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RESUMO 

 Adquirir um imóvel, para a grande maioria da população, é um sonho muito difícil de ser 

realizado. Com a estabilização econômica que o País vem apresentando, a compra do imóvel 

financiado tem sido uma opção para muitos. Conhecer o perfil desta população, entender os 

seus anseios e o que a mesma prioriza num imóvel é um desafio para os construtores, haja 

vista que até bem pouco tempo a classe de renda baixa (C2, D e E) tinha pouco acesso à 

compra de imóvel. O presente trabalho procura identificar o perfil dos consumidores que 

buscaram financiamentos no Feirão Imóveis realizado pela Caixa Econômica Federal na 

cidade do Recife, no ano de 2007. Procurou-se traçar um perfil sócio-econômico do 

consumidor, como também identificar os atrativos que o mesmo julga importantes existirem 

no imóvel que estavam propensos a adquirir, assim como também aspectos relativos à 

valorização de serviços no entorno do imóvel. Entre os resultados encontrados observa-se que 

sobre o perfil do consumidor: a) metade da amostra foi de pessoas do sexo feminino (48%); b) 

a maioria do público que procurou o financiamento foi da faixa etária entre 25 e 40 anos 

(62%). Sobre as características do imóvel procurado foi constatado que: a) cerca de 71% das 

pessoas procuravam imóveis com valores de até R$ 45 mil; b) aproximadamente 52% 

procuravam imóveis com dois quartos. Os resultados apresentados são de grande importância 

para análise de viabilidade de negócio para as empresas construtoras da região. 

 

 Palavras –chave: Perfil do consumidor de imóveis, Feirão da Caixa, déficit habitacional. 

 



ABSTRACT 

Purchasing a property, for most of the population is a very difficult dream to fulfill. 

With the economic stability which the country has presented, the financed purchase of the 

property has been to many an option. Knowing the profile of this population, understanding 

its yearning and what it prioritizes in a property is a challenge for constructors, bearing in 

mind that until a short time ago the lower class (C2, D and E) had little access to the 

acquisition of a property. The present essay looks to identifying the profile of consumers who 

sought financing at “Caixa’s Real Estate Fair” carried out by “Caixa Econômica Federal”, in 

the year of 2007. An attempt of making a socioeconomic profile of the consumer was made, 

as well as identifying the features which one considers to be important in a property soon to 

be purchased, and also aspects related to the valorization of services surrounding the property. 

Among the encountered results it is possible to observe in the consumer profile: a) half of the 

sample was from the female sex (48%); b) most of the public that sought financing was in the 

age group from 25 to 40 (62%). About the characteristics of the property it has been verified 

that: a) around 71% of the people were looking for a property with prices up to R$45 

thousand; b) approximately 52% were looking for properties with two rooms. The shown 

results are of great importance to the analysis of business viability for local constructing 

companies. 

 

 

 Key words: property consumer profile, “Caixa’s Real Estate Fair” , habitational 

deficit. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção civil é um grande indicador de desenvolvimento econômico 

de um país. Sendo a mesma responsável por 15,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do 

mercado Brasileiro (CARDOSO et alii, 2002, apud Machado 2005). 

Quando é observado que em uma cidade existem muitas construções, faz-se a ligação de 

prosperidade da mesma, ficando o número de construções executadas como um termômetro 

de desenvolvimento. Ainda restringindo a construção Civil ao setor de construção de edifícios 

residenciais, a afirmação dita pode e deve ser ratificada. Os imóveis residenciais respondem 

por parcela significativa da atividade do setor de construção civil e por uma grande parte da 

geração de empregos. 

O governo, e as empresas, portanto, ao investir em imóveis, geram um aquecimento na 

economia através da geração de novos empregos, e minimiza um problema social brasileiro 

que é o déficit habitacional. Somando-se a isto que, uma grande parte das residências em uso 

no país tem uma infra-estrutura inadequada, como moradias em palafitas, casas de taipas e 

etc, adicionando ainda a população que vive em locais com algum risco externo, como risco 

de desmoronamento de barreiras, áreas ribeirinhas com risco de enchentes, entre outros, a 

parcela final desse déficit torna-se muito maior. Ter um imóvel, um abrigo, é uma necessidade 

básica do ser humano, logo, todas as famílias são clientes em potencial.  

Com o intuito de entender quem são essas famílias, qual o seu perfil e o que buscam no 

imóvel, procurou-se um evento que pudesse ter um grande número de pessoas interessadas em 

adquirir um imóvel. Dentre os muitos tipos de compra de imóvel um deles é através de 

financiamento realizado pela Caixa Econômica Federal. 

Periodicamente, nos últimos anos, a Caixa Econômica Federal realiza um feirão de 

imóveis em todo o Brasil. O terceiro Feirão Nacional da Casa Própria, não havia chegado nem 

a metade das cidades programadas e já tinha conseguido créditos superiores ao da edição de 

2005 na totalidade, comprovando que as famílias brasileiras descobriram que a prestação da 

Casa Própria já cabe no seu bolso (Salgado,Caetano e Napolitano-2007). 

A Caixa em seu primeiro Feirão, no ano de 2005, movimentou R$ 1,6 bilhão em 

financiamentos em todo o País. No seu segundo Feirão os dados obtidos para a Região 

Metropolitana do Recife foram de cerca de 5.994 imóveis ofertados em diversas categorias, 

como imóveis na planta, imóveis novos e usados, imóveis do PAR e da própria Caixa. Já no 

seu terceiro Feirão a oferta de imóveis foi de 7.900 unidades na região.(Byron-2007) 
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No último Feirão, o terceiro, realizado na Cidade do Recife procurou-se identificar as 

informações e características do público que visitou o mesmo.  

O Feirão foi realizado nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2007, no Centro de Convenções 

de Pernambuco. Foram disponibilizados para o público mais de 7900 imóveis, entre novos e 

usados. Em um espaço com 10 mil m2, participaram do evento 44 construtoras, 36 

imobiliárias, além de instituições como ADEMI/PE, CRECI, CREA, SECOVI, 

SINDIMOVEIS, SINDUSCON/PE, Prefeituras de Recife, Olinda e Paulista, Governo do 

Estado e Central de Cartórios. Foi contabilizado durante o feirão a visita de 27.896 visitantes, 

com a emissão de 979 cartas de crédito, no valor total de R$ 27,8 milhões e foram 

encaminhadas 136 cartas que totalizam mais R$ 3,98 milhões. Com estes resultados a 

quantidade foi  62,9% superior ao ano anterior (2006). Segundo Byron (2007) em entrevista 

na diretoria regional da Caixa, as construtoras e imobiliárias negociaram 2366 imóveis, 

gerando um volume superior a R$ 140,4 milhões. 

O presente trabalho busca entender com dados primários o público que visitou o feirão, 

seu perfil, e o tipo  de demanda de imóvel que o mesmo procura. 

A compreensão dos anseios do consumidor deve ser interpretada e a partir daí 

direcionar o tipo de imóvel residencial que ele está propenso a adquirir. 

Jobim (1997) apud Machado (2005), fala sobre as principais diferenciações do produto 

imóvel para o cliente: 

1. Complexidade - Existe vários atributos que estão intrínsecos e extrínsecos ao imóvel 

que são considerados na hora que o consumidor está adquirindo; 

2. Produto Ímpar – Por ser um produto de valor alto e que comumente poucas vezes se 

adquire na vida, a compra gera grandes expectativas e atinge diferentes necessidades de 

outros tipos de produtos;  

3. Uso de Longa Duração – Como tem vida útil longa, a satisfação é mensurada em 

diversas etapas da vida do consumidor; 

4. Impacto Ambiental - Ao ser construído um edifício, existe uma modificação urbana, 

ocasionando ruídos, poluição, aumento do trânsito, consumo de água e energia; e 

5. Caráter Monopolista – O produto vai estar localizado em um logradouro 

permanentemente e esta edificação é única, dificultando o processo produtivo. 

Restringindo o mercado ao da região metropolitana do Recife, vale ressaltar que 

existem atualmente associadas a ADEMI/PE cerca de 89 empresas no Estado de Pernambuco. 

Mas apesar do grande número de empresas, é também notório que pouco ou quase nada 
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surgiu de inovações tecnológicas na produção e desenvolvimento de novos produtos para o 

setor. A dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, também faz com que a qualidade 

do produto final fique muitas vezes aquém dos desejos do consumidor. 

Por tanto, a satisfação do cliente deve ser atendida da melhor forma possível, utilizando 

as tecnologias conhecidas, com a mão de obra disponível. Diante dessas dificuldades e não 

negligenciando os anseios do consumidor, devem-se conhecer quais variáveis são realmente 

importantes para atender o mesmo.  

1.1 Justificativa e Relevância do Estudo 

O mercado habitacional da cidade do Recife é um mercado em expansão, seja pelo 

grande déficit habitacional existente, seja pelo crescimento urbano do mesmo. Portanto 

identificar qual o público que está à procura de imóveis e quais as características desse imóvel 

que buscam, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de um lançamento de 

unidades habitacionais. 

O presente trabalho limitou-se a estudar o consumidor que procura adquirir imóveis em 

Feirões apresentados pela Caixa Econômica Federal, ou seja, compradores que estão 

propensos a adquirirem imóveis através de financiamento. 

1.2  Objetivos 

1.2 1 Objetivo geral 

O objetivo da presente pesquisa é levantar, avaliar e relacionar o perfil e as preferências 

do consumidor de imóveis do mercado recifense que freqüenta os feirões da Caixa Econômica 

Federal, através de pesquisa no local e análise estatística. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Através de revisão bibliográfica estudar o déficit habitacional local, as 

deficiências de moradias e os programas governamentais implantados para 

minimizar este déficit, como também o comportamento do consumidor de 

acordo com variáveis diversas para a compra de um imóvel; 

• Analisar as variáveis encontradas com a pesquisa de campo a fim de 

proporcionar informações sobre o perfil encontrado do consumidor e relacionar 

as mesmas. 
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1.3 Metodologia da Pesquisa 

A classificação dos tipos de pesquisa pode ser de diversas formas. Segundo Silva & 

Menezes (2001), apud Cavalcanti (2007) as pesquisas podem ser classificadas em: 

• Básica ou aplicada, do ponto de vista da sua natureza; 

• Quantitativas e qualitativas, do ponto de vista da forma de abordagem do problema; 

• Exploratórias, descritivas e explicativas, do ponto de vista de seus objetivos; 

• Bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa 

expost-facto, pesquisa ação e pesquisa participante, do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos.  

De acordo com esta abordagem, o presente trabalho pode ser classificado como 

quantitativo haja vista que procura medir as preferências do consumidor em ordem de 

importância; bibliográfico, pois foi elaborado através de materiais publicados em teses e 

dissertações, artigo de periódicos, livros, etc; estudo de caso, uma vez que relaciona o perfil e 

as preferências do consumidor para compra de imóveis através da realização de pesquisa 

direta com o usuário. 

O questionário foi aplicado através de pergunta oral para o entrevistado, ou ainda leitura 

do questionário pelo entrevistado com esclarecimento do pesquisador para as respostas. Foi 

entrevistada uma pessoa de cada vez, escolhida aleatoriamente (sorteio de números), enquanto 

a mesma aguardava nas filas o atendimento da Caixa durante o evento. 

O tipo de pesquisa realizado no presente trabalho pode também ser classificado como 

observacional (ou levantamento), cujas características da população foram levantadas sem 

manipulação, o que difere de uma pesquisa experimental cujo objeto de estudo é manipulado 

para avaliar o efeito de diferentes tratamentos (Barbetta, Reis, Bornia – 2004). 

1.3.1Formas de análise 

As principais análises dos dados foram feitas através da estatística descritiva e 

inferencial, utilizando como plataforma computacional o sistema operacional Statistica versão 

6.0. 

1.4  Delimitações do Trabalho 

Esta pesquisa restringiu-se ao visitante do Feirão da Caixa de 2007. Assim os dados 

dizem respeito a este público e dependem também da sinceridade das respostas dos 

entrevistados. 
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O presente estudo tem caráter exploratório e os resultados são de natureza indicativa. 

 

1.5  Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em seis capítulos. Neste primeiro capítulo foi apresentado 

um breve histórico sobre o mercado da construção civil; a relevância do estudo; a definição 

dos objetivos; a metodologia e a delimitação da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta a base conceitual da dissertação. São abordados assuntos 

sobre o mercado imobiliário da Cidade do Recife e o déficit habitacional. 

No terceiro capítulo constam informações sobre a escolha do imóvel, a avaliação e 

satisfação com o mesmo. 

No quarto capítulo é abordada a análise descritiva dos dados, incluindo apresentações 

com gráficos informativos das respostas encontradas. 

O quinto capítulo apresenta um resumo sobre a inferência estatística, quais os testes 

utilizados e seus pressupostos, assim como a análise estatística inferencial com suas relações e 

considerações. 

O sexto capítulo apresenta as principais conclusões do trabalho, bem como as sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 O MERCADO IMOBILIÁRIO E O DÉFICIT HABITACIONAL NA 

CIDADE DO RECIFE 

2.1 Breve Descrição do Município do Recife 

A cidade do Recife, esta localizada no litoral nordestino e ocupa uma posição central a 

800 km das duas outras maiores metrópoles regionais, Salvador e Fortaleza, e disputa com as 

mesmas, o espaço estratégico de influência da região. O Recife divide-se em 94 bairros e 6 

(seis) Regiões Político Administrativa - RPA: RPA 1- centro -11 bairros; RPA 2 – norte -18 

bairros; RPA 3 - noroeste - 29 bairros; RPA 4 - oeste- 12 bairros ; RPA 5 - sudoeste 16 

bairros; RPA 6- sul - 8 bairros. (Figura 1.2.1). Possui ainda 66 ZEIS Zona de Interesse Social. 

O Município do Recife possui 1.422.905 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 

2000 do IBGE, distribuídos em uma área de aproximadamente 220 km2, onde 24,9% situa-se 

na região sul- RPA-6, que é segundo o Departamento de Informações e Projeções da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Recife, a mais populosa do Recife,enquanto que 

na RPA 1, região do centro, encontram-se apenas 5,5% da população, que é justificado por ser 

esta uma região tradicional de comércio e serviço. A RPA 1 apresenta também o menor 

número de domicílios da cidade.(Tabela 1.2.1) 

A maior densidade é encontrada na RPA 2 com 144,05 habitantes por hectare cuja 

população de 205.986 habitantes ocupa intensamente as áreas dos morros. 
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Legenda:                  RPA 1                      RPA 2 

 :                             RPA 3                      RPA 4 

                                 RPA 5                      RPA 6 
1- Recife, 2- Santo Antonio, 3- Boa Vista, 4- Soledade, 5- Santo Antonio, 6- Paissandu, 7- Ilha do Leite, 

8- Coelhos, 9- Ilha Joana Bezerra, 10- São José, 11- Cabanga, 12- Torreão, 13- Encrusilhada, 14- Rosarinho, 15- 

Ponto de Parada, 16- Hipodrómo, 17- Campo Grande, 18- Peixinhos, 19- Campina do Barreto, 20- Arruda, 21- 

Bomba do Hemetério, 22- Alto Santa Terezinha, 23- Água Fria, 24- Fundão, 25- Cajueiro, 26- Porto da Madeira, 

27- Beberibe, 28- Linha do Tiro, 29- Dois Unidos, 30- Derby, 31- Graças, 32- Espinheiro, 33- Aflitos, 34- 

Jaqueira, 35- Tamarineira, 36- Parnamirim, 37- Santana, 38- Casa Forte, 39- Poço, 40- Monteiro, 41- Alto do 

Mandú, 42- Casa Amarela, 43- Mangabeira, 44- Alto José do Pinho, 45- Morro da Conceição, 46- Alto José 

Bonifácio, 47- Vasco da Gama, 48- Macaxeira, 49- Apipucos, 50- Sítio dos Pintos, 51- Dois Irmãos , 52- 

Córrego do Jenipapo, 53- Nova Descoberta, 54- Brejo do Beberibe, 55- Brejo da Guabiraba, 56- Passarinho, 57- 

Guabiraba, 58- Pau Ferro, 59- Ilha do Retiro, 60- Madalena, 61- Prado, 62- Zumbi, 63- Torre, 64- Cordeiro, 65- 

Torrões, 66- Engenho do Meio, 67- Cidade Universitária, 68- Iputinga, 69- Caxangá, 70- Várzea, 71- Curado, 

72- San Martin, 73- Bongi, 74- Mustardinha, 75- Mangueira, 76- Afogados, 77- Jiquiá, 78- Estância, 79- Jardim 

São Paulo, 80- Sancho, 81- Totó, 82- Coqueiral, 83- Tejipió- 84- Barro, 85- Areias, 86- Caçote, 87- Cohab, 88- 

Jordão, 89- ibura, 90- Ipsep, 91- Boa Viagem, 92- Imbiribeira, 93- Pina, 94- Brasília Teimosa. 

 

Figura 1.2.1 Mapa RPA Região Político Administrativa do Recife / Fonte: 
PCR/SEPLAM/DIRBAM/DEIP 
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Tabela 1.2.1 População residente , domicílios particulares, áreas e densidades, segundo RPA- Recife 2000. 
 

Região Político  
População 
Residente Domicílios Área(ha) Densidade 

Administrativa (Abs) %     (hab/ha) (hab/dom) 
              
Cidade do Recife 1422905,00 100,00 376022,00 21964,00 64,78 3,78 
              
RPA-1 centro 78098,00 5,49 22202,00 1605,88 48,63 3,52 
RPA-2 Norte 205986,00 14,48 52383,00 1429,95 144,05 3,93 
RPA- 3 Noroeste 283525,00 19,93 73436,00 7793,61 36,38 3,86 
RPA- 4 Oeste 253015,00 17,78 67486,00 4214,13 60,04 3,75 
RPA -5 Sudoeste 248483,00 17,46 64108,00 3010,27 82,55 3,88 
RPA -6 Sul 353798,00 24,86 96407,00 3901,79 90,68 3,67 

Fonte IBGE, Censo demográfico 2000 

Na década de 1980, o Recife substituiu mais intensamente as antigas estruturas pela 

ocupação verticalizada. Em busca de áreas com mais amenidades ambientais e com melhor 

infra-estrutura, alguns bairros como: Graças, Espinheiro, Parnamirim e Casa Forte, 

começaram a serem mais procurados. (Medeiros & Oliveira-2004, apud, Cavalcanti-2007) 

Os bairros mais populosos segundo IBGE 2000, são: Boa viagem com 100.388 hab, 

COHAB com 69.134 hab e Várzea com 64.512 hab. 

O Mercado habitacional no Recife tem uma grande importância para a cidade não só no 

aspecto econômico, para geração de empregos e renda, mas também no aspecto social do 

produto habitação que está a ele agregado. A identificação das demandas e elaboração de 

projetos habitacionais que contemplem esses desejos é de fundamental importância para o 

desenvolvimento satisfatório deste mercado. 

2.2 O déficit habitacional e as condições de moradia no Recife 

Santos (1999) destaca que a habitação é um bem de alto valor econômico, deste modo a 

comercialização, depende muito, na maioria das vezes, de financiamentos de longo prazo para 

os consumidores finais. A habitação também é uma necessidade básica do ser humano, de 

modo que toda família é uma consumidora em potencial do bem habitação. Os 

empreendimentos imobiliários respondem por parcela significativa da atividade do setor da 

construção civil, que por sua vez, responde por uma grande parcela da geração de empregos e 

do PIB.  

Ainda segundo Santos (1999), a maior parte do déficit habitacional qualitativo brasileiro 

concentra-se nas famílias carentes, onde existe um consenso na literatura de que as políticas 

públicas na área de habitação devem buscar suprir prioritariamente essa camada.  
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 O déficit Habitacional da Cidade do Recife é de aproximadamente 80 mil moradias, 

ATLAS MUNICIPAL(2005). No ano de 2006 foi realizada, na Cidade, uma Conferência 

Municipal de Habitação cuja proposta foi de construir uma política de habitação em parcerias 

com os Governos Estadual e Federal, como também com a Sociedade, para discussões sobre  

projetos como: Recife sem Palafitas, Operação Trabalho e Auxilio Moradia. 

Reduzir este déficit habitacional é um dos maiores desafios da Cidade do Recife, 

somando-se a isto a necessidade de reparo na infra-estrutura de muitas residências, a 

regularização das favelas, onde muitos vivem em situações de risco, bem como os 

desabrigados das chuvas e enchentes que castigaram a região nos últimos anos. 

Para exemplificar as condições de moradias existentes atualmente na Cidade do Recife, 

pode-se citar a perplexidade do relator especial da ONU para o direito à moradia, Miloon 

Khotari, após visitar a Favela Imperial, localizada ao lado do bairro do Espinheiro. Ele 

descreveu que presenciou uma das situações mais precárias que já tinha visto na vida, apesar 

de ter já visitado muitas favelas pelo mundo: “As pessoas moram na lama, em casas sem 

chão, sob a chuva, misturada com ratos e baratas. O que vi aqui foi o pior lugar do mundo. 

São condições terríveis que devem submeter seus moradores a um estresse profundo. As 

pessoas devem viver em condições de perturbação aguda” (Lins - 2006). 

Pode-se verificar com um simples passeio nas principais avenidas da Região 

Metropolitana do Recife, a grande quantidade de pessoas que vivem sob viadutos e marquises 

de edifícios, abrigadas muitas vezes apenas por papelão. Este cenário deve-se principalmente 

à desigualdade social e ao desemprego na região. Por isto torna-se urgente uma política 

pública para diminuição desse quadro desolador. Os movimentos sociais existentes 

atualmente, como Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e Organização de Luta 

dos Movimentos Populares, aliados às políticas públicas de habitação, pouco têm contribuído 

para que estes problemas sejam resolvidos. 

No início da década de 1980, tempos áureos do Sistema Financeiro de habitação (SFH), 

Pernambuco foi contemplado com muitos projetos habitacionais. O maior deles o Conjunto 

Ignez Andreazza composto por 2.464 apartamentos no bairro de Areias, é uma amostra dos 

investimentos realizados para atender às demandas habitacionais da época.  Com o 

crescimento populacional e o êxodo rural para a Região Metropolitana do Recife nos últimos 

anos, verifica-se que a demanda por imóveis tem aumentado, mas há muito tempo que o 

governo não tem realizado uma política que garanta o acesso à moradia das camadas mais 
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pobres da população com a quantidade de unidades ofertadas como naqueles anos (Lima- 

2004). 

Os resultados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 revelam que, nesse intervalo 

censitário, a população do Recife passou de 1.298.229 habitantes para 1.422.905 habitantes, 

tendo assim um acréscimo de 124.676 habitantes. A distribuição espacial gerada por esse 

acréscimo verifica-se que segue dois modelos de ocupação: o extensivo e o intensivo. O 

primeiro caracteriza-se por ocupar os limites do município, ocasionando saturação da área e 

insuficiente oferta de infra-estruturas e opções de serviços urbanos. O segundo caracteriza-se 

pela densidade de habitação coletiva (verticalização dos empreendimentos) e remembramento 

de terrenos. Os bairros periféricos que apresentaram maiores taxas de crescimento 

populacional foram Barro, Sancho, Curado, Várzea, Caxangá, Sitio dos Pintos, Guabiraba, 

Caçote e Macaxeira. Destacam-se ainda localidades onde houve favelização como no 

assentamento no bairro do Recife, Comunidade do Pilar. (ATLAS MUNICIPAL-2005). 

 A ocupação intensiva aconteceu quase que em toda a região do Recife. As densidades 

mais elevadas concentram-se nos morros da Zona Norte, Zona Oeste e estendendo-se para o 

Sul, encontrando-se também densidades elevadas  nas áreas pobres espalhadas por toda 

cidade. È o caso de Brasília Teimosa (292,78 hab/ha) e Mangueira (290,15 hab/ha). (ATLAS 

MUNICIPAL-2005). 

Em relação às áreas ocupadas pelas classes A1, A2, B1, B2 segundo a divisão de classes 

da ABEP, conforme anexo, os intensos processos de adensamento construtivo, são 

responsáveis pelo elevado crescimento demográfico dos bairros do Espinheiro e da Jaqueira e, 

também, pela alta densidade populacional dos bairros de Boa Viagem, Espinheiro, Graças, 

Torre e Madalena. 

Segundo Moreira (2003), ao analisar o crescimento Urbano da Cidade do Recife, o que 

afetou a desocupação das áreas centrais da cidade foi a descentralização da mesma em direção 

a zona Sul de Boa Viagem até o município de Jaboatão dos Guararapes na década de 1960, 

assim como também o crescimento para o interior da cidade para os bairros do Espinheiro , 

Parnamirim e Casa Forte. Com a lei do Plano Diretor do ano 2000, que limita o gabarito dos 

prédios em alguns bairros como Casa Forte entre outros, no total de doze bairros, visando 

proteger os mesmos da alta demanda por verticalização dos empreendimentos, pode-se sugerir 

que a região central deverá ser vista como uma forte demanda opcional imobiliária. Demanda 

essa que poderá direcionar o processo de reabilitação de imóveis ou de ocupação dos bairros 
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vazios, como bairro do Recife, Boa Vista, Santo Antonio e São José que compõe o centro do 

Recife.  

Segundo Silva (2006), alguns resultados indicam que Recife é uma Cidade com cerca 

de 10 mil unidades residenciais sem banheiro. Acrescentando-se a isto que existem 

aproximadamente 4700 pontos de risco nos morros e quase duzentas (200) famílias passíveis 

de remoção. Ainda segundo Silva (2006) , o Recife apresenta índices inaceitáveis, como, por 

exemplo, o índice Gini, que indica as desigualdades sociais, onde a cidade do Recife só fica a 

frente de Namíbia, um País no sudoeste da África. Esses dados contribuem para a percepção 

que o déficit habitacional da Cidade do Recife está intimamente ligado à desigualdade social 

da região. 

2.3 A influência da Violência no Mercado Imobiliário do Recife 

Um aspecto muito importante, atualmente, para o mercado imobiliário da Região 

Metropolitana do Recife é o aumento da violência na cidade. Áreas com falta de segurança 

tendem a ficar mais desvalorizada e conseqüentemente pode haver uma inversão do 

crescimento populacional e procura por imóveis em determinadas localidades. Boa Viagem, 

considerado um dos bairros com maior custo de vida do Recife, sofre com constantes assaltos 

nas ruas. Os moradores e comerciantes da localidade encontram-se apavorados com a 

periodicidade e violência a que estão sendo submetidos (Demery-2007). 

A criminalidade nas áreas urbanas no Brasil tem sido muito alta nos últimos anos. 

Segundo Teixeira e Serra (2006) as regiões onde a violência ocorre de maneira mais intensa 

são as capitais dos Estados. Após analisar as taxas médias de homicídios entre os anos 1986-

1988(Figura 2.3.1), nota-se que Recife era a capital mais violenta do País, ficando a frente da 

cidade do Rio de Janeiro que aparecia sempre na mídia devido aos constantes fatos de 

criminalidade. Percebe-se também que as taxas de homicídio de Florianópolis 

(aproximadamente 8 por 100 mil habitantes) e Salvador (8,08 por 100 mil habitantes) 

despontam como as menores entre as capitais. 

Na Figura 2.3.1 percebe-se que a violência aumentou muito com o passar dos anos , no 

período de 1996-1998, com exceção de Goiânia e Maceió, todas as demais capitais tiveram 

taxas maiores de homicídios por habitantes. Recife continuou com um alto índice de 

homicídio com uma taxa de 104,61 por 100 mil habitantes, muito superior a média nacional 

que era de 27,44 por 100 mil. Teixeira e Serra (2006) 
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Figura 2.3.1 - Média das taxas de homicídios nas capitais brasileiras –1986-1988 x 1996-1998 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Segundo Teixeira e Serra (2006) a utilização da taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes é justificada para ser utilizada como indicador da violência de uma cidade, ou país, 

por ser o homicídio, considerado um ato violento de maior gravidade e de impacto na opinião 

pública. Alguns trabalhos acadêmicos têm estudado a relação existente entre a taxa de 

criminalidade e a valoração do imóvel. Teruel et al.(2001) apud, Teixeira e Serra (2006) 

estimou em sua pesquisa o impacto da criminalidade no valor dos imóveis na Cidade do 

México. Com uma amostra de 834 domicílios verificou-se que um aumento na taxa de 

criminalidade em 10%  reduz o valor do imóvel em 4,2%. 

Pode-se perceber que existe atualmente um grande número de edifícios na cidade do 

Recife com alterações em suas fachadas, colocando as guaritas em locais com menos acesso, 

numa tentativa de diminuir a insegurança instalada na Cidade. Os bairros que a primeira vista 

passam a sensação de ter um controle maior de segurança tendem a ser mais valorizados pelo 

comprador. 

A violência estampada, diariamente nos jornais deixa perplexa a sociedade, antes 

acostumada a verificar altos índices de violência apenas em localidades de população de baixa 

renda. Os assaltos em cruzamentos de bairros tidos como nobres, a exemplo de Boa Viagem, 
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Aflitos, Espinheiro, entre outros, tornaram-se muito comuns. Com índices tão alarmantes é 

notado que algumas localidades, antes tidas como locais de veraneio têm tido um aumento de 

residências para moradia. É o caso, por exemplo, da localidade de Aldeia, na Região 

Metropolitana do Recife, onde há uma década eram encontrados condomínios principalmente 

para os moradores passarem finais de semana, hoje muitos deles já residem no local para fugir 

da violência urbana. Com a revitalização da Avenida Caxangá, principal via de acesso ao 

local, a moradia em Aldeia tornou-se uma opção para muitos.  

2.4 Programas habitacionais para a cidade do Recife 

Atualmente, a secretaria de Habitação da Cidade do Recife conta com alguns programas 

em andamento para minimizar este déficit Habitacional.(SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO – 2007). Entre eles destacam-se: 

 PAR – Programa de Arrendamento Residencial: este programa é direcionado a 

população com renda familiar de até cinco salários mínimos para aquisição de casa própria 

em conjuntos residenciais financiados pela Caixa Econômica Federal com sistema de 

arrendamento e opção de compra no final do período com isenção da taxa de IPTU por quinze 

anos. Através deste programa já foram entregues 336 unidades habitacionais (Agosto-2007). 

Ainda sobre o PAR (Programa de Arrendamento Residencial), as empresas Construtoras 

da Cidade também podem obter financiamento direto da Caixa e repassar para a população 

seguindo as mesmas orientações dadas para os órgãos Municipais, para que seja assegurado 

término da construção das Moradias e posteriormente entrega aos usuários. O prazo para 

legalização do empreendimento é de até 18 meses. 

Requalificação das Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social): Programa este muito 

interessante que busca fixar o indivíduo onde o mesmo reside através da legalização da posse 

de terras, prevendo a integração com implementação de projetos de urbanização, garantindo a 

permanência da comunidade nessas áreas. 

PSH – Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social: Este Programa é 

direcionado a população de baixa renda, para facilitar o acesso desses cidadãos à moradia 

através da concessão de subsídios que são concedidos a partir da assinatura do contrato de 

crédito habitacional. Este contrato é realizado com as instituições financeiras que são 

autorizadas a operar no programa. Este subsídio é fornecido devido às dificuldades 

encontradas pela população em conseguir financiamentos devido ao impedimento da quitação 

das parcelas por conta do baixo salário e das taxas altas das operações financeiras. O PSH 
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passa a oferecer subsídios tanto para cobertura dos custos das operações financeiras quanto na 

área relacionada à complementação do preço de compra/venda ou construção das unidades 

residenciais.  Sob o financiamento do PSH já foram concluídas e entregues 343 Unidades 

Habitacionais e encontra-se em construção 377 unidades (Agosto 2007). 

  HBB – Programa Habitar Brasil BID: Este Programa visa à execução de projetos 

integrados de urbanização de áreas degradadas ou de risco, ocupadas por sub-habitações, 

predominantemente, por famílias com a renda mensal de até três salários mínimos atuando na 

melhoria das condições habitacionais. O HBB já financiou a construção de 320 unidades 

habitacionais e encontram-se, ainda, em processo de licitação a construção de 759 unidades 

habitacionais (Agosto 2007). 

Programa Carta de Crédito FGTS (Resolução CCFGTS 460/04):  

A resolução 460/2004 define as diretrizes para a utilização dos recursos advindos do FGTS, 

com vigência iniciada em 2005, estabelecendo como meta o direcionamento dos recursos do 

FGTS para famílias de baixa renda (que recebem até cinco salários mínimos). Devido a sua 

característica, a resolução 460/04 tem-se apresentado como a linha que a Secretaria de 

Habitação tem procurado utilizar para aumentar o número de projetos habitacionais, já que 

83% do crédito são financiados pelos recursos subsidiados, enquanto que os demais 17% são 

financiados pelo tomador dos empréstimos, entretanto o gasto referente à infra-estrutura, 

também, pode ser considerado parte desses 17%. Dentro dessa linha de crédito, a Secretaria 

de Habitação, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já está licitando 61 casas 

isoladas (diversos locais) e vem trabalhando também junto à Caixa Econômica Federal com 

outros projetos em diversas áreas que irão beneficiar 748 famílias com unidades habitacionais. 

Encontra-se ainda no endereço eletrônico da Prefeitura a informação da Secretaria de 

Habitação que serão construídas novas moradias em parceria com a Caixa Econômica Federal 

no bairro da Várzea. O empreendimento terá 80 unidades, com infra-estrutura e áreas de lazer, 

e será construído com recursos do Programa de Habitação de Interesse Social (PHIS), do 

Ministério das Cidades (Governo Federal). Entre 2001 e 2005, as intervenções da Prefeitura 

do Recife na área de habitação, através do Auxílio Moradia, beneficiaram 3.792 famílias, com 

um investimento de R$ 34.355.520,00. Nesse mesmo período, o Governo Municipal concluiu 

e entregou 2.758 unidades habitacionais, com um investimento de R$ 50.218.733,31. Em 

março de 2006 foi entregue pela prefeitura 224 unidades habitacionais no Conjunto 

Residencial Casarão do Cordeiro (2ª etapa), com investimento no valor de R$ 4.423.000,00. 

Atualmente, encontra-se em fase de conclusão 344 Unidades Habitacionais no Casarão do 
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Cordeiro (3ª Etapa) com investimento em torno de R$ 6.828.000,00.(SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO – 2007). 

2.5 Alternativas para redução do déficit habitacional 

Uma das alternativas sugeridas e discutidas entre o governo e a sociedade para atender 

essa demanda habitacional é retomar a ocupação dos centros históricos na cidade do Recife. 

Essa tem sido já uma preocupação municipal devido à decadência em que se encontram os 

mesmos, pelo seu uso inadequado, perdendo assim a valorização dos seus bens culturais. Para 

que esse Patrimônio possa ser utilizado adequadamente faz-se necessário uma política de 

exploração dos centros históricos tanto para o turismo, que de certa forma dá visibilidade e 

valorização ao lugar, quanto para moradias. (Monteiro - 2003). 

Um dos problemas encontrados para a viabilidade desse projeto é o tipo de estrutura das 

edificações existentes, que refletem o modelo de morar de período muito antigo e muito difícil 

de ser adaptada para atender às necessidades dos padrões atuais. A grande preocupação é 

como torná-la habitável sem interferir nos seus valores arquitetônicos. Soma-se a isto que, a 

ocupação deve ser feita também por lançamentos de empreendimentos novos, atraindo não 

apenas camadas populares para ocupação dos prédios existentes, mas também como tornar 

viável e lucrativo para os empresários as edificações para as classes média e média alta. No 

último ano, a cidade voltou suas atenções para os lançamentos de duas torres no Píer do Porto 

do Recife. Esses empreendimentos direcionados para as classes A1 e A2 geraram discussões 

no mercado imobiliário, fazendo os empresários pensarem sobre se realmente o retorno à 

moradia no centro da Cidade vai se concretizar. A construção das duas torres, de 40 

pavimentos cada, denominadas de Píer Duarte Coelho e Píer Maurício de Nassau, apesar da 

polêmica, poderá provocar um movimento no sentido de desenvolvimento e atração de novos 

investimentos para esta área.  

A oferta, no entanto, da maioria das moradias deverá ser a ocupação dos imóveis 

existentes, pois atenderia a camada da população que hoje paga aluguel, quer comodidade de 

opções de serviços e lazer, fácil acesso aos transportes coletivos, proximidade do comércio e 

dá pouca importância a utilização de garagens privativas, agregando a isto, também, 

diminuição das taxas patrimoniais, como incentivo da prefeitura para este tipo de moradia. 

Com a revitalização que está acontecendo na Avenida Conde da Boa Vista, uma das 

principais vias de acesso ao centro do Recife, espera-se contribuir para que, com a diminuição 

dos constantes engarrafamentos no local, a procura por residências no centro possa ser maior. 
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A grande preocupação é como atender as exigências de conservação das moradias e ao 

mesmo tempo contemplar a demanda de habitação de acordo com os anseios do homem 

moderno. 

Sobre o bairro do Recife, Moreira (2003) relata que os Projetos do Porto Digital, 

Monumento BID-Cultura, prevê um estímulo para que o mesmo torne-se uma “Área Urbana 

Viva”. Convênios para divulgação do local para turistas e moradores da Cidade com 

informações sobre a história e cultura local tem criado atrações para o local. No entanto ainda 

existem muitos imóveis vagos no local, devido à inexistência de vizinhança, comércio e 

serviços instalados. Já no Bairro da Boa Vista estas opções favorecem a utilização dos 

imóveis vagos para uso residencial devido à acessibilidade de serviços ao seu entorno.  

Segundo Dantas (2007), devido aos imóveis localizados no Centro, serem muito antigos 

e existirem problemas relacionados com o trânsito, poluição e falta de amenidades urbanas 

positivas, o mesmo não representa um pólo de influência em termos de concentração da 

população de classes A1, A2, B1 e B2. Isso ocorre também na maioria das grandes cidades do 

Brasil. A concentração de renda mais alta aparece em torno de dois pólos de influência no 

Recife. Na zona sul o pólo de influência é a praia de Boa Viagem e na zona norte o Parque da 

Jaqueira. A praia de Boa Viagem é tida como pólo, principalmente, por ser umas das praias 

urbanas mais bonitas do Brasil, já o Parque da Jaqueira, possui grande concentração de área 

verde, pista de corrida, pista de patinação, brinquedos infantis, entre outros, atraindo 

diariamente muitas pessoas às suas dependências. Os Bairros influenciados pelos Pólos são: 

Boa Viagem, na zona sul, e Jaqueira, Tamarineira, Graças, Parnamirim, Aflitos, Casa Forte e 

Espinheiro, na zona norte. Como resultado da Pesquisa, Dantas (2007), apresenta que os 

consumidores estão dispostos a pagar 1,20% a mais no preço do apartamento para morar em 

um bairro com padrão sócio-econômico maior, 0,59% por cada metro quadrado de área 

privativa, 7,48% por um quarto social, 3,63% por uma suíte, 4,85% por cada vaga de 

garagem. Verificou-se, também, que os edifícios com mais andares são mais valorizados na 

proporção de 2,12% por pavimento. Em relação aos pólos de influência, Dantas (2007) ainda 

ressalta que os apartamentos se desvalorizam a uma taxa de 6,35% e 7,44% a cada quilômetro 

que se distanciam da praia de Boa Viagem e do Parque da Jaqueira, respectivamente, 

enquanto sofrem um acréscimo de valor a uma taxa de 8,52%, na medida que se afastam um 

quilômetro do Centro do Recife. No entanto, Dantas (2007) observa que a simples distância 

aos pólos da unidade habitacional não pode explicar completamente a variação dos preços dos 

imóveis. Existe uma interação entre os dados de modo que cada prédio funciona como um 
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micro pólo de influência para os vizinhos, de forma que se existir uma negociação de um 

apartamento por um preço elevado, irá gerar uma influencia de elevação nos preços dos 

imóveis vizinhos. 

Devido a algumas características especiais do bem imóvel, o mercado imobiliário tem 

comportamento diferente dos outros mercados. Por ser o mesmo um bem fixo, qualquer 

alteração no ambiente ao entorno dele provoca modificação em seu valor. Como existe 

diversificação das influências, as alterações provocadas são muito diferentes. No entanto 

como qualquer bem econômico, a escassez relativa à lei da oferta e da procura define o preço. 

(Bráulio 2005). 

Um país em Obras, esta é a afirmação de Salgado, Caetano e Napolitano (2007). Depois 

de décadas de estagnação, o setor imobiliário vive um momento de rara euforia. Em “O 

Mundo é Plano” o jornalista americano, Thomas Friedman, sugere um método inovador para 

fazer uma avaliação do grau de desenvolvimento das cidades - o número de prédios altos 

existentes. No livro ele relata que esteve na China em 1998, e após retornar, apenas seis anos 

depois, quase não pode reconhecê-la, tamanha a quantidade de novos arranha-céus. Medidas 

por este método, as cidades brasileiras fornecem indicações de grandes transformações na 

economia. “O setor imobiliário, afinal decolou”, afirma o ex-ministro da Fazenda Delfim 

Neto (Salgado, Caetano e Napolitano-2007). 

 Em um estudo feito pela Fundação João Pinheiro, os dados afirmam que existe um 

déficit habitacional, para as famílias que ganham até cinco salários mínimos,de 

aproximadamente 8 milhões de moradias no Brasil. Com a perspectiva de queda da taxa de 

juros, os bancos estão montando equipes para atender esta demanda. A perspectiva dos bancos 

é que a movimentação imobiliária virá do crédito e não dos salários dos compradores. Não 

será necessário que a população passe a ganhar mais, pois com a estabilidade financeira os 

trabalhadores poderão passar a fazer financiamentos mais longos, assumindo dívidas com os 

bancos. As incorporadoras sabem que descer a pirâmide social será muito bom para os 

negócios (Salgado, Caetano e Napolitano-2007). 

Eleutério (2008) afirma que as construtoras e imobiliárias em todo país estão cada vez 

mais se voltando para atender o consumidor das classes C1, C2 D e E, que apresentam grande 

potencial de crescimento. Construtoras oriundas de outras regiões do País têm vindo se 

instalar na cidade do Recife para atender esta demanda que surge. Imóveis com preços que 

variam entre R$60 mil e R$120 mil estão sendo lançados no mercado para suprir esta camada 
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da população. Empresas locais que antes só atendiam as classes A e B, também despertaram 

para esta oportunidade do mercado. 

 

2.6 Perspectivas econômicas x Habitação 

O alinhamento político, atualmente existente, entre os Governos Federal e Estadual vem 

transformando o Estado de Pernambuco em um pólo de atração de investimentos. Estima-se 

que até o ano de 2015, Pernambuco receberá investimentos em infra-estrutura, entre públicos 

e privados, de R$ 34 bilhões. Com a vinda de grandes indústrias como as do Pólo 

Farmacêutico e Hemoderivados, Refinaria Abreu e Lima, Pólo Têxtil, Estaleiro Atlântico Sul, 

entre outras, espera-se um aquecimento da economia em geral. O clima de euforia entre os 

empresários de diversos setores é grande, pois após mais de três décadas de estagnação, 

Pernambuco passa a ter uma renascença econômica (Bahe - 2007).  

Este momento econômico deverá propiciar, também, uma demanda maior por imóveis 

na região, o que mudará a análise de séries temporais dos últimos anos da oferta/demanda de 

unidades habitacionais. 

O governo Estadual lançou um pacote de medidas para o servidor que, também, deverá 

provocar uma demanda maior por imóveis na região. O Programa Habitacional do Servidor 

Público será uma linha de crédito que beneficiará os servidores ativos e inativos, através de 

financiamento com a Caixa Econômica. O diferencial deste financiamento será o custo 

financeiro que deverá ser de 6% ao ano. Este tipo de financiamento, com taxa baixa, será 

possível porque, para os construtores será um investimento com público já certo e com 

pagamento garantido das parcelas, pois o mesmo será feito com desconto em folha de 

pagamento. Terão prioridade nesse Programa os Funcionários com renda de até R$ 3,9 mil. 

Nesse perfil se enquadram 118.387 servidores na ativa e 20 mil inativos. O valor do imóvel 

financiado será de até R$ 80 mil, o que reforça a tendência atual da construção de imóveis 

mais populares, haja vista que o mercado para empreendimentos de maior valor já se 

encontram saturado.(Moreira 2007). 

 Sobre a situação em que se encontrava o Mercado Habitacional recifense no fim do 

primeiro semestre de 2007, pode-se tomar como parâmetro a análise do Índice de Velocidade 

de Vendas-IVV do relatório da ADEMI (Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de 

Pernambuco).As ofertas em julho de 2007 foram as mais baixas desde dezembro de 2001, 

apenas 3915 unidades. Essa redução era esperada e em comparação com o mês de julho de 



Capítulo 2                                                  O mercado imobiliário e o deficit habitacional na cidade do Recife. 

 19

2006 representa um volume 14,4% menor. Em relação aos lançamentos, não houve 

identificação de lançamentos neste mês, porém nos próximos meses as empresas já 

sinalizaram que estão prontas para lançarem novos projetos. As vendas do mês alcançaram 

247 unidades. As vendas acumuladas em 2007 apresentaram um resultado 14,4 % maior do 

que as realizadas em  igual período de 2006, impulsionadas pelas expansões ocorridas nas 

vendas dos imóveis com 2 (30,6%), 3(26,4%) e 4 quartos ou mais (11,7%). 

 No anexo segue a transcrição completa da pesquisa do IVV em julho de 2007. 

Os dados descritos na pesquisa do IVV representam o perfil em que se encontrava o 

mercado habitacional na ocasião da realização da pesquisa de campo do presente trabalho. 

Enquanto as classes A2, B1 e B2 da cidade encontram oferta de imóveis em várias 

localidades, e de diversos padrões, a classe de renda mais baixa da população(C1, C2 e D) 

têm o seu acesso à moradia restrito por falta de ofertas compatíveis aos seus rendimentos. 

Todavia com o aquecimento econômico que o Estado vem passando deverá propiciar uma 

época de muitos lançamentos no Mercado Imobiliário, com uma promessa de tempos 

melhores para os construtores e maior facilidade de acesso à compra de imóveis para 

população. 

2.7 Estudos de déficit habitacional em outras cidades 

Genevois (2001) descreve em seu artigo sobre o déficit habitacional na cidade de São 

Paulo, que, segundo dados oficiais, mais da metade dos Paulistanos (52%) residem em 

favelas, cortiços e loteamentos clandestinos, onde os dois primeiros são considerados 

moradias precárias. Os loteamentos clandestinos não possuem infra-estrutura adequada, 

faltam áreas verdes, tornando o local impróprio para morar. Ainda segundo Genevois (2001), 

outras condições contribuem para o déficit Habitacional da Cidade, como os chamados 

moradores de rua e outros aspectos muitas vezes que se passam despercebidos como o 

congestionamento de pessoas em casas e apartamentos, muitas vezes sem condições de 

conservação de modo que possa garantir a integridade e saúde dos usuários. Os moradores 

desses lugares sem acesso ao mercado imobiliário formal, muitas vezes omitem as 

irregularidades desses imóveis com medo de que possam vir a perder o único abrigo que 

possuem. Precisam-se estabelecer prioridades e identificar programas que possam garantir a 

esses indivíduos a construção de uma moradia digna. Genevois (2001) afirma que é 

necessário um debate metodológico para aprimoramento dos estudos das pesquisas de déficit 

habitacional no Brasil, pois consultados dados estatísticos sobre, por exemplo, a população 
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que vive em cortiços no município de São Paulo pode-se ter como resposta dependendo da 

fonte consultada dados discrepantes como 8% e 39% da população total. Este desencontro de 

dados dificulta a comparação dos dados existentes nas diferentes regiões e na mesma região 

em períodos diferentes. Com a discrepância existente das estimativas oficiais torna-se difícil 

um estudo para políticas públicas habitacionais. É necessário aprimorar os conceitos e 

indicadores existentes, para que, após essa correção, as ações possam ser tomadas mais 

próximas da realidade habitacional da região. Genevois (2001) utiliza em seu estudo os dados 

coletados provenientes da Pesquisa de Condições de Vida-PCV, levantamento esse realizado 

por amostragem de domicílios que é realizado periodicamente a cada quatro anos. No 

levantamento é feita uma análise das condições de Vida da população, através das 

características da moradia, nível de instrução, ocupação, renda e utilização do serviço de 

saúde. No levantamento da PCV é possível verificar se a moradia encontra-se adequada a um 

padrão mínimo de habitabilidade, podendo assim ser utilizada para calcular o déficit 

habitacional. Verifica-se nesse levantamento o tipo de material com que a moradia é 

construída, a localização, se os seus ocupantes são submetidos a dividir cozinha, banheiros e 

tanques de lavar roupas com seus vizinhos (caracterizando cortiço). Observa-se ainda se a 

moradia possui cômodos suficientes para que os moradores que ali residem possam executar 

funções básicas como repouso, higiene, preparo de alimentos adequadamente. È verificado, 

também, se a via de acesso possui iluminação pública e sarjeta, se a residência possui serviço 

de coleta de lixo, esgoto sanitário, abastecimento de água e energia e, na ausência destes 

serviços, qual a alternativa adotada. 

Para minimizar o déficit habitacional alguns governos tomam medidas que podem ser 

observadas, segundo Rodriguez e Sugranyes (2004), a política de construções de unidades 

habitacionais sociais no Chile obteve um grande sucesso e tem sido vista como modelo para 

muitos outros governos da América Latina para reduzir o déficit habitacional. Foram 

construídas quase 2 milhões de unidades em um País que tem  15 milhões de habitantes 

(2004), essa produção intensa tem reduzido o déficit habitacional acumulado nos últimos 

anos. No entanto Rodriguez e Sugranyes (2004) afirmam ainda que outros problemas 

surgiram com a construção desses conjuntos Residenciais. Os usuários dos mesmos têm 

protestado contra as construtoras e o governo a respeito da qualidade da construção das 

unidades e infra-estrutura. Existem escolas, postos de saúde, transporte público, mas a maioria 

com deficiência de qualidade no atendimento. Outro problema encontrado nas Cidades do 

Chile foi que, com o aglomerado de muitas famílias vivendo juntas em espaços restritos, tem 
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ocorrido muita violência nos Conjuntos Residenciais. As unidades habitacionais são 

pequenas, a maioria com área em torno de 60 m², e não têm espaço para ampliação. O que 

ocorre, então, é que os moradores constroem em espaços antes destinados ao uso comum, 

jardins etc. Algumas ampliações não têm critério de construção modificando a fachada e a 

aparência dos mesmos. A densidade populacional nesses condomínios chega a ser de 600 

habitantes por hectare, e esta população é composta de 15% de indigentes, 30 % de pobres e 

55% de não pobres (2004). Com a divisão da população de acordo com a classe, para 

direcioná-las para esses condomínios, ocorre uma segregação social muito preocupante, 

tornando o que Rodriguez (2004) chama de “mancha urbana”. Muitos dos usuários desses 

conjuntos têm vontade de sair dos mesmos, cerca de 60% disseram ter esta intenção.  Alguns 

dos motivos apontados foram: a convivência com os vizinhos, a delinqüência e as drogas. 

Apesar da falta de disponibilidade de serviços nesses lugares, o motivo mais importante ainda 

foi o difícil relacionamento com os vizinhos. 

Com o artigo de Rodriguez (2004) pode-se aprender, que na construção de conjuntos 

residenciais para suprir o déficit habitacional algumas atitudes devem ser tomadas para 

resolução do mesmo. Devem-se agregar ao empreendimento, planos que envolvam a 

qualidade dos serviços que serão prestados a essa população, a área de uso comum bem 

definida, as unidades habitacionais com áreas para futura expansão, entre outros, para que os 

problemas descritos no Chile não venham a serem repetidos na Região Metropolitana do 

Recife. 

Conforme foi visto são muitos fatores que contribuem para o déficit habitacional e 

muito a ser feito para reduzir o mesmo. No próximo capítulo será discutida sobre a escolha do 

imóvel, a avaliação que se faz do mesmo, bem como a satisfação do usuário em relação a 

unidade imobiliária. 
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3 A ESCOLHA DO IMÓVEL 

Para identificar a característica do imóvel que os consumidores buscam, deve-se 

ressaltar que ao adquirir uma residência, casa ou apartamento, o indivíduo leva em 

consideração muitos aspectos relacionados a diversos fatores externos e internos. Segundo 

Leitão (1998) fatores pessoais como: idade, condição econômica e estilo de vida também 

influenciam na hora da decisão da compra. Ao decidir-se pela aquisição de um imóvel, o 

consumidor tem uma série de itens que o fazem acautelar-se para a tomada da decisão, como 

riscos financeiros, emocionais e sociais. Não se detecta a necessidade e se concretiza a 

compra imediatamente. É quase sempre uma compra de processo demorado. 

Ainda segundo Leitão (1998), fatores externos (cultural e social) e fatores internos 

(pessoais e psicológicos) influenciam a escolha na hora da compra do consumidor. Para a 

influência do fator cultural pode-se notar a escolha, por exemplo, de adquirir um imóvel que 

possua churrasqueira, se for um costume típico da região a realização de churrascos. Enquanto 

que o aspecto da classe social pode ser determinante para a escolha da localidade. Para uma 

análise do fator interno, pessoal e psicológico, muitas vezes a compra pode ser influenciada 

pela percepção que o indivíduo tem de si mesmo, achando muitas vezes que ele é, ou não, 

merecedor desta aquisição. 

 Segundo Petersen e Danilevictz (2006), a satisfação do cliente e a vantagem 

competitiva da empresa em relação aos concorrentes poderá ocorrer por três maneiras 

diferentes: diferenciação dos imóveis com escolha do conjunto de atributos que melhor 

satisfaça os desejos dos clientes; definição dos atributos de acordo com o segmento de 

mercado; maior entendimento e atendimento das reais necessidades do cliente em relação aos 

concorrentes. 

Segundo vários autores, apud Leitão (1998), o processo de compra passa por várias 

etapas que resumidamente são: 1. Reconhecer a necessidade por algum produto ou serviço; 2. 

Procura de informações; 3. Avaliação das alternativas encontradas; 4. A compra propriamente 

dita e 5. Comportamento e avaliação pós-compra. 

Gonzaga (2003) considera que o processo de compra inicia-se quando o consumidor 

reconhece a necessidade e é acionado por estímulos internos como: (a) mudanças familiares, 

sociais e financeiras e (b) insatisfação com a situação atual. Esta mobilidade pode ser 

relacionada de acordo com alguns aspectos do indivíduo envolvido: alteração do padrão 

familiar e estilo de vida do consumidor, mudança do ciclo de vida familiar, por exemplo, é 
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uma pessoa solteira e vai casar-se, mudança do curso de vida da pessoa e a própria condição 

do estado de conservação da propriedade existente. 

Segundo Freitas (2000) apud Gonzaga (2003), para realizar a compra de um imóvel as 

fontes de informações mais importantes são: o conhecimento do mercado em si, os anúncios 

em jornais de grande circulação, as empresas corretoras, os parentes e amigos e ainda a 

observação e inspeção pessoal em placas de venda. De acordo com Kotler e Armstrong (1999) 

apud Gonzaga (2003), para entender como se processa a avaliação das alternativas na mente 

do comprador é muito importante obter as seguintes informações: (a) conhecer e analisar 

quais os atributos considerados mais importantes na avaliação do consumidor; (b) qual o grau 

de importância de cada atributo dado pelo comprador; (c) conhecer os níveis ideais de cada 

atributo;(d) analisar a influência da marca (incorporador, construtor, etc) em relação aos 

atributos; (e) como o consumidor avalia esta marca. 

Gonzaga (2003) considera que, após avaliar as alternativas do mercado o consumidor, 

com base nas suas preferências, cria a intenção de compra que pode ocasionalmente 

influenciar a decisão final. Muitas vezes, no entanto por fatores diversos nem sempre a 

itenção de compra é realizada. Por exemplo, um morador do mesmo edifício pode incentivar o 

comprador a desistir da aquisição do apartamento por experiências desagradáveis que tenha 

passado no empreendimento. Este comportamento da indicação ou não do mesmo 

apartamento ou da mesma empresa construtora para outra pessoa é descrito segundo Gonzaga 

(2003) como uma etapa muito importante para conhecimento da satisfação com o produto ou 

serviço, quanto mais próximo está o desempenho percebido das expectativas criadas em 

relação ao produto mais satisfeito o consumidor estará. 

Alguns lares também chamados como “não convencionais” devem ser levados em conta 

para estudo das preferências do consumidor como: casais homossexuais, pessoas que moram 

sozinhas, que não casaram e que também não pretendem casar. (Cavalcanti, 2006). 

Krisjanous (2001) apud, Cavalcanti (2006) enfatiza que se deve estudar também o 

chamado “fenômeno do ninho vazio” onde os filhos casam e os pais já idosos voltam a morar 

sozinhos. Como a expectativa de vida nos últimos tempos tem aumentado e a taxa de 

natalidade diminuída existe uma demanda urgente de unidades habitacionais para atender esta 

camada da população. 
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3.1 Avaliação do imóvel 

Segundo Rangel e Gomes (2007) muitas vezes torna-se difícil para o usuário avaliar o 

que seria mais valorizado: uma casa antiga, em um excelente bairro residencial, próxima ao 

centro; ou uma residência grande, nova, com piscina e área de lazer, num bairro distante do 

centro da cidade? 

Devido à complexidade para analisar os vários atributos que juntos vão definir o valor 

de um imóvel, a aquisição do mesmo é uma difícil escolha. 

Ainda segundo Rangel e Gomes (2007) de acordo com o ponto de vista de vários 

profissionais, os critérios mais relevantes para definir o preço de um imóvel são: localização, 

área de construção, qualidade da construção, estado de conservação, número de vagas na 

garagem, número de cômodos, atrativos (piscina, churrasqueira, etc) e segurança. 

Segundo Gonzaga (2003), apud Cassundé Junior (2003), o valor dos imóveis pode ser 

afetado por diferentes fatores, dentre eles, Millington (1994) apud, Cassundé Júnior 2003 

destaca: 

a) A economia local. O nível de empregos e salários, além de variáveis 

demográficas como o crescimento da população, números de casamento e 

divórcios que também influenciam a demanda por habitação; 

b) A economia nacional. O nível de desemprego, a inflação, condições de 

financiamento influência a demanda por imóveis; 

c) A economia internacional. Alterações no nível dos investimentos 

internacionais afetam a produção e o consumo, que pode resultar na elevação 

do valor dos imóveis. 

Na realidade os aspectos sócio econômicos, culturais e ambientais afetam diretamente a 

oferta e a procura por imóveis.(Cassundé Junior 2003). 

Segundo Souza Filho e Arraes (2004), o consumidor de imóvel pode ser dividido em 

dois grandes grupos: aqueles que adquirem o imóvel para utilização do bem e suprir sua 

necessidade básica e aqueles que adquirem o mesmo para compor uma cesta de 

investimentos. 

Ainda segundo Souza Filho e Arraes (2004), o mercado imobiliário pode ser entedido 

como um processo em que três atores destacam-se: a terra, a estrutura e o ofertante, onde o 

homem modifica adicionando uma estrutura física ao espaço da terra antes vazia e após vai ao 

mercado oferecer o produto final para venda ou locação. Para compreensão de como é 

realizada a avaliação de um imóvel, depende basicamente da indiferença das pessoas em 
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relação a determinado bem, aliado a muitos fatores e expectativas do indivíduo em satisfazê-

las. A avaliação de imóveis representa a relação entre a intensidade das necessidades do bem 

econômico, de acordo com o valor que cada indivíduo atribui ao bem habitação, e a 

quantidade existente. 

Gonzaga (2003) afirma que no Brasil a preferência do consumidor tem sido comumente 

negligenciada no processo de avaliação de imóveis. Muitos estudos têm avaliado a satisfação  

do cliente final ou ainda aspectos relativos ao desempenho do imóvel e se o mesmo atendeu 

as necessidades dos usuários. Pouco se tem estudado sobre quais as preferências reais do 

comprador e como as mesmas podem influenciar no valor final do imóvel. 

3.2 A satisfação com o imóvel 

A satisfação dos clientes é hoje uma questão indispensável para o crescimento e 

sobrevivência das empresas. Diversas empresas, de vários segmentos, iniciaram um processo 

de modernização gerencial. A busca da qualidade na indústria da construção civil tem sido 

estimulada pela reduzida disponibilidade de recursos financeiros, e aumento das exigências do 

mercado imobiliário. Jobim (1997). 

 Apesar das tentativas de atualização das empresas de construção civil, as mesmas têm 

encontrado muita dificuldade para se adequarem a esses novos processos. Segundo Kubal 

(1994), apud Jobim (1997), muitas são as causas para a indústria da construção civil não 

conseguir aplicar as novas filosofias gerenciais. As dificuldades apontadas mais importantes 

são: não conhecer limites de autoridade e responsabilidade de cada indivíduo envolvido no 

processo; a padronização do produto final é muito difícil; dificuldade da aplicação da filosofia 

just in time junto aos fornecedores; dificuldade para atingir a meta de satisfazer o cliente, 

devido à complexidade; pouco investimento para busca de novas tecnologias, novos métodos 

construtivos e pesquisa de usos de materiais diversificados; rotatividade alta da equipe de 

funcionários, dificultando a melhoria contínua; clientes variáveis e complexos que não 

obedecem a uma matriz pré-definida, dificultando o foco direcionado para o cliente. 

Geralmente têm-se verificado, de um lado o cliente demonstrando um maior interesse 

pela qualidade e busca por fazer valer os seus direitos e, de outro lado, a industria da 

construção civil buscando métodos mais eficientes para gerar um produto com maior 

qualidade e preço competitivo. Com isto as empresas têm criado novas ferramentas de 

controle para melhorar e otimizar os processos. Jobim (1997). 
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Ainda segundo Jobim (1997), o comportamento do cliente começou a ser estudado 

recentemente. Os pesquisadores estão interessados em descrever, compreender, prever ou 

influenciar o comportamento dos clientes. Nos últimos anos muitos trabalhos têm estudado o 

grau de satisfação dos usuários e o desempenho das edificações em uso. Esses estudos 

normalmente são realizados através das Avaliações Pós-Ocupação, fundamentadas na 

satisfação do usuário. 

A avaliação de desempenho da unidade habitacional e seus componentes podem ser 

caracterizados quantitativamente de acordo com o comportamento do produto em uso 

atendendo uma lista de exigência de quatorze itens a serem consideradas (CIB W/60,1982), 

apud Jobim (1997). Esta lista, que deve ser considerada de acordo com o contexto em que a 

unidade está inserida, resumidamente, consta de: 

a) segurança estrutural, ou resistência mecânica a cargas estáticas e dinâmicas, 

individuais ou combinadas; 

b) segurança contra o fogo, ou seja, riscos de erupção e difusão do fogo; 

c) segurança de uso, ou segurança contra agentes agressivos como, por exemplo, 

proteção contra explosões, queimaduras, fontes cortantes, mecanismos móveis, riscos de 

choques elétricos, radioatividade, etc; 

d) estanqueidade à água proveniente da chuva, do solo, a gases, poeira, etc.; 

e) conforto higrotérmico, tais como controle de temperatura do ar, radiação térmica, 

etc.; 

f) pureza do ar, ventilação, controle de odores; 

g) conforto acústico ou controle do ruído; 

h) conforto visual, isto é, controle e previsão da luz natural, insolação, nível de 

iluminação, etc.; 

i) conforto tátil, ou seja, propriedades das superfícies como rugosidade, temperatura de 

contato, flexibilidade; 

j) conforto antropodinâmico como limitação de acelerações e vibrações, conforto de 

pedestres em áreas de vento intenso, inclinação de rampas, manobras de operação de portas, 

janelas e equipamentos; 

k) higiene, ou seja, instalações para cuidados corporais, suprimento de água, limpeza e 

evacuação de resíduos; 

l) adaptação ao uso, como número, tamanho, geometria e inter-relação, previsão de 

serviços e equipamentos, mobiliário, flexibilidade; 
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m) durabilidade, ou seja, conservação de desempenho por tempo adequado; 

n) economia, representada por um custo global adequado, ou seja, custo de projeto e 

construção (produção), mais custos de manutenção, mais custos de operação. 

Esta lista tem o intuito de orientar a coleta, análise e interpretação das informações 

sobre o imóvel, tanto tecnicamente, como na visão do cliente. No entanto pode ocorrer de um 

imóvel apresentar todos os itens de acordo com o padrão sem resultar num alto grau de 

satisfação do usuário com a unidade adquirida. Jobim (1997). 

Segundo Caboim&Lima(1998) as empresas construtoras devem buscar coletar dados 

através de pesquisas antes de lançar algum empreendimento no mercado. Esta pesquisa 

poderá buscar informações relativas à demanda do mercado consumidor, procurando traçar o 

perfil do mesmo, dados técnicos em relação ao imóvel que este consumidor procura e ainda 

dados financeiros sobre o sistema de vendas, tipo de financiamento, taxa de 

comprometimento da renda entre outros. Pode-se procurar, também, qual o principal motivo 

para mudança de domicílio. É importante averiguar com uma pesquisa de satisfação o que o 

consumidor acha do imóvel que mora atualmente, quais os pontos positivos e negativos do 

mesmo, incluindo no que diz respeito ao entorno do imóvel, a vizinhança em si e os serviços 

oferecidos na área (padaria, farmácia, supermercado, escola, etc). 

Pode-se perceber que a pesquisa é um importante meio de coleta de dados para obter 

informações sobre os desejos do consumidor e sua satisfação com o imóvel. No próximo 

capítulo será apresentada a análise descritiva dos dados encontrados na pesquisa de campo 

realiazada no Feirão da Caixa Econômica Federal. 
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4 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

A pesquisa de campo desta dissertação foi realizada durante os três dias do Feirão  da 

Caixa entrevistando as pessoas que freqüentaram o mesmo , sendo escolhidas de modo 

aleatório. Conforme explicado no capítulo 1 este trabalho pode ser classificado como 

quantitativo, bibliográfico e estudo de caso. No evento estiveram presentes cinco 

pesquisadores que colheram as informações e preencheram os questionários. O questionário 

era aplicado enquanto as pessoas aguardavam na fila do Feirão o atendimento. Foi elaborado 

um questionário sócio–econômico com 17 perguntas com variáveis qualitativas e 

quantitativas que demandava do entrevistado uma média de 8 minutos, dependendo muitas 

vezes da predisposição em ouvir as perguntas oralmente ou o próprio entrevistado ler o 

questionário. No anexo encontra-se a transcrição do mesmo. Obtiveram-se como respostas 

válidas 339 amostras. Antes de ser colocado para o público o questionário foi debatido com 

empresários da Construção Civil, economista e também colhidas sugestões com o Professor 

Rubens Dantas, conhecedor do mercado imobiliário do Recife. Segue a seguir a análise 

descritiva do público. 

4.1 Perfil do consumidor 

Dos 339 (trezentos e trinta e nove) entrevistados, 163 (cento e sessenta e três) foram 

pessoas do sexo feminino, um percentual de 48% do total da amostra.(Figura 4.1.1) 

 

Figura 4.1.1- Gráfico Gênero Fonte: Elaboração Própria 
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A idade dos entrevistados na pesquisa foi dividida em 6 faixas: 1- de 18 a 25 anos; 2- 25 

a 30 anos; 3- 30 a 40 anos; 4- 40 a 50 anos; 5- 50 a 60 anos; 6- acima de 60 anos. Verificou-se 

que as faixas 2 e 3 representaram cada uma 31% aproximadamente, ou seja as faixas de idade 

entre 25 a 40 anos representam juntas 62% aproximadamente do total dos 

entrevistados.(Figura 4.1.2) 

 
 

Figura 4.1.2- Gráfico Faixa etária.  
Fonte: Elaboração Própria 

 

O estado civil dos entrevistados foi dividido em cinco grupos: 1- Solteiro(a); 2- 

Casado(a); 3- Divorciado(a); 4- Viúvo(a); 5-Outros. As pessoas com estado civil solteiro 

representaram 47,2 % do total dos entrevistados, enquanto que os casados representaram 

44,54 %.(figura 4.1.3) 

 

 
 Figura 4.1.3- Gráfico Estado civil dos entrevistados.  

Fonte: Elaboração Própria 
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 A faixa de renda mensal familiar dos entrevistados foi dividida em  nove categorias: 

faixa 1 – até R$400,00; faixa 2- R$400,00 a R$800,00; faixa 3 -R$800,00 a R$1000,00; faixa 

4 – R$ 1000,00 a R$1300,00; faixa 5- R$1300,00 a R$ 1600,00; faixa 6 R$1600,00 a 

R$1800,00; Faixa 7- R$1800,00 a R$2200,00 ; Faixa 8- R$ 2200,00 a R$2500,00; faixa 9- 

acima de R$ 2500,00. A Faixa de renda 2 apresentou 19,76 % do total dos entrevistados 

enquanto que a faixa 3 apresentou 17,7 % do total. A faixa 4 representou 14,45% do total, 

somando as três faixas  aproximadamente 40% do total dos entrevistados ( figura 4.1.4). 

 

 Figura 4.1.4- Gráfico da Faixa de renda.  
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Perguntou-se aos entrevistados também com quem ele reside atualmente e as 

respostas foram divididas em 4 categorias: 1- Pais; 2- Conjugue; 3- Sozinho; 4- Outros. As 

respostas obtidas mostraram que 37,7% dos entrevistados moram com os pais e 44,54%  

moram com o conjugue.(figura 4.1.5). 

 
Figura 4.1.5- Reside com quem. 

 Fonte: Elaboração Própria 
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 Procurou-se saber dos entrevistados qual o motivo da compra do imóvel. As respostas 

foram divididas em 5 categorias: 1- casamento; 2- sair do aluguel; 3- independência; 4- 

comodidade; 5- investimento. Verificou-se que cerca de 40% tem como motivo principal da 

compra sair do aluguel, enquanto que 20 % o motivo é casamento e outros 20% ter 

independência.(figura 4.1.6). 

 

 
Figura 4.1.6- Razão da compra.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2 Características do imóvel 

 A faixa dos valores dos imóveis procurados foi dividida em 5 faixas: 1- R$ 10 mil a 

R$ 30 mil; 2- R$ 30 mil a R$ 45 mil; 3- R$ 45 mil a R$ 60 mil; 4- R$ 60 mil a R$ 80 mil; 5 

acima de R$ 80 mil. O gráfico Valor do Imóvel (figura 4.2.1) mostra que os valores mais 

procurados para aquisição do imóvel foram entre R$ 10 mil e R$ 45 mil. Sendo destes 36,84 

% na faixa de R$ 10 a R$ 30 mil, e 34,22 % na faixa de R$ 30 a R$ 45 mil. 
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 Figura 4.2.1- Valor do imóvel.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Foi questionado ao entrevistado, também, quantas pessoas iriam residir no imóvel no 

caso da aquisição. As respostas foram divididas em 4 faixas: 1- de 1 a 2 pessoas; 2- 3 a 4 

pessoas; 3- 5 a 6 pessoas; 4- mais que 6 pessoas. Foi verificado que 47 % dos entrevistados 

vão residir só ou com uma pessoa, enquanto que 47% vão residir no máximo 4 pessoas no 

imóvel.( figura 4.2.2).Mostrando que a procura do imóvel  em sua maioria é para dividir o 

espaço com poucas pessoas. 

 

 
Figura 4.2.2- Quantidade de pessoas que vão morar no imóvel. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Foi perguntado aos entrevistados qual o percentual do imóvel que pretendia financiar, 

as respostas foi dividido em 6 faixas: 1- 0 a 30%; 2- 30% a 50%; 3- 50% a 70%; 4- 70% a 

80%; 5- 80% a 90%; 6% - 90 a 100% . Foi verificado que 53,6% dos entrevistados iriam 

procurar financiamento de 90% a 100% do imóvel.(figura 4.2.3) 
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Figura 4.2.3- Percentagem que pretende financiar. 
 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Procurou-se saber qual a quantidade de quartos desejada no imóvel que o comprador 

pretendia adquirir. As respostas foram divididas em 4 categorias: 1- um quarto; 2- dois 

quartos; 3 -três quartos; 4- mais que três quartos. Do total de entrevistados 51,3 % estavam à 

procura de imóveis com dois quartos, enquanto que 45,7% procuravam imóveis com três 

quartos.(figura 4.2.4). 

 
Figura 4.2.4- Quantidade de quartos. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Foi perguntado aos entrevistados qual a necessidade de vagas para automóvel no 

imóvel a ser adquirido. As respostas foram divididas em 4 categorias: 1- 0 (nenhuma vaga); 2- 

1 vaga; 3- 2 vagas; 3- mais que duas vagas. Foi verificado que 13,2% dos entrevistados não 

necessitam de vaga de garagem, 73,4% necessitam de apenas uma vaga de garagem e 12,6% 

precisam de duas vagas. (Figura 4.2.5). 
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Figura 4.2.5- Quantidade de Vagas. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Procurou-se saber qual a área do imóvel que o entrevistado pretendia adquirir. As 

respostas foram divididas em 5 faixas: 1- até 50m2; 2- 50m2 a 70m2; 3- 70m2 a 80m2; 4-80 

m2 a  100m2; 5- acima de 100 m2. Verificou-se que 46% dos entrevistados procuravam 

imóveis com uma área de 50m2 a 70m2, enquanto que cerca de 25% procuravam imóveis na 

faixa de 70 a 80m2. Observou-se que apenas 2% procuraram imóveis com área superior a 100 

m2.(figura 4.2.6). 

  

 
Figura 4.2.6- área do imóvel. 

 Fonte: Elaboração Própria 
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4.3 Atrativos do imóvel  

Procurou-se saber quais os atrativos os entrevistados preferiam que o imóvel tivesse e 

em que escala de importância eles seriam. A escala utilizada foi de 1 a 8 – 1 maior 

importância e 8 menor importância. Dentre as opções foram colocadas: “play ground”, 

quadra de esportes, sala de ginástica, piscina, churrasqueira, salão de festas, poço artesiano e 

ainda o imóvel ter sua estrutura do tipo sobre pilotis. 

 Devido a um erro de digitação três entrevistados obtiveram resposta zero para as 

perguntas ( a escala de variação foi de 1 a 8), não prejudicando ainda assim a análise das 

mesmas.  

Para o item Play Ground, parque infantil, 19,47% dos entrevistados colocaram o mesmo 

em escala número 8, ou seja, em último lugar de importância de preferência, e 

aproximadamente 18% colocaram em escala número 7, ou seja, aproximadamente 28% dos 

entrevistados não acham importante em relação aos demais itens, ter play ground no 

empreendimento. Apenas 5,6% apresentaram como item mais importante.(Figura 4.3.1). 

 

 

 
Figura 4.3.1 – Importância de Play Ground no imóvel. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o item Quadra de esportes, 16,81% dos entrevistados colocaram quadra de 

esporte como o segundo item mais importante, e observa-se que a preferência pelo item ficou 

em torno das escalas de 2 a 5, somando os índices dessas escalas obteve-se 62,8% das 

respostas.(Figura 4.3.2) 
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Figura 4.3.2- Importância de Quadra de esportes. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o item Sala de Ginástica, 19,7% colocaram o item em quinto lugar, a faixa 

preferida pelos entrevistados ficou entre 4 e 6 que somadas apresentam 51,6% das 

preferências.(figura 4.3.3). 

 

 
Figura 4.3.3- Importância de sala de Ginástica. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 A importância dada para que o imóvel a ser adquirido seja do tipo pilotis juntando a 

resposta 1 e 2 foi de 35,10%, enquanto que a resposta  na escala 8, ou seja pouco importante 

foi de 31,5%. (Figura 4.3.4).  
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Figura 4.3.4- Importância de o imóvel ser do tipo sob pilotis.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o item Piscina a resposta na escala de 3 e 4 somadas representam 34,2% das 

respostas.(Figura 4.3.5). 

 

 
Figura 4.3.5- Importância de o imóvel ter Piscina.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 O item churrasqueira apresentou como resposta nas escalas 6 e 7 somadas 42,7% das 

respostas, o que se pode inferir que os entrevistados não deram muito importância para que o 

imóvel tenha churrasqueira.(figura 4.3.6) 
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Figura 4.3.6- Importância de o imóvel ter churrasqueira.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o item salão de Festas somadas as respostas na escala 3 e 4 representam 42,7% 

das respostas. (Figura 4.3.7) 

 
Figura 4.3.7- Importância de o imóvel ter salão de festas.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o item poço, é bem diferenciada a resposta em relação aos outros itens, que 

apresentam uma oscilação entre as escalas. Nesse item fica bem definido que os entrevistados 

colocaram o item ter poço no imóvel como prioridade. Cerca de 56,4% das respostas 

colocaram o poço como mais importante.(figura 4.3.8) 
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Figura 4.3.8- Importância de o imóvel ter poço. 
 Fonte: Elaboração Própria 

4.4 Atrativos da Localização 

  Procurou-se saber na pesquisa também, o que o consumidor achava importante ter nas 

proximidades do imóvel. Foi utilizada uma escala de 1 a 7 , onde 1 é mais importante e 7 o 

menos importante. Foram colocadas as opções: escola, supermercado, padaria, parque, centro 

de compras, praça, e também a importância do imóvel ser localizado em rua asfaltada. 

 Para o item ter escola próxima a resposta como sendo este o item mais importante 

obteve o percentual de 30,67%. Verificando-se que o consumidor valoriza imóveis próximos 

de escolas. (figura 4.4.1). 

 
Figura 4.4.1- Importância de ter escola próximo ao imóvel. 

 Fonte: Elaboração Própria 
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 Para a opção de ter supermercado próximo ao imóvel, obteve-se que dos usuários 

entrevistados 41% achavam em segundo lugar de importância o imóvel ser localizado 

próximo de um supermercado.(figura 4.4.2). 

 

 
Figura 4.4.2- Importância de ter supermercado próximo ao imóvel. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para opção de ter padaria próxima ao imóvel foi obtida a resposta que 34% escolheram 

que em terceiro lugar de importância vem a proximidade do imóvel com uma padaria. (figura 

4.4.3). 

 

 

 
 

Figura 4.4.3- Importância de ter padaria próxima ao imóvel.  
Fonte: Elaboração Própria 
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 Quando perguntado da importância do imóvel ser próximo de parque, os entrevistados 

responderam que aproximadamente 70% colocaram como sexto ou sétimo lugar de 

importância. Verificando assim que os usuários não deram muito valor por um imóvel ser 

próximo de parque.(Figura 4.4.4). 

 
Figura 4.4.4- Importância de ter parque  próximo ao imóvel. 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 Quando perguntado sobre a importância de ter um centro de compras próximo ao 

imóvel obteve-se como resposta que 61,3% aproximadamente colocaram como grau de 

importância de 4 a 6 , ou seja importância mediana de ter um shopping ou centro de compras 

próximo.(figura 4.4.5). 

 

 

Figura 4.4.5- Importância de ter centro de compras próximo ao imóvel. 
 Fonte: Elaboração Própria 
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 Procurou-se saber qual a importância dada para o imóvel ser próximo de uma praça. 

Verificou-se que 59% dos entrevistados colocaram na escala 6 ou 7 de importância à resposta 

, o que se constata que foi pouco importante para os entrevistados o imóvel está localizado 

próximo de uma praça.(figura 4.4.6). 

 

 
Figura 4.4.6- Importância de ter uma praça próxima ao imóvel.  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Procurou-se saber qual a importância dada ao imóvel está localizado em uma rua 

asfaltada das respostas obtidas verificou-se que 34% colocaram este item em primeiro lugar 

de prioridade, assumindo daí a importância desse item para localização do imóvel. (Figura 

4.4.7). 

 
Figura 4.4.7- Importância do imóvel está localizado em rua asfaltada.  

Fonte: Elaboração Própria 
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4.5 Análise dos bairros 

 Foi perguntado com resposta em aberto qual o bairro que o comprador mora 

atualmente, as respostas foram bastante diversificadas, com a análise feita apenas dos bairros 

que apresentam índice maior ou igual a 3%. (figura 4.5.1) 

 

 

Figura 4.5.1- Bairros que apresentaram 3% ou 4% dos compradores. Fonte: Elaboração própria. 

 

 Foi perguntado aos entrevistados qual o bairro que eles pretendiam comprar o imóvel. 

A resposta foi deixada em aberto e podendo também deixar o local como indefinido. Foram 

analisadas as respostas apenas das que apresentaram cinco ou mais indicações. (figura 4.5.2). 

Conforme se observa os bairros mais citados foram Piedade, Caxangá e Arruda. A resposta de 

bairro indefinido foi a que obteve mais indicação, 8,85% dos entrevistados não optaram em 

qual o bairro escolheriam para a compra do imóvel. 
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Figura 4.5.2- Bairros com indicações de preferência de compra. Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.6 Estratificação por Classe de Renda 

Foi analisado se o comportamento da classe social mais elevada, captada durante a pesquisa, 

seguia de maneira parecida com a média do comportamento dos demais entrevistados. 

Verificou-se três itens para comparação. O primeiro era saber se a preferência de ter play 

ground no imóvel era parecido com os demais(Fig 4.6.1). Depois verificou-se a importância 

do imóvel ter poço artesiano( Fig 4.6.2), e em seguida foi analisado a importância do imóvel 

ser em rua asfaltada.(Figura 4.6.3). Conforme observa-se os dados seguiram a mesma 

tendência.  
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Figura 4.6.1- Mais Importante ter Play ground. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 4.6.2- Mais importante ter poço no imóvel. 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 4.6.3- Importância do imóvel está localizado em rua asfaltada. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Após análise estatística descritiva procurou-se entender quais as relações entre as variáveis 

encontradas. No próximo capítulo verifica-se quais as inferências pode-se afirmar sobre a 

população. 
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5 ANALISE ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

Através de experimentos ou estudos observacionais, utiliza-se a estatística para coletar, 

organizar, descrever, analisar e interpretar dados. Através da análise estatística tira-se 

conclusões sobre uma população, ou universo, com base em uma amostra de observações. 

Alguns conceitos básicos da estatística devem ser definidos para facilitar o entendimento da 

mesma. População: conjunto de elementos que, sob as mesmas condições, formam o universo 

do estudo que são passíveis de ser observado; Amostra: parte dos elementos de uma 

população; Amostragem: processo de seleção da amostra. (Barbetta, Reis, Bornia – 2004 -Pág 

12-17). 

Para verificar se o tamanho da amostra coletada é de tamanho suficiente verifica-se a 

variância de um determinado parâmetro considerado importante para a pesquisa. Neste 

trabalho calculou-se a variância do item valor do imóvel e obteve-se como resposta o tamanho 

da amostra igual a 87,50868, isto é 88 amostras  seriam suficientes. Calculou-se também após 

descobrir o tamanho do N da população aproximadamente 25 mil pessoas, que foi o número 

total de visitantes do Feirão, e obteve-se como resposta 174,0154, ou seja, 175 amostras. Foi 

utilizada toda a amostra coletada (339) por assim entender que sua utilização poderá 

enriquecer mais o trabalho.   

5.1  Análise de Associação 

Para verificar se existe associação entre duas variáveis qualitativas, deve-se avaliar se as 

probabilidades de evento em uma delas são alteradas conforme a categoria da outra. 

A escolha do teste estatístico para identificação da relação foi feita levando-se em 

consideração os tipos das variáveis envolvidas e o atendimento dos pressupostos exigidos por 

cada teste. Foi aplicado ANOVA, quando uma variável era numérica e a outra categórica e o 

teste Qui-quadrado de Pearson para independência quando as duas variáveis eram categóricas. 

Para que a ANOVA seja aplicada é preciso que a suposição de igualdade de variâncias entre 

as várias amostras seja atendida, como também cada amostra deve ter distribuição normal. 

Com isso pode-se concluir que a ANOVA além de testar a igualdade de múltiplas médias 

testa também se as amostras seguem todas uma distribuição normal com parâmetros idênticos. 

Enquanto as distribuições não forem extremamente diferentes de uma distribuição normal, o 

nível de significância do teste de análise de variância geralmente não é muito afetado pela 

falta de normalidade, sobretudo para grandes amostras. O teste efetuado para verificar a 
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igualdade das variâncias foi o teste de Levene, cuja hipótese nula (H0) é de que as variâncias 

são iguais em todas as amostras e a hipótese alternativa atesta que elas são diferentes. O teste 

de Kolmogorov-Smirnov, por sua vez, foi utilizado para testar a aderência dos dados das 

amostras com a distribuição normal. A hipótese nula é a de que a distribuição de 

probabilidade da variável segue uma distribuição normal e a hipótese alternativa é que os 

dados da amostra não seguem uma distribuição normal. Caso os pressupostos da ANOVA não 

sejam atendidos deve-se usar o teste não-paramétrico de Kruskal Wallis, cuja hipótese nula é 

que as variáveis pertencem à mesma distribuição ou a distribuições com a mesma média, e, 

portanto não interferem no comportamento uma da outra. Para tabelas 2x2 Yates propõe uma 

correção de continuidade na estatística de Pearson. A hipótese nula (H0), no caso do teste do 

Qui-Quadrado, é que as variáveis são independentes, enquanto que a hipótese alternativa 

afirma que elas estão relacionadas. Em todos os testes efetuados o nível de significância 

adotado foi 5% e a interpretação de todos os testes foi feito baseado na análise da 

probabilidade de significância, o p-valor, que determina a probabilidade de se rejeitar H0 

quando ela for verdadeira (erro tipo I). Assim, se p<0,05 H0 é rejeitada, caso contrário o teste 

indica que não existem evidências suficientes para se rejeitar a hipótese nula. O teste 

paramétrico é utilizado quando os dados da amostra apresentam uma distribuição normal. Nas 

amostras estudadas os dados não apresentam variáveis de razão, têm um nível de mensuração 

qualitativo ordinal ou nominal, portanto não tem distribuição normal, logo se utiliza teste não 

paramétrico. (Barbetta, Reis & Bornia - 2004).  

 

5.2 Análise dos gêneros da população 

Utiliza-se o teste de Mann Whitney para comparar a posição central de duas populações. 

Dentro das amostras estudadas pode-se separar o gênero como sendo duas populações 

distintas e a partir daí verificar se as mesmas comportam-se de maneiras iguais ou diferentes. 

A hipótese nula é que Ho: Média de comportamento dos homens é igual Média de 

comportamento das mulheres; enquanto que a hipótese alternativa, H1: Média do 

comportamento dos homens é diferente da média do comportamento das mulheres. 

O nível de significância (ou p-valor), analisado nos testes, é a probabilidade de obter 

resultados fora da região de possibilidades de conclusão. Se o p-valor é pequeno (α < 0,05) a 

diferença entre os dois grupos é considerada estatisticamente significativa, ou seja, a diferença 
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existente entre os grupos não se deve ao acaso e comumente aceita-se a hipótese alternativa., 

ou seja o p-valor é a probabilidade de incorrer no erro de rejeitar Ho, quando Ho é verdadeiro. 

Com a escolha de uma ou alternativa pode-se cometer dois tipos de erro: erro tipo 1, 

rejeitar  Ho, mas Ho é verdadeiro; erro tipo 2 aceitar Ho porém, Ho é falso. 

Vale ressaltar que quando se aceita Ho,é comum afirmar que os dados estão em 

conformidade com a hipótese nula, no entanto, isto quer dizer que os dados não estão 

fornecendo evidências suficientes para rejeitá-la. Nos testes o nível de significância adotado 

foi de α= 0,005. 

 

• Gênero x Valor de financiamento 

 

Ao utilizar o teste de Mann Whitney e comparar o gênero com o valor de financiamento 

dos imóveis obteve-se como resultado o p-valor = 0,561379,  aceitando a hipótese nula, 

conforme se pode observar na figura 5.2.1. com o gráfico box & whisker. 
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Box & Whisker Plot: Valor finan
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Figura 5.2.1 Valor de financiamento x gênero. Fonte: Elaboração própria. 

 

•  Gênero x Valor do imóvel 

Ao utilizar o teste de Mann Whitney e comparar o gênero com o valor do imóvel obteve-

se como resultado o p-valor = 0,304375, com esta resposta não há evidência para rejeitar Ho, 

pode-se visualizar as médias na figura 5.2.2. 
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Box & Whisker Plot: Valor imóvel
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figura 5.2.2 Gênero x valor do imóvel. Fonte: Elaboração própria. 

 

• Gênero x quantidade de pessoas que vão residir no imóvel 

Após a utilização do teste de Mann Whitney, obteve-se um p-valor = 0,937230, ou seja, 

não há diferenças estatísticas significativas entre as amostras, independente do gênero a 

quantidade média das pessoas que vão residir no imóvel é estatisticamente igual (Ver 

figura5.2.3). 
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Box & Whisker Plot: q pessoas
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Figura 5.2.3 Gênero x quantidade de pessoas. Fonte: Elaboração própria. 

•  Gênero x Faixa etária 

Observa-se após a utilização do teste de Mann Whitney para a comparação entre as 

médias da faixa etária dos dois grupos: feminino e masculino o p-valor = 0,966822, ou seja se 

aceita Ho, conforme se verifica na figura 5.2.4. 
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Box  & Whisker Plot: f etária
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Figura 5.2.4 Gênero x faixa etária. Fonte: Elaboração própria. 

 

• Gênero x Mais importante Quadra de esportes 

Ao utilizar o  teste de Mann Whitney para a comparação entre as médias da atribuição 

de importância que o entrevistado deu ao item quadra de esportes dos dois grupos: feminino e 

masculino o p-valor =0,000085 , ou seja rejeita-se Ho,existe evidências de diferenças entre  os 

dois grupos. Conforme se verifica na figura 5.2.5. o Gênero masculino tende a atribuir mais 

importância ao item quadra de esportes do que o feminino. 
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Box & Whisker Plot: Mais import imov(Q esport)
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Figura 5.2.5  Gênero x Mais importante quadra de esportes. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Mais importante Poço 

Ao analisar o grau de importância dado ao item ter poço no edifício a média das duas 

amostras das populações (feminino e masculino), após a utilização do teste de Mann Whitney 

o p-valor =0,257671, ou seja se aceita a hipótese nula Ho, não existe diferença significativas 

entre as mesmas.(Figura 5.2.6) 
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Box & Whisker Plot: Mais import imov(Poço)
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Figura 5.2.6 Gênero x Mais importante poço. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Mais Importante Escola 

Ao utilizar o  teste de Mann Whitney para a comparação entre as médias da atribuição 

de importância que o entrevistado deu ao item do imóvel ser próximo de escola dos dois 

grupos: feminino e masculino obteve-se o p-valor = 0,075312, ou seja com o risco de apenas 7 

% rejeita-se Ho,pois existe evidências de diferenças entre  os dois grupos. Conforme se 

verifica na figura 5.2.7. o Gênero masculino tende a atribuir mais importância ao item escola 

do que o feminino. Com este resultado levanta-se uma suspeita, existe mais homens casados 

significativamente do que mulheres casadas na amostra. 
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Box & Whisker Plot: mais import prox( Escola)
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Figura 5.2.7 Gênero x Mais importante próximo escola. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Estado civil 

Ao utilizar a tabela 2x2 (tabela 5.2.1) para verificar a diferença estatística significante 

entre homens e mulheres casados ou solteiros obteve-se como resultado o p-valor = 0,0047, 

teste qui quadrado =8,01.Observa-se que existe evidência de diferenças entre Homem ou 

Mulher x Solteiro ou casado, ou seja, a diferença entre a atribuição do grau de importância 

dado à proximidade do imóvel ser próximo de escola pode ser  explicado devido a existir mais 

homens casados do que mulheres casadas estatisticamente. 

Tabela 5.2.1 Homem ou mulher x Solteiro ou casado. Fonte: Elaboração própria. 

 Homem  Mulher 

Solteiro 74 86 

Casado 94 57 
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• Gênero x Razão da compra 

Utilizou-se o teste de Mann Whitney também para verificar se existe diferença entre as 

médias da escolha de uma das opções da razão da compra entre as amostras femininas ou 

masculinas obteve-se como resultados: Teste Z= -0,584537, e p-valor =0,55886. Ou seja, não 

existe evidências de diferenças entre as amostras. (figura 5.2.8) 

Box  & Whisker Plot: Razão comp
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Figura 5.2.8 Gênero x Razão da compra. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Quantidade de vagas 

Observa-se após a utilização do teste de Mann Whitney para a comparação entre as 

médias da preferência da quantidade de vagas de garagem dos dois grupos: feminino e 

masculino o p-valor =0.642114, Teste Z = -0,464745 que não há diferenças entre as mesmas 

ou seja se aceita Ho, conforme se verifica na figura 5.2.9. 
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Box & Whisker Plot: Q Vagas
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Figura 5.2.9 Gênero x Quantidade de vagas. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Mais importante pilotis 

Procurou-se saber também se existe diferença entre as médias do valor de importância dada 

ao imóvel ser pilotis entre os gêneros masculino e feminino. Obteve-se como resultado Teste 

z= 1,108068 e p valor = 0,267833, ou seja não há evidências de diferença entre as 

amostras.(Figura 5.2.10) 
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Box  & Whisker Plot: Mais import imov(Pilotis)
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Figura 5.2.10 Gênero x Mais importante ser pilotis. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Mais importante Churrasqueira 

Procurou-se saber também se existe diferença entre as médias do valor de importância dada 

ao imóvel ter churrasqueira entre os gêneros masculino e feminino. Obteve-se como resultado 

Teste z= -0,79861e p valor = 0,936348, ou seja não há evidências de diferença entre as 

amostras.(Figura 5.2.11) 
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Box  & Whisker Plot: Mais import imov(Churrasq)
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Figura 5.2.11- Gênero x Mais importante ter churrasqueira. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Mais importante ser próximo ao supermercado 

Ao analisar o grau de importância dado ao imóvel ser próximo ao supermercado da 

média das duas amostras das populações (feminino e masculino), utiliza-se o teste de Mann 

Whitney e obteve-se o p-valor =0,229874, teste z = 1,200685 ou seja se aceita a hipótese nula 

Ho, não existe diferença significativas entre as mesmas. (Figura 5.2.12) 
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Box &  Whisker Plot: mais  import prox( Su permercado)
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Figura 5.2.12 Gênero x Mais importante próximo supermercado. Fonte: Elaboração própria. 

• Gênero x Área do Imóvel 

Ao analisar a média das respostas em relação à área dos imóveis entre as duas amostras das 

populações (feminino e masculino), utiliza-se o teste de Mann Whitney e obteve-se o p-valor 

=0,671376 teste z = -0,424260, ou seja, se aceita a hipótese nula Ho, não existe diferença 

significativas entre as mesmas.(figura 5.2.13) 
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Box  & Whisker Plot: area
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Figura 5.2.13 Gênero x Área do imóvel. Fonte: Elaboração própria. 

5.3  Comparações entre os bairros 

Os bairros citados nas respostas foram divididos para análise em RPAs, segundo divisão da 

Prefeitura do Recife e bairros de diversas cidades foram alocados para a respectiva cidade 

como Paulista, Abreu e Lima , Camaragibe, etc. Particularmente a  cidade de Jaboatão foi 

dividida em Jaboatão sul : Piedade, Candeias, Prazeres e área litoral; Jaboatão norte: 

Cavaleiro,Vista Alegre , Sucupira e Curado. Segue no anexo os bairros e suas devidas 

inclusões. 

Ao realizar-se o teste qui quadrado para as variáveis bairro que trabalha x bairro que 

deseja morar, obtiveram-se os valores Chi-square=3599,556 e p valor =0,0000, ou seja não há 

evidências que as pessoas que trabalham em determinada cidade ou RPA queiram residir no 

mesmo local. 

Ao realizar-se o teste qui quadrado para as variáveis bairro que trabalha x bairro que 

mora atualmente, obtiveram-se os valores Chi-square= 3507,66 e p valor =0,0000, ou seja não 
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há evidências que as pessoas que trabalham em determinada  cidade ou RPA residam no 

mesmo local. 

5.4 Comparação razão da Compra 

Foi utilizado o teste Kruskal Wallis ANOVA para verificar associações da razão de compra 

com outras variáveis.  

• Razão de compra x Faixa etária 

O resultado do teste apresentou chi-square = 58,23443, p-valor= 0,0000, ou seja rejeita-se 

Ho , há evidências que existe diferença entre as médias da razão de compra e faixa etária. 

Pode-se inferir que dependendo da faixa etária existe um motivo de compra diferente. (figura 

5.4.1). Observa-se que, conforme o esperado, quanto menor foi a faixa etária, mais resultados 

de razão de compra =1 (casamento), enquanto que nas faixas etárias mais elevadas são outros 

os motivos para adquirir o imóvel. 
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Figura 5.4.1 Razão da Compra x Faixa etária. Fonte: Elaboração própria. 
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• Razão da Compra x Faixa de renda 

Ao utilizar o Teste Kruskal Wallis ANOVA obteve-se como resultados Chi-square= 

5,043148 e p-valor = 0,2829, ou seja se aceita Ho. Não há evidências de diferenças entre as 

médias das amostras da faixa de renda e razão de compra.(figura 5.4.2) 

 

Box plot by  Group

Var iable: f  renda

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1,96*SE 

1 2 3 4 5

Razão comp

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

f r
en

da

 

Figura 5.4.2 Razão da compra x Faixa de renda. Fonte: Elaboração própria. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Existe um déficit habitacional na região metropolitana do Recife e as empresas já 

começaram a perceber este nicho de mercado em crescimento, as vendas de imóveis 

financiados para a população de classe de renda baixa (C1, C2, B2). A cidade do Recife 

apresenta uma região extensa, com 94 bairros divididos em 6 RPAs, o que dificulta mais 

ainda a solução do problema do déficit habitacional. Somando-se o grande fluxo migratório 

que acontece no entorno da região, pode-se perceber a grande carência de imóveis, dignos de 

um ser humano habitar, para atender esta população.  

Neste trabalho obteve-se algumas conclusões com as amostras coletadas no Feirão da 

Caixa Econômica Federal na qual realizou-se testes estatísticos que poderão servir como 

orientação para identificar os anseios deste consumidor.  

A primeira observação que é importante ressaltar é que com a análise estatística 

descritiva observou-se que na amostra estudada 48% da mesma era do sexo feminino, ou seja, 

a parcela de compra de imóveis realizada por mulheres é muito grande, o que deve levar em 

consideração na hora de um lançamento imobiliário a influência feminina na compra. Por isto 

as empresas  devem preocupar-se em criar atrativos para atender este perfil do consumidor. 

Verificou-se também que os jovens estão cada vez mais cedo buscando a compra de imóveis, 

o que explica na amostra a faixa de 25 a 30 anos um percentual de 31 % aproximadamente e a 

segunda faixa etária de 30 a 40 anos representando também 31% da amostra. Grande parte da 

amostra estudada , 19,76 % encontra-se com faixa de renda salarial entre R$ 400 e R$ 800   e 

17,7% com a faixa de renda salarial entre R$ 800 e R$ 1000 ,o que nos leva a refletir se vale 

apena investir em muitos atrativos para o empreendimento haja vista que o consumidor já 

comprometido o seu salário com as prestações não poderá arcar com taxas de condomínio 

elevadas. Cerca de 47% dos entrevistados são de estado civil solteiro enquanto que 44,54% 

são casados. Foi verificado também que aproximadamente 37% da amostra ainda moravam 

com os pais. Quanto ao motivo para compra do imóvel foi constatado que 40% estavam 

procurando adquirir um imóvel para sair do aluguel, enquanto que 20% o motivo era de 

casamento. 

Quanto ao imóvel que esta população procura, podemos observar que cerca de 70% 

procura imóveis até R$ 45 mil. Foi verificado também que 94% da amostra vai precisar de um 

imóvel para residir até 4 pessoas no mesmo. Constatando assim que o núcleo familiar vem 

realmente diminuindo nos últimos anos, não necessitando de apartamentos grandes para alojar 

uma família. Por isto é fácil entender porque na amostra estudada 51,3%  apresentou uma 
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procura por imóveis de dois quartos , enquanto que 45,7% da mesma procura imóveis com 

três quartos. Foi verificado que 73,4% da amostra procura um imóvel com apenas uma vaga 

de garagem, ou seja fica evidenciado que a maioria das famílias da amostra possuem no 

máximo um carro em casa. 

Quando foi colocado para esta amostra para responderem sobre o que achavam mais 

importante ter no prédio foi respondido por cerca de 56% da mesma que o mais importante 

era ter poço artesiano. Sobre os demais itens como: Play ground,  salão de festas , quadra de 

esportes, piscina, churrasqueira ou ainda ser construído sobre pilotis, não ficou evidenciado 

claramente uma preferência entre um ou outro. No entanto vale ressaltar que ao analisar a 

associação entre gênero e respostas das preferências , verifica-se que o gênero masculino 

atribui valor significativamente maior para o item quadra de esportes do que o gênero 

feminino. 

Sobre os serviços de entorno do imóvel foi apresentado sete opções para o consumidor 

colocar em ordem de preferência, verificou-se que ser em rua asfaltada ocupou o primeiro 

lugar em ordem de importância. Verificou-se também que o item escola, supermercado e 

padaria ocuparam colocações prioritárias para o consumidor, enquanto que centro de compras, 

praça e parque não apresentaram respostas significativas de influenciar uma compra por ser 

localizado perto dos mesmos. 

Uma conclusão importante observada também foi de que a maioria significativa da 

amostra dos homens era casada enquanto que a maioria significativa das mulheres solteiras. O 

que pode explicar a preferência estatística dos homens em ter um imóvel perto da escola 

maior do que as mulheres. 

Foi observado também que quanto a localização dos bairros que as pessoas desejam 

morar foi muito diversificada as respostas, onde se pode inferir que existe mercado nos mais 

diferentes bairros para a população estudada. As localizações mais citadas, no entanto foram: 

Piedade, Caxangá e Arruda, tendo ainda a opção de bairro indefinido como o mais citado, 

verificando assim que as pessoas ainda não sabiam ao certo em que bairros queriam morar, 

dependiam da oferta do construtor. Não foi encontrada também nenhuma relação entre o 

bairro que a pessoa mora e o bairro que deseja morar, assim como também entre o bairro que 

trabalha e o que deseja morar. 

A desigualdade social ainda é um fator agravante para o déficit habitacional e o  que 

esta população necessita é um teto , um abrigo e livrar-se do aluguel portanto cabe aos 

empreendedores suprir esta carência ao preço justo que ela está propensa a pagar, tendo ao 
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seu entorno escola, supermercado , de preferência ser em rua asfaltada e possuir poço 

artesiano, enfim garantir as condições mínimas para o bem-estar da mesma. 

Como continuidade deste trabalho sugere-se: 

1. Fazer nova pesquisa com o consumidor no próximo Feirão da Caixa que ocorrer na 

cidade do Recife e verificar se comportamento dos dados segue a mesma tendência. 

2. Estender a pesquisa para outros feirões da Caixa em localidades diferentes e 

comparar se as características de cada região podem influenciar nos resultados obtidos da 

relevância de um outro atributo, analisando as diferenças encontradas. 

3. Viabilizar junto a Caixa Econômica os contratos realmente fechados, quais os tipos 

de imóveis adquiridos, haja vista que a pesquisa restringe-se ao consumidor que desejava 

comprar e não o que efetivamente comprou. 

4. Fazer uma pesquisa junto às construtoras da região que oferecem o tipo de imóvel 

com as características levantadas na pesquisa, para classe baixa, qual o perfil do seu 

consumidor que adquiriram imóveis nos últimos anos e qual tipo de financiamento procurado. 

5. Incluir no questionário mais perguntas, como por exemplo: valor da parcela que 

estavam dispostos a pagar, nível de instrução e ocupação. Incluir mais opções sobre a 

localização do imóvel, exemplo: proximidade da farmácia, hospital, parada de ônibus, 

faculdade.  Incluir também, a opção sobre atrativos do imóvel: guarita de segurança. 
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ANEXO 1 

Questionário aplicado na pesquisa de campo: 

 

 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DO COMPRADOR 

1) GÊNERO 
(     ) MASCULINO  (      ) FEMININO 

 

2) FAIXA ETÁRIA 
(    ) 18 A 25 ANOS  (    ) 25 A 30 ANOS (    ) 30 A 40 ANOS 

(    ) 40 A 50 ANOS  (    ) 50 A 60 ANOS (    ) ACIMA DE 60 ANOS 

 

3) ESTADO CIVIL 
(    ) SOLTEIRO(A)  (    ) CASADO(A)  (   ) DIVORCIADO(A)   (    ) VIÚVO(A)  (     )OUTROS _________ 

 

4) RESIDE COM 
(    ) PAIS  (    ) CÔNJUGE  (     ) SÓ   (    ) OUTROS _______________ 

 

5) FAIXA DE RENDA MENSAL FAMILIAR 

(    ) ATÉ R$ 400,00  (     ) R$ 400,00 A R$ 800,00 (    )R$ 800,00 A  R$ 1000,00 

(    ) R$1000,00 A R$ 1300,00 (    ) R$1300,00 A R$ 1600,00 (    ) R$1600,00 A R$1800,00 

(    )R$1800,00 A R$ 2200,00 (    )R$2200,00 A 2500,00  (    ) ACIMA R$2500,00 
 

6) QUANTAS PESSOAS VÃO RESIDIR NO IMÓVEL 
(     ) 1 A 2  (   ) 3 A 4  (    ) 5 A 6  (    ) MAIS QUE 6 

 

7) BAIRRO QUE RESIDE 

____________________________________ 

 

8) BAIRRO QUE DESEJA MORAR 

____________________________________ 

 

9) LOCAL (BAIRRO) DE TRABALHO. 

____________________________________ 

 

 

10) RAZÃO DA COMPRA(CASAMENTO, SAIR DE ALUGUEL, INDEPENDÊNCIA, COMODIDADE, INVESTIMENTO, ETC). 

____________________________________ 
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11) VALOR DO IMÓVEL QUE PRETENDE ADQUIRIR 

(    ) 10 MIL A 30 MIL (    ) 30 MIL A 45 MIL  (    ) 45 MIL A 60 MIL  (    ) 60 MIL A 80 MIL  

(    ) ACIMA DE 80 MIL 

 

12) VALOR QUE PRETENDE FINANCIAR 

(    ) 0 A 30 % DO IMÓVEL    (    ) 30 A 50 % DO IMÓVEL  (    )  50 A 70% DO IMÓVEL 

(    ) 70  A 80% DO IMÓVEL  (    ) 80 A 90% DO IMÓVEL   (    ) 90 A 100% DO IMÓVEL 

 

13) QUAL A QUANTIDADE DE QUARTOS  DESEJADA 
(    ) 1 QUARTO (    ) 2 QUARTOS  (    ) 3 QUARTOS (    ) MAIS QUE 3 QUARTOS 

 

14) QUANTAS VAGAS NA GARAGEM 
(    ) NÃO NECESSITA (    ) 1 VAGA  (    ) 2 VAGAS  (    ) MAIS QUE 2 VAGAS 

 

15) QUAL A ÁREA DO IMÓVEL QUE PRETENDE ADQUIRIR 
(    ) ATÉ 50 M2  (    ) 50 A 70 M2   (    ) 70 A 80 M2  (   ) 80 A 100 M2  (    ) ACIMA DE 100 M2 

 

16) MAIS IMPORTANTE TER NO IMÓVEL(1 A 8 - 1 MAIOR, 8 MENOR) 

(     ) PLAY GROUND  (    ) QUADRA DE ESPORTES  (     ) SALA DE GINÁSTICA 

(     ) SER SOBRE PILOTIS (     ) PISCINA  (    ) CHURRASQUEIRA  (    ) SALÃO DE FESTAS 

(     ) POÇO ARTESIANO 

 

17) MAIS IMPORTANTE TER PRÓXIMO AO IMÓVEL (1 A 7 - 1 MAIOR , 7 MENOR) 

(     ) ESCOLA  (     ) SUPERMERCADO   (     ) PADARIA   (     ) PARQUE   

(     ) SER EM RUA ASFALTADA  (     ) CENTRO DE COMPRAS   (     ) PRAÇA   



                                                                                                                                                                        Anexo 2 

 75

ANEXO 2 

Transcrição completa do relatório da ADEMI  referente ao mês de Julho de 2007: 

As ofertas em julho/2007 alcançaram o menor patamar desde dezembro de 2001: 3.915 

unidades. Essa redução vinha sendo aguardada pelo mercado há muito tempo e em 

comparação com o mês de julho de 2006 representa um volume 14,4% menor. Em termos de 

perfil, 40,3% eram unidades com 03 quartos, 33,5% com 02 quartos e 22,1% com 04 quartos 

ou mais. Os com 01 quarto representaram 4,0%. Em relação aos lançamentos, não foram 

identificadas pela Pesquisa novas unidades no mercado em julho de 2007, sinalizando que 

nos meses seguintes o mercado deve receber lançamentos oriundos de empresas que já 

informaram estarem com projetos prontos para ofertarem ao mercado. As vendas do mês em 

análise alcançaram 247 unidades. Isso significou uma expansão de 32,1% se comparadas às 

de julho de 2006, sendo o segundo melhor resultado do mês de julho desde 1995, só perdendo 

para o mês de julho de 2002, quando foram vendidas 313 unidades. Entretanto, em relação a 

junho os negócios tiveram um recuo de 13,6%. Assim, as vendas acumuladas em 2007 já 

apresentam um resultado 14,4% maior do que às realizadas em igual período de 2006, 

impulsionadas pelas expansões ocorridas nas vendas dos imóveis com 2 (30,6%), 3 (26,4%) e 

4 quartos ou mais (11,7%). No mês de julho/2007, especificamente, 47,0% das vendas 

ocorreram em unidades com 03 quartos sociais, 21,1% naqueles com 01 quarto, 16,2% com 

04 quartos ou mais e 15,8% nos com 02 quartos. Os dados da pesquisa do IVV ainda 

informam que as 3.915 unidades em oferta, juntas, totalizaram 350.782m2, sendo que 24,0% 

desse volume estavam direcionados às unidades com área privativa de 70 a 100m2. Outros 

23,5% eram imóveis com áreas maiores (de 100 a 150m2) e mais 22,5% em unidades de 50 a 

70m2. No que concerne às vendas do mês em análise, registra-se que 30,4% do total, em 

unidades, foram para os imóveis de 70 a 100m2 e outros 24,7% para aqueles de até 50m2, 

enquanto que 23,1% foram apara as unidades de 50 a 70m2. Quando se analisam as 

comercializações por metro quadrado, verifica-se que o mercado, em julho/2007, negociou 

20.977m2, o que representa 2.795m2 menos do que foi vendido em junho de 2007 e 6.491 m2 

mais que em igual mês de 2006. Um outro dado informado pela pesquisa foi o de que 72,8% 

das ofertas estavam sendo disponibilizadas em empreendimentos erguidos com recursos 

próprios, cabendo uma outra parcela de 11,2% para os condomínios fechados e 9,8%, para 

as cooperativas. O restante (6,2%) foram unidades ofertadas através de financiamentos 

bancários. Como reflexo dessa situação verificou-se que 71,3% das vendas do mês ocorreram 

em unidades que utilizam recursos dos próprios empresários na obra, 2,8% através de 
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cooperativas e 8,1% via condomínios fechados. O bom é que, novamente, as vendas através 

de financiamentos bancários alcançaram um patamar bem expressivo: 17,8% do total. Assim, 

no ano, o total das vendas acumuladas via financiamentos bancários já alcança 11,8%, e 

espera-se que até o final do ano esse percentual cresça ainda mais, impulsionando as vendas 

totais do mercado. Destaca-se ainda, pela Pesquisa, que 25,8% das ofertas totais dos imóveis 

residenciais no Grande Recife estavam, em julho/2007, na fundação da obra, enquanto que 

outros 14,3%, na estrutura. Na planta foram anotados outros 28,9% e no acabamento, 

20,4%. Aquelas unidades prontas para morar representaram 10,6% do total ofertado no mês, 

e isso é uma situação bastante atrativa para a chegada dos financiamentos bancários. E em 

se tratando das vendas por estágio da obra o maior volume do mês ocorreu em unidades na 

fundação com 48,6% do total, enquanto que houve um equilíbrio entre as vendas nas fases da 

planta e acabamento. Nas unidades prontas para morar o percentual foi de 6,5% e no 

acumulado do ano já se tem que 11,8% das vendas foram efetuadas em unidades prontas 

para morar. Ressalta-se ainda que as ofertas do mercado de imóveis residenciais no Grande 

Recife de 02 quartos, por exemplo, e que estavam na planta, ofereceram aos consumidores, 

em julho/2007, como prazo de financiamento, de 60 a 240 meses. Já as ofertas com 04 

quartos sociais, também no mesmo estágio da obra, de 48 a 60 meses. Esse tipo de prazo 

varia bastante dependendo do empreendimento e da construtora, não podendo assim ser 

estabelecida uma média que caracterize a prática do mercado. Já as unidades prontas para 

morar de 1,3 e 4 quartos ofereceram como prazo limite 240 meses, enquanto as com 03 

quartos, o prazo foi até 180 meses. Porém, esses intervalos irão aumentar, a partir do 

anúncio recente feito pela Caixa Econômica Federal de elevar para 30 anos, ou seja, 360 

meses, o prazo para pagamento do imóvel, fato que irá provocar na concorrência bancária 

mais movimentação nessa direção. O estudo das ofertas por bairro mostra que 23,1% 

estavam concentradas em Boa Viagem, sendo a maior parte desse montante com 03 quartos 

sociais. O mercado, hoje, apesar de concentrar esse volume em Boa Viagem, encontra-se 

muito mais distribuído do que em alguns anos atrás, pois já houve momentos em que, 

sozinho, esse local agregou mais de 40,0% das ofertas. Em relação ao perfil das ofertas por 

quantidade de elevadores, verificou-se que 55,0% das unidades à venda em julho, ofereciam 

02 elevadores, 14,5% 03 elevadores e 20,4% eram unidades sem esse tipo de equipamento. 

As que ofertaram 01 elevador representaram 4,4% do total e as com 04 elevadores ou mais, 

5,7%. Nesse contexto, também se registra que a maior quantidade das vendas em julho 

ocorreu em unidades com 02 elevadores (51,8% do total), fato esse que vem sendo observado 
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já há alguns anos. No que diz respeito à quantidade de vagas de garagem, verificou-se que, 

do total das 3.915 unidades, 54,2% ofertaram apenas uma vaga, 35,3% duas vagas, 8,3%, 

três e 2,2% com 4 ou mais vagas.  

O IVV para os imóveis comerciais, foi de 1,6% em julho, tendo sido de 3,1% em junho. 

No ano a média alcança 9,4%, resultado bastante satisfatório se comparada à média de 2006 

(1,7%). As vendas de julho estiveram concentradas exclusivamente no bairro da Ilha do 

Leite. 

Ao final, tem-se que a pesquisa IVV identificou, em julho, uma redução de 1,9% nos postos 

de trabalho junto às empresas que integram o painel de informantes do IVV, totalizando 

6.720 empregos formais. Quando comparado ao montante computado em julho de 2006 

(6.993 empregos), há um recuo de 3,9%. Ressalta-se que esse é o menor volume de empregos 

já registrado pela pesquisa desde janeiro de 2002. Cabe destacar que essa avaliação é 

realizada nas empresas que participam da amostra da Pesquisa do IVV, representando o 

mercado imobiliário do Grande Recife. ADEMI (2007). 
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ANEXO 3 

 

Divisão dos bairros segundo RPA da cidade do Recife e divisões adotadas para outros 

bairros das demais cidades citadas. 

 

Figura anexo 3 - RPAs dos bairros e cidades 
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ANEXO 4 

Divisão de Classes Sociais segundo ABEP – Associação Brasileira das Empresas de 

Pesquisa: 

Tabela anexo 4 Divisão de Classes Sociais segundo ABEP 

 
   Fonte: http://www.abep.org    

Na pesquisa realizada pela ABEP, foi considerada tanto renda familiar quanto posse de 

bens, automóveis, aparelhos de TV em cores, rádios, banheiros, empregadas domésticas, 

máquinas de lavar roupa, geladeira e freezer, vídeo cassete ou DVD e nível de instrução do 

chefe da família fazem parte dos itens pesquisados e pontuados. As novas classes foram 

definidas somando os pontos obtidos em todos os itens. 

 




