trataram de forma 

isolada a oferta do mercado ou somente o perfil de comportamento dos clientes. Várias outras 



 

 

análises conjuntas podem ser realizadas, potencializando a formulação de estratégias mais 

eficazes de marketing imobiliário. 
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