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RESUMO 

 O conhecimento sobre o nível de satisfação dos clientes é determinante apara o 

sucesso dos mais variados tipos de organizações. Assim, avaliar o nível de satisfação dos 

clientes de imóveis residenciais é de extrema importância às empresas construtoras para se 

manterem competitivas em seu mercado. 

 Nesse sentido, o trabalho propõe um método de avaliação do nível de satisfação dos 

clientes, particularmente os usuários de imóveis residenciais de Classe Média na Região 

Metropolitana do Recife/PE. Este método é peculiar por fundir a Avaliação Simultânea dos 

Determinantes de Satisfação do Consumidor com a Avaliação Pós-Ocupação. Os 

determinantes avaliados junto aos usuários de imóveis são: expectativas, desconfirmação, 

performance, eqüidade, atribuição e emoções. 

 A estratégia de pesquisa utilizada foi o Estudo de Caso. Após levantamento 

bibliográfico dos atributos apontados pela literatura, partiu-se à pesquisa de campo junto a 

usuários de imóveis já estabelecidos nos seus empreendimentos. Em campo, a pesquisa, de 

característica exploratória e descritiva, foi realizada (1) junto a uma amostra de 35 moradores, 

através de questionário estruturado e (2) junto a dois membros da administração de 

construtoras por meio de entrevista por pauta. 

 Após processamento e análise dos dados, conclui-se que uma construtora apresenta 

desconhecimento de alguns aspectos do seu mercado e não possui um padrão quanto ao tipo 

de empreendimento ofertado. A outra empresa possui um padrão de produtos a ofertar e 

apresenta sintonia ao demandado pelo mercado. Os resultados encontrados na avaliação dos 

determinantes de satisfação demonstram que a amostra de usuários encontra-se satisfeita com 

o produto adquirido, embora sinta emoções negativas perante o seu uso. 

 As limitações impostas pela metodologia adotada restringem a generalização dos 

resultados encontrados, mas permitem melhorias nos produtos do mercado habitacional, bem 

como, na gestão das empresas construtoras. 

 

Palavras-chave: Ergonomia; Satisfação do Consumidor; Usuários de Imóveis Residenciais; 

Avaliação Pós-Ocupação. 
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ABSTRACT 

 Knowing the level of satisfaction of clients is decisive for the success of different types 

of organizations. Thus, evaluating the level of satisfaction of clients living in residential 

apartments is very important to building enterprises in order to maintain competitiveness of 

their market. 

 Based on that, this research proposes a method of evaluating the satisfaction level of 

clients, especially those of middle class residential apartments in Recife / PE. This method is 

peculiar because it mixes the simultaneous evaluation of the consumer satisfaction with the 

post-occupation Evaluation. The determinants here appraised by the users of residential 

apartments are: expectations, disconfirmation, performance, equity, attribution and emotions. 

 The research strategy used in this work was a collection of study cases. After the desk 

research about the attributes showed in the bibliography, we started a field research, with 

exploratory and descriptive characteristics. This research was done (1) together with a sample 

of 35 dwellers through a structured questionnaire and (2) together with two building 

enterprise managers through a ruling interview. 

 After data processing and analysis, the conclusion was that one of the buildings 

enterprises doesn’t know some aspects of its market and it does not have a standard regarding 

the type of undertaking to be offered. The other enterprise has a standard of products to offer, 

and it shows a link with the market demand. The outcomes of this research shows that the 

sample of users are satisfied with the product acquired, however they feel some negative 

emotion when they are using the product. 

 The limits imposed by the adopted methodology restrict the generalization of the results 

found in the research, nevertheless, it permits improvements in the products of the residential 

market, as well as in the management of building enterprises. 

  

Key-words: Ergonomics; Consumer Satisfaction; Users of Residential Apartments; Post 

Occupation Evaluation. 
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Capítulo 1  Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Contexto da Construção Civil 

 A Engenharia de Produção preza descobrir e aperfeiçoar métodos produtivos e 

operações de trabalho nos mais diversos setores e indústrias, a fim de, reduzir custos, 

promover padrão de qualidade dos processos e do produto final, criar produção flexível e 

confiável ao cliente, e agregar serviços ao bem ofertado. Trata-se, em outros termos, dos 

cinco objetivos de desempenho da função produção apontados por Slack et alii (2002): (1) 

custo; (2) qualidade; (3) rapidez; (4) confiabilidade; e (5) flexibilidade. A elas, Davis et alii 

(2001) adicionam a prioridade competitiva (6) serviço. De fato, o enfoque dispensado a cada 

um desses seis objetivos deve ser condizente com o que demanda a clientela. 

 Essa área do conhecimento preocupa-se com a cadeia de produção e todo o seu sistema, 

desde o relacionamento entre empresas, em um sentido macro, até os microprocessos 

realizados internamente, planejando, executando, controlando e aperfeiçoando suas práticas. 

Seu intuito é agregar valor ao produto que é ofertado aos clientes finais. 

 Sendo um setor produtivo de grande importância para a economia brasileira, a 

construção civil funciona como um termômetro que evidencia o desenvolvimento do país, por 

ser responsável por 15,6% de seu Produto Interno Bruto (PIB) (CARDOSO et alii, 2002). 

 O poder de alavancagem da Indústria da Construção Civil (ICC) é demonstrado pela 

elevada participação na geração de investimentos: é responsável por cerca de 70% do capital 

da economia do Brasil. A importância econômica dessa indústria é reconhecida, quando se 

observa que, para cada 1 bilhão de reais demandados, são gerados 177.000 empregos, diretos 

e indiretos. Além disso, ICC não demanda grande quantidade de materiais importados, não 

pressionando, portanto, a balança comercial brasileira. E, ainda, é grande incentivador de 

outros setores econômicos, por meio da alta taxa de geração de emprego, renda, impostos ou 

pela variada demanda por produtos industrializados (GONDIM et alii, 2004). 

 A título ilustrativo, a participação tributária do macrosetor da ICC é alta: emprega 

diretamente 5,4 milhões de pessoas, importando apenas 7,1% dos insumos e arcando com 

26% dos impostos sobre os produtos para consumo intermediário. A cadeia produtiva da ICC 

é composta por construtoras (74,5% das empresas), fornecedores de matérias-primas e 

equipamentos (20,3%) e empresas de serviços de apoio (6,2%) (ALENCAR, 2003). 

 Deve-se destacar que essa indústria é ramificada em subsetores. Sendo assim, consoante 

Gondim et alii (2004) e Alencar (2004), temos que a ICC é dividida em: 
 16 



Capítulo 1  Introdução 

1. Construção Pesada — envolve obras de infra-estrutura, como as viárias, de saneamento, 

hidrelétricas e usinas, hidráulicas, de urbanização; 

2. Montagem Industrial — é composta por obras responsáveis pela implementação de 

estruturas de instalações industriais e sistemas de geração, transmissão de energia 

elétrica e telecomunicações; e 

3. Edificações — compreende a construção de edifícios residenciais, comerciais, 

edificações modulares verticais e horizontais como conjuntos habitacionais, e execução 

de serviços complementares. 

 Também pode ser classificada em modalidades da construção civil, com volume de 

recursos estimado em R$ 52 bilhões, injetados na economia pelos seus consumidores: (1) 

construção pesada, respondendo por cerca de 10,3% do PIB; e (2) construção de edificações, 

respondendo por, aproximadamente, 5,3% do PIB brasileiro (CARDOSO et alii, 2002). 

1.2. O Subsetor de Edificações 

 A ICC, em particular, o subsetor de edificações, possui características que lhe são 

próprias e que, se não devidamente tratadas, comprometem a sua competitividade. Aspectos 

como baixa qualificação da mão-de-obra empregada nos canteiros, desperdício de material, 

perdas inerentes à quase artesanalidade com que alguns processos produtivos ainda são 

conduzidos, são questões singulares à construção (SOUZA et alii, 1995). 

 A construção civil, apesar do crescente desenvolvimento de novos materiais e 

componentes ao longo do século XX, não progrediu como outros setores industriais. Um dos 

fatores responsáveis pela não evolução da ICC, em comparação com outros setores 

industriais, é a não incorporação plena, em períodos anteriores, da maneira de organizar o 

trabalho nos moldes taylorista-fordista, em separar entre o pensar e o executar (ROSSI; 

PAIVA, 2004). 

 A não absorção desses preceitos ocasionou, nos profissionais responsáveis pela 

concepção científica do processo — arquitetos e engenheiros —, a falta de domínio completo 

sobre as tarefas realizadas no canteiro de obras. Eles têm a visão de concepção projetual — 

arquitetura — ou de execução da obra — engenharia —, acarretando uma visão fragmentada, 

conseqüentemente deturpada de todo o sistema de produção. 
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Problemas nas edificações são, a princípio, relacionados a falhas no processo 
de construção, normalmente associados ao uso de materiais inapropriados, 
ao emprego de equipamentos ou técnicas construtivas inadequadas, a [sic] 
mão de obra não qualificada e a [sic] ausência de projetos ou projetos não 
condizentes (SILVA et alii, 2004, p. 1). 

 

 O subsetor edificações “apresenta uma quantidade razoável de empresas de grande e 

médio porte e um número enorme de empresas de pequeno porte, em obras de diversos graus 

de complexidade, fornecendo um quadro bastante heterogêneo” (GONDIM et alii, 2004, p. 1).  

 Não obstante, em particular na construção de edifícios, freqüentemente boa parte dos 

serviços são executados pela contratação de sub-empreiteiras especializadas em diversas 

etapas da obra (ALENCAR, 2003). 

 Além desses, outros aspectos relacionam-se ao significado mais abrangente de 

qualidade da edificação, como planejamento e gestão ineficientes, ocasionando atraso no 

cronograma da obra e informações incompletas quanto ao uso e à manutenção da edificação, 

reduzindo seu tempo de vida útil e contribuindo à sua inadequação (SILVA et alii, 2004). 

 Na realidade, ainda não foram desenvolvidos mecanismos de coordenação das partes do 

processo, o que compromete a produtividade, a qualidade e a própria seqüência das atividades 

(ROSSI; PAIVA, 2004). 

 As dificuldades encontradas nesse ramo produtivo podem ser justificadas pelas 

características do sistema de produção de grandes projetos. “Nesse caso, tem-se uma 

seqüência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou 

nenhuma repetitividade. Uma característica marcante dos projetos é o seu alto custo e 

dificuldade gerencial no planejamento e controle” (MOREIRA, 1998, p. 16). Nesse contexto 

o autor se atém ao âmbito da produção, do processo de concretização do projeto, 

especificamente, a construção de um edifício residencial. 

 

Os produtos industriais tradicionais são produzidos, geralmente, iguais e em 
grandes séries. Já os edifícios são quase sempre produzidos em poucas 
unidades, possuem um custo de produção elevado e pequenas variantes na 
sua formatação final, onde o produto oferecido ao consumidor possui um 
grande rol de características funcionais e de conforto que precisam integrar-
se harmoniosamente (OLIVEIRA, 2001, p. 1). 

 

 Não obstante, não se deve negligenciar o fato de que o objetivo maior do sistema de 

produção das empresas construtoras é a geração de valor ao produto que deve ser entregue aos 

clientes, a fim de que sejam atendidas as suas necessidades ao consumir o produto adquirido 
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(BERTELSEN; KOSKELA, 2002). 

 Diante desse panorama, e cientes de que as deficiências devem ser corrigidas, algumas 

construtoras estão paulatinamente adotando ferramentas e princípios de gestão consolidados 

em outros ramos de atividades industriais, como Programas de Qualidade Total, Certificação 

da Série ISO e, em níveis mais incipientes, alguns Princípios de Produção Enxuta. 

 “No Brasil, o movimento pela qualidade na indústria da construção tem se consolidado 

com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H)” (SILVA et 

alii, 2004, p. 1-2). 

 “Na indústria da construção civil, este movimento em busca da qualidade tem sido 

estimulado pela redução da disponibilidade de recursos financeiros para a realização de novos 

empreendimentos e pelo aumento das exigências do mercado consumidor” (JOBIM, 1997, p. 

3). Assim, pode-se inferir que os canteiros estão melhor gerenciados do que há cinco ou dez 

anos atrás (ALENCAR, 2003). 

 “Além das peculiaridades do subsetor edificações do mercado habitacional, o produto 

edificação apresenta diferenciações que, sob vários aspectos, o torna particular e merecedor 

de estudos mais aprofundados” (JOBIM, 1997, p. 6). 

 Farah (1988 apud JOBIM, 1997) menciona que, do ponto de vista do cliente, as 

principais diferenciações desse produto são: 

1. Complexidade — O produto contém vários atributos, intrínsecos e extrínsecos, a serem 

considerados no ato da compra, durante a avaliação feita pelo cliente; 

2. Produto Ímpar — De preço elevado e adquirido poucas vezes na vida dos indivíduos, 

gera expectativas e atua em necessidades diferentes das desenvolvidas por outros tipos 

de produtos com ciclo relativo de aquisição-uso-reaquisição menor; 

3. Uso de Longa Duração — De grande vida útil, tem um papel social pleno, cuja 

eficiência é mensurada pela satisfação dos usuários em diversas fases de sua vida; 

4. Impacto Ambiental — A construção de uma edificação acarreta uma intervenção 

urbana, além das relações ambiente-comportamento, tais como espaço pessoal, 

privacidade, trânsito e ruído urbano, poluição e consumo de água e energia; e 

5. Caráter Monopolista — Além de o produto estar localizado permanentemente em um 

logradouro, cada edificação é única, o que dificulta a constância de materiais e 

processos produtivos. 
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considerados, em simultaneidade, foram: (1) Expectativa e Desconfirmação das expectativas, 

(2) Teoria da Eqüidade, (3) Teoria da Atribuição, (4) Performance ou Desempenho do 

Produto, e (5) Emoções. A característica de abrangência deste trabalho, confere o diferencial 

da simultaneidade na avaliação das variáveis expostas, uma vez que, aspectos de abordagem 

múltipla são associados numa avaliação conjunta. 

 Tal procedimento o diferencia de alguns trabalhos, cujas avaliações repousam em 

aspectos únicos e/ou em focos direcionados a apenas uma área. 

1.3. O Imóvel Residencial — Projeto, Produto e Implicações 

 Em decorrência das diferenciações do produto edificação, as necessidades dos clientes 

devem ser contempladas e introduzidas no sistema de produção como insumo fundamental à 

concretização do projeto. 

 “Deve-se também pensar nas atividades a serem desenvolvidas em cada ambiente, 

levando-se em consideração as necessidades dos indivíduos” (BARROS et alii, 2004, p. 8). 

Assim, o ponto de partida na concepção espacial deve ser o atendimento das necessidades dos 

usuários em executar atividades. Um dos profissionais mais envolvidos nessa estratégia é o 

arquiteto, que deve possuir a “habilidade de captação e tradução de signos e símbolos, que 

condensem os desejos conscientes e inconscientes do cliente” (VILLAROUCO, 2003, p. 2). 

 O ato de projetar requer uma interação com o futuro usuário. Essa interação ocorre no 

intuito de se ter um completo atendimento dos atributos tidos como importantes pelos 

clientes, pois a unidade habitacional que está sendo projetada — o apartamento residencial — 

irá abrigar histórias de vida, relações sociais e funcionais em seu interior ao ser “consumida”. 

 “O processo de projeto é a etapa na qual os requisitos dos clientes são levados em 

consideração ao desenvolvimento de um novo produto” (MOURÃO et alii, 2004a, p. 1).  

 Nesse sentido, conclui-se que o ato de projetar do arquiteto é um trabalho intelectual e, 

assim, deve estar orientado não apenas ao cliente-contratante, mas também aos clientes-

usuários e, ainda, a todos os clientes internos, como é o caso das empresas construtoras 

(MELHADO; FABRÍCIO, 2004). 

 

Projetar torna-se, assim, um ato coletivo e circunstanciado e, na construção 
de edifícios, as dimensões de seu processo não nos permitem encerrar sua 
delimitação no campo de uma única profissão, levando-nos à 
multidisciplinaridade, ao trabalho em equipe e à valorização das relações 
com os demais agentes participantes do empreendimento (MELHADO; 
FABRÍCIO, 2004, p. 2). 
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 “Identificar quais os itens mais valorizados e qual o segmento de mercado que os 

valoriza significa, para as empresas construtoras, desenhar um projeto que seja vendido com 

facilidade, economia e que deixe seus usuários satisfeitos” (MOURÃO et alii, 2004a, p. 1). 

 “A única forma de garantir a seleção dos atributos que os clientes consideram críticos é 

através da participação dos clientes na formulação dos atributos” (JOBIM, 1997, p. 23-24).  

 Conforme será detalhado posteriormente, as necessidades e expectativas dos clientes 

são formalizadas em um conjunto de atributos de desempenho do produto. 

 

A integração entre os que projetam e constroem e os que divulgam através 
da atividade de marketing deve ser uma constante na construção civil, pois é 
através do diálogo que ocorrem as mudanças no produto e nos serviços, de 
forma a atender às expectativas e necessidades dos clientes (JOBIM, 1997, 
p. 39). 

 

 No entanto, Villa (2004, p. 3) constatou, em sua pesquisa analítica sobre a produção de 

apartamentos recentes na cidade de São Paulo, que “o arquiteto é o que menos opina sobre o 

desenho das unidades. Tudo é decidido pela dupla incorporador-vendedor, sendo este último o 

que tem contato com o comprador no stand de vendas, e se arroga, por isso, o direito de 

definir padrões”. 

 Embora circunscreva seu estudo a uma grande capital estadual influente às demais do 

Brasil, pode-se dizer que algo semelhante está ocorrendo no contexto pernambucano. Sendo 

assim, o apartamento torna-se “muito mais um produto de estratégias de marketing do que um 

problema de arquitetura. O que menos importa parecem ser as reais necessidades dos 

moradores” (VILLA, 2004, p. 3) 

 Para endossar o argumento acima, observa-se que os projetistas, especialmente os de 

edifícios multifamiliares, particularmente os arquitetos, geralmente não se encontram com os 

potenciais compradores e, portanto, não seria arriscado inferir que nunca pensem neles ao 

tomarem suas decisões. Na fase projeto dessas habitações, não é comum a presença do cliente 

final. Em alguns casos, pode-se constatar a presença de representantes dos potenciais 

compradores, que nem sempre expõem as verdadeiras necessidades dos usuários (MORAIS; 

PARENTE, 2004). 

 O nível de atendimento ideal das expectativas e das necessidades dos clientes ocorreria 

com a oferta de projetos personalizados a cada futuro usuário. Todavia, a custumização dos 

projetos seria demasiado onerosa para as construtoras, podendo inviabilizar o 

empreendimento. A contratação de um único projeto ou de poucas alternativas, como no caso 
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de algumas opções de plantas a serem postas à escolha do usuário, surge como alternativa 

usual. Nesse contexto, o processo de avaliar o nível de satisfação dos clientes ocorre após a 

ocupação do empreendimento, pois é mais atrativo economicamente. 

 Atender o demandado pelo segmento de mercado no qual a organização pretende atuar, 

satisfazendo às suas necessidades e desejos de consumo, deve representar o objetivo a ser 

perseguido pela gestão empresarial. Observar o requisitado pela demanda é a garantia da 

sobrevivência em setor industrial altamente concorrido no qual estão inseridas, notadamente, 

no subsetor de edificações. Exacerba-se, assim, a necessidade de as empresas focarem a sua 

estratégia de mercado na diferenciação de seus produtos, refletindo, também, na sua imagem 

perante o consumidor. 

 Lidando com elevados aportes de capital em suas operações, o mercado imobiliário 

enfrenta barreiras para a concretização de seus negócios. Freqüentemente, a aquisição de um 

imóvel é única ao longo da vida do cliente, configurando uma supervalorização dos riscos 

financeiros e dos aspectos psicológicos e sociais agregados ao ato da compra. 

 Nesse contexto, ressalta-se o fato de apenas 0,2% da população brasileira pode adquirir 

um imóvel residencial à vista. A quase totalidade dos brasileiros recorre a financiamentos que, 

via de regra, perduram por anos. Então, quem recebe um imóvel, depois de pagar por vários 

meses ou anos para realmente conferir o que comprou, tende a ficar satisfeito pois gerou 

muitas expectativas que querem ver atingidas durante o uso. Se isso não ocorre, tende a 

diminuir, cognitivamente, seu grau de exigência1. Logo, é dever do fabricante conhecer bem 

os clientes e satisfazê-los sempre (MORAIS; PARENTE, 2004). 

 Observa-se, ao longo dos anos, a redução do espaço interno do ambiente construído dos 

apartamentos, enfatizando equivocadamente a prioridade competitiva custo pelas 

construtoras. Esta redução pode ser interpretada como uma alternativa para amenizar os riscos 

financeiros dos clientes; todavia, da maneira como é empregada, sem considerar as reais 

necessidades dos futuros usuários de imóveis, não é garantia de sucesso. 

 “A tendência dos empreendimentos contemporâneos é de racionamento na construção e 

na manutenção do edifício e das unidades residenciais, de forma a garantir ao usuário o 

melhor aproveitamento possível do seu investimento” (SOUZA et alii, 2004, p. 13). 

 O foco na contenção de custos, embora deva ser aperfeiçoado no fluxo de processos da 

construção civil de edifícios que consta de alto índice de perdas, deve ser preterido, pois esse 

foco está sendo direcionado (1) à redução da habitação; (2) à racionalização da manutenção 
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do edifício; ou (3) à diminuição da qualidade dos componentes e/ou do próprio processo 

produtivo. Essa opção é tomada com base em cortes no orçamento da obra que os construtores 

realizam sem as devidas preocupações. A alternativa de racionalização dilue-se diante de altas 

perdas evidenciadas na ineficiência de produção. Os construtores, então, deveriam investir na 

área tecnológica e organizacional para aumentar a produtividade e diminuir o risco de baixo 

desempenho (ROSSI; PAIVA, 2004). Os cortes são feitos justamente em aspectos que 

comprometem a satisfação e o comprometimento do consumidor ante a empresa. 

 Os requisitos de desempenho do produto edificação podem estar em conformidade com 

normas e padrões, sem necessariamente resultar em alto grau de satisfação do cliente com o 

imóvel adquirido (JOBIM, 1997). Segundo Tschohl e Franzmeier (1996, p. 5): 

 

Quando uma empresa faz a momentânea descoberta de que os consumidores 
são na realidade ‘pessoas’, e de que as decisões de poderes e influências 
oferecidas aos clientes têm tanto peso quanto as decisões financeiras ou 
estatísticas, então a empresa está no caminho certo para alcançar uma 
vantagem competitiva e até o domínio do mercado. E isso significa dinheiro. 

 

 “Seguir uma orientação para o cliente traz para a empresa vantagens competitivas que 

levam a um desempenho empresarial mais alto, na forma de um aumento da lucratividade e de 

um crescimento da receita” (SHETH et alii, 2001, p. 39). 

 Dentre as vantagens competitivas, mencionam-se: 

1. Eficiência de custo em decorrência de clientes que compram repetitivamente; 

2. Preços mais altos em virtude de clientes estabelecidos; 

3. Lealdade do cliente, especialmente, em épocas de crises; 

4. Aumento da propaganda “boca a boca”; 

5. Compra em um único lugar; e 

6. Inovações na concepção de produtos. 

 As três primeiras vantagens aumentam a lucratividade e as três últimas geram 

crescimento de receitas (SHETH et alii, 2001). Dentre elas, as evidenciadas no setor da 

construção de edificações são: (1) o aumento da propaganda “boca a boca”, que é uma 

ferramenta indispensável ao sucesso de vendas imobiliárias; e (2) a possibilidade de serem 

adotadas inovações no processo de concepção de novos projetos de edificações. 

 “Na construção de edifícios, o projeto (design) envolve a formulação de espaços e 

soluções técnico-construtivas destinadas a antecipar um novo objeto arquitetônico — criação 

de um novo edifício, e subsidiar o seu processo de construção — serviço de apoio à obra” 
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(MELHADO; FABRÍCIO, 2004, p. 1). 

 Dentro do sistema de produção de edifícios residenciais, diversas empresas estão 

atuando em uma cadeia de valor complexa. Por não possuir um fluxo de informação eficaz 

quanto ao atendimento das necessidades dos seus futuros usuários, pode-se inferir que a 

concepção do produto edifício dificilmente irá atender aos requisitos demandados 

customizadamente pelos seus futuros usuários. 

 Além disso, a responsabilidade pela exposição do produto ao cliente se divide entre os 

proprietários e/ou funcionários da empresa e os corretores. A terceirização das vendas, 

procedimento comumente adotado, faz com que anotações de pontos levantados pelos 

clientes, durante o processo de venda, não sejam registradas. Assim, informações importantes 

para retroalimentar o sistema são perdidas, arrefecendo uma possibilidade de customização do 

projeto (JOBIM,1997). 

 Embora possuam um eficiente sistema de relacionamento com seus clientes, boa parte 

das construtoras não utiliza corretamente ferramentas de comunicação interna para melhorar 

seus produtos, enfatizando, assim, a ausência de retroalimentação do sistema (MOURÃO et 

alii, 2004b). 

 Destaca-se, novamente, que a definição de padrões ocorre diretamente no stand de 

vendas pela dupla incorporador-vendedor, prejudicando uma provável realimentação (VILLA, 

2004). 

 Compreende-se, então, que os usuários dos imóveis residenciais são os responsáveis por 

fornecer informações que retroalimentem o sistema. De fato, solicitações e exigências com 

relação aos imóveis não são atendidas. No entanto, a empresa não deve se esquivar de ser pró-

ativa e realizar pesquisa de mercado para melhor desenvolver o projeto do produto (MORAIS; 

PARENTE, 2004). 

 Sob tais premissas, o presente trabalho abordará a satisfação do usuário perante a 

utilização de uma modalidade de ambiente construído, seu apartamento residencial, 

enfatizando os aspectos cognitivos e perceptivos do usuário no "consumo" desse espaço. O 

ambiente residencial, de característica ímpar, pois nele são desenvolvidas atividades 

produtivas (cozinha, home-office), de repouso (quarto), de convívio social (sala-de-estar), 

dentre outras que carecem de estudos que constatem se o desempenho destas atividades 

ocorrem de modo a satisfazer os seus usuários. 
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1.4. Definição do Problema de Pesquisa 

 O nível de desempenho dos atributos do produto é condição primordial para a obtenção 

da satisfação de clientes em qualquer mercado. Especificamente, com relação ao contexto do 

mercado imobiliário, os atributos são diversos e oriundos dos mais diversos elos da cadeia 

produtiva da construção civil. O cliente, na sua avaliação de satisfação, analisa o contato com 

o corretor de imóveis e o contexto em que transcorreu a venda, atribuindo o sucesso ou 

insucesso da transação comercial a si ou a outras pessoas. Sente as mais diversas emoções no 

transcorrer do processo de compra, tem expectativas e pauta-se nela para emitir sua satisfação 

ou insatisfação, dentre outros inúmeros fatores. 

 O produto “apartamento residencial”, portanto, deve ser estudado pelo campo científico 

do comportamento de consumidor, englobando as nuances expostas no parágrafo acima e 

outras. Sendo assim, consoante os ensinamentos de Vergara (1997) e de Gil (1999), a 

necessidade de se definir o Problema de Pesquisa surge: 

Como avaliar o nível de satisfação dos usuários de classe média de imóveis residenciais, tipo 

apartamentos multifamiliares, contemplando os diversos atributos percebidos no transcorrer 

dos estágios do processo de compra deste produto? 

1.5. Justificativa e Relevância do Estudo 

 A satisfação dos usuários de imóveis residenciais vem sendo explorada em trabalhos 

acadêmicos, a exemplo dos artigos contidos nos Encontros Nacionais de Tecnologia do 

Ambiente Construído (ENTAC); todavia, após a revisão bibliográfica constatou-se a carência 

de estudos que enfocassem as expectativas dos usuários antes da compra. 

 Embora o conceito de satisfação seja largamente difundido e trabalhado em 

metodologias de avaliação de seu nível junto a usuários de imóveis, as ferramentas mostram-

se incompletas e estanques por não contemplarem o desempenho de cada atibuto do imóvel 

contrapondo-o com as expectativas prévias (OLIVEIRA; HEINECK, 1999 apud 

VILLAROUCO, 2001). 

 Conforme mencionado, os requisitos dos clientes, juntamente com o conhecimento 

ergonômico sobre as atividades que serão executadas dentro de cada cômodo doméstico, 

devem ser incluídos como insumo fundamental ao ato de projetar do arquiteto, especialmente. 

Quando o esperado pelo cliente não é posto no processo de produção, o produto tenderá a não 

satisfazê-lo. 
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Apesar de alguns esforços empreendidos neste segmento, o que se verifica é 
que ainda hoje, os estudos de arquitetura e projetos de espaço ressentem-se 
das abordagens ergonômica e cognitiva, que ficam ausentes no processo de 
formação de muitos arquitetos. Esta lacuna, indentificar-se-á como 
necessidade no trabalho de profissionais, que tenderão sempre a produzir 
projetos inadequados, onde aspectos importantes da percepção do usuário 
não são levados em consideração. (...) 
 
A ausência desta visão [das abordagens ergonômicas e cognitiva] leva a 
falhas de altas proporções no desenvolvimento projetual, traduzindo-se em 
desconforto e descontentamento para o usuário final do espaço já construído, 
tanto em termos físicos como em termos simbólicos. (VILLAROUCO, 2001, 
p. 4) 

 

 Verifica-se que o bom desempenho do espaço construído depende da conjugação de 

variáveis, que devem cumprir bem seu papel. Para tanto, a quantidade de espaço posta à 

disposição deve ser avaliada em função das atividades nele desenvolvidas, do universo de 

pessoas que irá nele habitar e da necessidade de espaço percebida por cada usuário. Tais 

condições parecem ter sido relegadas a plano inferior no ato de projetar os modernos 

apartamentos, onde os ambientes têm dimensões reduzidas ao mínimo permitido. O universo 

desses ambientes aumenta quantitativamente e decresce qualitativamente, em relação ao 

espaço oferecido. 

 Nesse sentido, destaca-se a “e-pesquisa” realizada por Tramontano e Benevente (2004) 

que critica a divisão encontrada na maioria das casas e apartamentos residenciais brasileiros 

em cômodos funcionalmente estanques como quartos, cozinha, sala e banheiros. Os ambientes 

são agrupados em área social, íntima e de serviços. 

 O quarto é o ambiente preferido para isolamento — de privacidade entre os membros da 

residência — ,no entanto, não se restringe somente ao repouso. Atividades como estudar, 

ouvir música, trabalhar e falar ao telefone, por exemplo, são comuns nesse ambiente. Além 

disso, as famílias que declararam possuir computador na residência, mencionaram que o 

deposita no quarto2. Outro ponto interessante relaciona-se ao banheiro. Em particular, a 

atividade de se banhar é considerada pelos pesquisados mais uma prática de relaxamento do 

que de higiene, consequentemente, solicita-se que esse cômodo seja mais agradável e 

espaçoso (TRAMONTANO; BENEVENTE 2004). 

 Na “e-pesquisa”, a cozinha foi considerada, na maioria das habitações, um cômodo de 
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atividade diária, realizada por uma pessoa do grupo familiar (29,36%) ou por uma empregada 

doméstica (29,15%). Naturalmente, a função e avaliação da cozinha se altera segundo faixas 

de renda, pois ao ser uma empregada a pessoa que realiza atividades de cozimento, o morador 

tenderá a analisar o espaço como satisfatório. Independentemente da sua freqüência de uso e 

de quem trabalha, a fim de que o mesmo seja ergonomicamente adequado, esse cômodo 

doméstico deve possuir um espaço condizente com as atividades que nele serão realizadas. 

 A esse respeito, Bergan et alii (2004) mencionam que a cozinha, muitas vezes abafada e 

pequena para as atividades de cozimento, caracteriza-se como o lugar em que as pessoas 

menos gostam de estar em suas casas. Todavia, a pesquisa foi desenvolvida junto a moradores 

de Habitações de Interesse Social (HIS). Em pesquisa junto a moradores da classe média, 

Mourão et alii (2004a) constataram semelhante insatisfação em relação a este cômodo. 

 Ademais, a tecnologia tem criado objetos e eletrodomésticos que anos atrás não 

existiam, como máquina de lavar louça e forno de micro-ondas3. A inserção destes dentro do 

habitáculo altera todo o arranjo atual das residências e repercute em projetos de futuras 

habitações. Entretanto, essa inserção não altera simplesmente o aspecto espacial, modifica a 

relação familiar. Esses objetos propiciam, à “dona de casa”, tempo livre a outras atividades, 

até mesmo, à possibilidade de ter um emprego, pois outros membros da casa podem, com o 

auxílio desses equipamentos, executar as atividades de cozimento e limpeza mais facilmente. 

 

A progressiva colaboração dos membros ativos na economia familiar, ao 
mesmo tempo em que dilui as referências hierárquicas, induz a necessidade 
de se reduzir as tarefas domésticas e repensar os espaços da casa, levados a 
converter-se, em certos casos, em verdadeiras áreas lúdicas (banho-ginásio, 
espaço de relaxamento ou cozinha-laboratório), facilitadas com a 
incorporação de aparatos tecnológicos. (TRAMONTANO; BENEVENTE, 
2004, p. 3) 

 

 Em anos recentes, a preocupação em avaliar o nível de satisfação dos usuários de HIS é 

presente em alguns trabalhos, a exemplo de Abiko e Ornstein (2002), Romero e Ornstein 

(2003), dentre outros. A mensuração do nível de satisfação dos clientes pertencentes a esta 

classe social, a de baixa renda, revela-nos um dado interessante. A pesquisa, conduzida por 

Romero e Ornstein (2003), realizada no Conjunto Habitacional Jardim São Luís, no Estado de 

São Paulo, demonstra-nos que quanto menor for a renda, maior será o nível de tolerância a 

aspectos do habitar que não estejam condizentes ao mínimo necessário à ocupação digna e 
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ergonômica do espaço. Essa constatação foi possível após a pesquisa junto a duas classes de 

moradores desse conjunto: os Oriundos da Favela e as Inscrições Regulares. Os moradores do 

grupo Oriundos de Favela, nos índices levantados pela pesquisa, eram mais tolerantes em 

condenar a habitação devido ao fato de a anterior ser de pior qualidade. 

 Essa consideração encontra respaldo na pesquisa de Parasuraman et alii (1991) ao 

concluir que, quanto mais experiente é o cliente, menor será o índice de satisfação. A 

experiência torna elevado o nível da zona de tolerância4 quanto ao produto adquirido, pois 

influi na formação e intensidade das expectativas. Nesse sentido, intensifica-se o interesse 

pela investigação do seu papel anteriormente à compra dos usuários de imóveis, pois as 

expectativas refletem uma antecipação do desempenho de um produto por parte do cliente. 

 Desse modo, após revisão bibliográfica, foi constatada carência de estudos científicos 

que contemplem a Classe Média enquanto consumidora de Imóveis Residenciais ofertados 

pela ICC no Estado de Pernambuco, quanto ao seu nível de satisfação perante o uso do 

produto adquirido. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos de Souza et alii (2004), 

Nascimento et alii (2004) e Souza (2003), que abordam, no entanto, outras modalidades de 

habitações e classes sociais na capital pernambucana. 

 Atualmente encontramos a maioria da produção científica ligada à avaliação da 

satisfação dos usuários de imóveis condensada nos diversos programas de pós-graduação de 

universidades no Sul e Sudeste como: Universidade de São Paulo (USP), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 Essa seria uma justificativa à realização do presente estudo que se realiza no intuito de 

avaliar o fato de ser este segmento de mercado detentor de melhores condições financeiras. 

Por conseqüência, é também mais exigente quanto ao desempenho do produto adquirido em 

decorrência de seu padrão de predição e mais propício a níveis de insatisfação. 

 Ademais, Lemos (1989) constatou que a Classe Média foi o primeiro extrato 

populacional a consumir o produto “apartamentos residenciais” no Brasil. No Recife, esta 

proposta de morar, todavia, não é de imediato absorvida pelas famílias de classe média, e sim 

pelas de baixa renda. Posteriormente, ocorre a adoção e consumo pela classe média recifense 

desta tipologia habitacional (NASCIMENTO et alii, 2004). 

 O consumo do produto “apartamento residencial” não logrou êxito quando da sua 

implantação por três motivos: (1) ser a sociedade recifense de então alicerçada em uma 

estrutura patriarcal em que os filhos deixam a casa paterna apenas quando casam; (2) oferta 
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barata de mão-de-obra para realização de trabalhos domésticos; e (3) o alto custo dos 

eletrodomésticos na época (NASCIMENTO et alii, 2004). 

 Assim, o presente trabalho torna-se relevante para a comunidade científica na sua 

tentativa de preencher a lacuna detectada por Villarouco (2001) relacionada à carência de 

propostas metodológicas de avaliação da satisfação do usuário que considere o desempenho 

do imóvel e as expectativas do cliente quanto a esse produto. 

 Nesse sentido, ressalta-se que as práticas de avaliação de satisfação dos usuários de 

imóveis residenciais difundidas em pesquisas junto ao morador atentam ao desempenho do 

produto em uso. O exemplo maior dessas práticas é a Avaliação Pós-Ocupação (APO). A 

avaliação do desempenho dos atributos do imóvel assemelha-se ao defendido por Farias 

(2000) quanto ao nível de desempenho que o produto deve possuir para satisfazer o cliente. O 

autor também menciona que o nível de satisfação é atrelado às expectativas, aos aspectos 

cognitivos e emocionais. 

 

Por suas particularidades, o estudo sobre o comportamento do consumidor 
em relação ao produto habitação inspira uma adaptação da teoria do 
marketing. Isto se deve à caracterização do produto de custo mais elevado, 
compras não freqüentes, alto envolvimento do consumidor, classe e marca 
desconhecidas e significativo tempo gasto em reflexão e procura do produto. 
(BRANDSTETTER; HEINECK, 2004b, p. 11-12) 

 

 Nesse sentido, a conjugação entre teorias que abordem o aspecto cognitivo do usuário se 

faz possível. Então, os Determinantes de Avaliação da Satisfação do Consumidor podem ser 

anexados à APO, em simultaneidade, no intuito de apresentar uma metodologia de avaliação.  

 Esses são os pontos que justificam o presente trabalho e ressalta sua relevância perante a 

comunidade científica, empresas do setor da construção civil e sociedade em geral. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo Geral 

 Avaliar o Nível de Satisfação dos Usuários de Imóveis Residenciais de Classe Média 

por meio da mensuração das expectativas e de sua desconfirmação, da performance do 

produto adquirido, da eqüidade na troca, do nível de satisfação em si, das emoções e 

atribuições emitidas pelos clientes durante a vivência dos estágios do processo de compra. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Formatar um instrumento de pesquisa — questionário estruturado —, concatenando 

algumas funções da APO com os Determinantes de Satisfação — expectativas, 

desconfirmação, performance, eqüidade, atribuição e emoções; 

2. Aplicar o instrumento de pesquisa junto a uma amostra de usuários de imóveis; 

3. Compreender os condicionantes do nível de satisfação do cliente por meio de entrevista 

por pauta junto à construtora escolhida e da observação simples de seus 

empreendimentos postos à avaliação de seus usuários. 

1.7. Delimitações do Trabalho 

 De maneira geral, podemos mencionar o fato de que foi apenas investigado o nível de 

satisfação de clientes de imóveis residenciais de classe média da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), Pernambuco. Mais especificamente, a escolha da empresa construtora foi 

realizada junto a uma associação representativa de classe no Estado. Dentre os seus filiados, 

foram contactados aqueles que trabalhassem com esse segmento de mercado e a escolha do 

caso ocorreu pelo critério de acessibilidade, ou seja, quem retornasse o contato realizado. 

 Essa implicação impôs uma limitação geográfica à aplicabilidade dos resultados, uma 

vez que são restritos a uma região que possui características peculiares, específicas ao caso 

em análise, a empresa construtora. Essa limitação é inerente ao Estudo de Caso, metodologia 

adotada por não permitir fazer generalizações para outras empresas do setor. Todavia, o 

trabalho oferece subsídios para pesquisas semelhantes. 

 O estudo pautou-se por analisar e enfocar os aspectos cognitivos dos usuários de 

imóveis, não havendo, portanto, aprofundamento das questões ligadas a avaliações dos 

espaços e de suas dimensões na revisão bibliográfica e na pesquisa de campo. No entanto, 

observações do empreendimento, quando possíveis, foram realizadas. Esta foi outra 

delimitação adotada. 

 Por fim, os resultados da pesquisa tratam da satisfação do cliente delimitando-a a um 

corte temporal, ou seja, captam as percepções, expectativas e níveis de satisfação em uma 

determinada unidade de tempo. Como essa mensuração não traduz valores absolutos, possui a 

limitação de ser válida no tempo em que os dados foram coletados. 
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1.8. Estrutura da Dissertação 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. 

 

Capítulo 1 - Introdução: Conforme exposto, este capítulo deteve-se em tratar da visão global 

do estudo em seu contexto, da problemática que o motivara, dos seus objetivos (geral e 

específicos), da sua relevância e justificativa, da importância do seu tema e de suas 

delimitações. 

 

Capítulo 2 — Referencial Teórico: Apresenta a estrutura conceitual na qual o trabalho está 

alicerçado. Versará sobre as teorias e metodologias de avaliação dos níveis de satisfação do 

consumidor para aplicação junto a usuários de imóveis residenciais da classe média recifense. 

Fundamenta-se, assim, em quatro tópicos principais: Comportamento do Consumidor; 

Avaliação dos Determinantes de Satisfação; Avaliação Pós-Ocupação; Mercado Imobiliário 

na Capital Pernambucana. 

 

Capítulo 3 - Metodologia: Descreve os procedimentos metodológicos — estratégia de 

pesquisa, coleta e análise dos dados e tipo de pesquisa — realizados que forneceram as bases 

lógicas para a investigação realizada. 

 

Capítulo 4 — Resultados da Pesquisa: Mostra os resultados e análises dos dados da pesquisa 

de campo alicerçados na literatura sobre o nível de satisfação dos usuários de imóveis 

residenciais. 

 

Capítulo 5 - Conclusões e Recomendações: Apresenta as considerações finais do estudo, 

limitações encontradas no transcorrer de sua realização e sugestões para trabalhos futuros 

sobre a mensuração da satisfação dos usuários de imóveis residenciais. 

 

 Ao final são apresentados as Referências Bibliográficas e os Apêndices — Questionário 

de Pesquisa, o Roteiro da Entrevista por Pauta e a planilha da relação dos questionários 

devolvidos por Edifícios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Inicialmente será apresentada a revisão da literatura sobre o comportamento do 

consumidor. O processo de decisão de compra e o pós-compra, em conjunto com os diversos 

papéis que os indivíduos vivenciam e a influência de variáveis atuantes no processo de 

compra de um imóvel é a ênfase da revisão. 

 Em seguida, serão descritos os determinantes da satisfação, como apontados por Farias 

(2000) e sua importância na mensuração da satisfação dos usuários de imóveis residenciais. 

 Posteriormente, será abordada a Avaliação Pós-Ocupação, metodologia consagrada no 

ramo da construção civil, para a mensuração dos aspectos que atendem às necessidades dos 

usuários de imóveis. E, por fim, serão abordadas as características do Mercado Imobiliário de 

Pernambuco destacando o seu comportamento no transcorrer dos últimos anos. No entanto, 

será enfatizado o perfil da Demanda por Imóveis Residenciais na RMR. 

2.1. Comportamento do Consumidor 

 Considerando o objetivo geral deste trabalho, ou seja, o estabelecimento de uma 

metodologia que mensure a satisfação diante da compra e uso de seu imóvel residencial, é 

inevitável saber como o consumidor se comporta. O Comportamento do Consumidor é um 

extenso campo de pesquisa multidisciplinar, pois, além de envolver questões mercadológicas, 

também engloba, teorias oriundas da sociologia e da psicologia. 

 O conceito de Comportamento do Consumidor está relacionado com o estudo dos 

processos, das atividades em que indivíduos ou grupos se envolvem diretamente para 

selecionar, comprar, obter, consumir, usar, dispor e descartar os produtos — bens, serviços, 

idéias e/ou experiências —, para satisfazer suas necessidades e desejos. Inclui os processos 

decisórios que antecedem e sucedem a essas ações (ENGEL te alii, 2000; SOLOMON, 2002; 

MOWEN, MINOR, 2003). 

 Todavia, Sheth et alii (2001) alegam que a utilização do termo “consumidor” tem sido 

evidenciado mais em âmbito literário do que na realidade cotidiana das organizações. Sendo 

assim, esses autores fazem uso, em sua obra, do termo “comportamento do cliente” ao invés 

de “comportamento do consumidor”. Argumentam, ainda, que o termo “consumidor” tem 

sido utilizado em literatura para fazer menção aos mercados de bens de consumo, enquanto 

que o termo “cliente” é aplicado para designar o mercado industrial, os intermediários na 
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cadeia produtiva. Esse aspecto é evidenciado na literatura da área de construção civil, que 

define cliente a construtora contratante do projeto e como consumidor o usuário que irá 

usufruir da unidade habitacional5. 

 “O comportamento do cliente é definido como as atividades físicas e mentais realizadas 

por cliente de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, como comprar 

e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles” (SHETH et alii, 2001, p. 29). 

 Os estudos que abordam o comportamento do cliente pautam-se em analisar, 

especificamente o comportamento quando o indivíduo se encontra na iminência de tomar 

decisão de compra. Durante o transcorrer do processo decisório por parte do cliente, no 

sentido de efetuar uma compra a fim de satisfazer as necessidades iminentes, verifica-se a 

existência de estágios. A divisão desses estágios varia, em termos de quantidade de tópicos, 

de autor para autor, não sendo todavia, a essência permutada. Para efeitos deste trabalho, 

adotou-se os estágios do processo de compra consagrados por Engel et alii (2000) descritos a 

seguir: 

1. Reconhecimento de necessidade — Percepção da diferença entre a situação desejada e a 

situação real suficiente para despertar e ativar o processo decisório; 

2. Busca de informação — Procura de informação armazenada na memória (busca interna) 

ou aquisição de informação relevante para a decisão no ambiente (busca externa); 

3. Avaliação de alternativas pré-compra — Análise das opções em termos de benefícios 

esperados e estreitamento da escolha para a alternativa preferida; 

4. Compra — Aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta aceitável; 

5. Consumo — Uso da alternativa comprada; 

6. Avaliação de alternativa pós-compra — Análise do grau em que a experiência de 

compra e de consumo produziu satisfação; 

7. Despojamento — Descarte do produto não-consumido ou do que dele restou. 

 No estágio de Avaliação Pós-Compra ou Pós-Consumo, ocorrerá o fechamento da 

avaliação da alternativa escolhida e se ela promoveu ou não a satisfação do consumidor 

(KOTLER, 2000; BOONE; KURTZ, 1998; CHURCHILL; PETER. 2000). 

 A satisfação é a avaliação de uma alternativa escolhida ao atender ou ultrapassar as 

expectativas da performance do produto, em consonância com os resultados do processo de 
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compra. A satisfação, então, advém de um sentimento positivo gerado pelo bom resultado de 

uma transação de mercado. Em outras palavras, a satisfação ou insatisfação do cliente é 

determinada pelas sensações gerais ou atitudes que as pessoas têm em relação a um produto 

depois de comprá-lo e consumi-lo (SOLOMON, 2002; ENGEL te alii, 2000; SOLOMON, 

2002; MOWEN, MINOR, 2003) 

 Em sua tese, Farias (2000) menciona diversos autores que conceituam e definem 

satisfação. No entanto, percebe-se nas referências por ele explicitadas que a satisfação surge 

quando se congregam três elementos: (1) homem; (2) ambiente/contexto; e (3) resultado. 

 O homem é o ator principal, o cliente, especificamente, de imóveis residenciais. O 

ambiente, o contexto em questão, é o mercado onde a transação, a venda, por parte da 

empresa e a compra do produto pelo cliente que tem experiência de consumo, ocorre. O 

resultado é o elemento principal dessa temática, pois espera-se alcançar um estado prazeroso 

ou emocional positivo no cliente — o homem — por seu sacrifício decorrente do dispêndio de 

recursos, para obter um produto que satisfaça necessidades, por meio de transações de 

mercado — o ambiente. 

 A satisfação é, então, o preenchimento de um vazio psicológico-emocional criado pelo 

próprio cliente que efetua-secom o consumo de um determinado produto destinado a suprir 

essa lacuna. O preenchimento será positivo (satisfatório) ou negativo (insatisfatório), 

conforme o nível de expectativas criadas sobre o produto a ser adquirido. 

 No entanto, a perspectiva dos sete estágios do processo de compra de Engel et alii 

(2000) enquadra o cliente como tomador de decisão única e exclusivamente racional. 

Todavia, em alguns casos, os clientes não realizam suas compras embasados em um processo 

estritamente racional. Às vezes, compram produtos a fim de se divertir, criar fantasias e obter 

emoções e sentimentos. Realizam a aquisição, em consonância com a perspectiva 

experimental que engloba a compra por impulso e a busca por variedade de marca (MOWEN; 

MINOR, 2003). 

 Porém, a perspectiva experimental se aplica a compras de bens de consumo, pois 

dificilmente um indivíduo compraria um apartamento residencial por impulso, embora possa 

ocorrer compra de imóvel para investimento (BRANDSTETTER; HEINECK 2004a). 

Todavia, por ser uma compra complexa, envolve um conjunto de atributos que fogem ao 

domínio e conhecimento dos clientes. Os atributos, nesse contexto devem satisfazer um grupo 

de necessidades, não só de um indivíduo, mas de uma família. No entanto, o cliente cria 

fantasias e obtém emoções no processo de compra do seu apartamento. As emoções são de 
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diversas modalidades e intensidades. 

 Devido a esse conjunto de atributos que devem ser analisados, a motivação dos clientes 

manifesta-se sob três facetas: necessidades, emoções e psicografia. (SHETH et alii, 2001) 

 

As necessidades referem-se à distância entre o estado desejado e o atual, 
prestando-se mais prontamente à consciência e à análise cognitiva. As 
emoções são mais autônomas e geram mais experiência pessoal. A 
psicografia combina comportamentos orientados tanto pelas necessidades 
quanto pelas emoções. (SHETH et alii, 2001, p. 327) 

 

 Cada um destes três tópicos subdividem-se em outros que serão abordados. Sabe-se, no 

entanto, que todos se fazem presentes em estudos que contemplem imóveis residenciais. 

 No contexto da habitação, do imóvel residencial como produto, os estudos sobre o 

comportamento do consumidor têm sido abordados por duas vertentes de pesquisa principais. 

A primeira direciona-se a pesquisar a interação entre o homem e a edificação, as relações 

ambiente-comportamento. Estas relações são, geralmente, vinculadas a aspectos difundidos 

pela arquitetura e psicologia ambiental. A segunda vertente refere-se ao comportamento do 

usuário discutido pelos textos de geografia sócio-econômica e demográfica, nos quais o 

comportamento do consumidor, em relação à habitação, é tratado com ênfases diversas. Essas 

ênfases envolvem, normalmente, os processos de mobilidade, escolha e satisfação residenciais 

(BRANDSTETTER; HEINECK, 2004b). 

 O processo de aquisição de um imóvel residencial é complexo e a tomada de decisão é 

lenta e tensa. Processos de tomada de decisão demorados ocorrem quando “a compra é 

importante para os consumidores; o preço do produto é muito alto; o produto tem 

características complexas ou novas; há muitas opções de marcas”. (CHURCHILL; PETER, 

2000, p. 152) “Normalmente, esse é o caso do produto caro, cuja compra é realizada com 

pouca freqüência, envolve algum risco e é altamente auto-expressiva.” (KOTLER, 2000, p. 

199) 
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questões. A solução requerida pelo cliente ao reconhecer a necessidade de ativar o processo 

de compra contém ponderação e avaliação cuidadosa dos atributos ou necessidades utilitárias 

e dos benefícios ou necessidades hedonistas. Os atributos utilitários do produto relacionam-se 

a funções básicas e benefícios materiais, conduzindo a pessoa, na tomada da decisão, a adotar 

posturas racionais em suas escolhas. Já os benefícios hedonistas são relacionados ao desejo de 

prazer e auto-expressão, atendendo aos aspectos emocionais, ou seja, é o consumo para criar 
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e/ou despertar fantasias e propiciar estímulo emocional (ENGEL et alii, 2000; CHURCHILL; 

PETER, 2000). 

 Os atos de comprar e consumir envolvem, comumente, a busca da satisfação das 

necessidades mencionadas (ENGEL et alii, 2000). Tal busca é constatada na inevitabilidade 

de aquisição de um imóvel, onde o consumidor não tem somente a ânsia de proteção e abrigo. 

Atributos como o status relacionado à localização do edifício (FERNANDEZ; HOCHEEIN, 

2000), influenciam na decisão de compra, o que vem a constatar, mais uma vez, a 

complexidade do processo de aquisição desse produto. 

 O cliente desempenha cinco papéis durante a decisão de compra. Ele pode ser, segundo 

Kotler (2000): 

1. Iniciador — Pessoa que primeiro sente a necessidade da compra; 

2. Influenciador — Indivíduo que aconselha na decisão com suas opiniões; 

3. Decisor — Pessoa que realmente decide comprar, o que comprar, como comprar e/ou 

onde comprar; 

4. Comprador — Quem de fato efetua a transação de compra; e 

5. Usuário — O indivíduo que consome ou usa o produto adquirido. 

 Todavia, ao ter-se a definição proposta por Sheth et alii (2001) de “comportamento do 

cliente” ao invés de “comportamento do consumidor”, observamos que, nas transações de 

mercado, é necessário o desempenho de, pelo menos, três papéis, a saber: (1) comprador, (2) 

pagante e/ou (3) usuário/consumidor. Cada um destes papéis pode ser desempenhado pelo 

mesmo ou por diferentes indivíduos. 

 A diferença conceitual entre esses autores e Kotler (2000) é que eles fundem o papel de 

iniciador e de decisor a qualquer um dos outros três (comprador, pagante, 

usuário/consumidor). Realizam essa junção, uma vez que a necessidade detectada e a tomada 

de decisão final é exercida pelo indivíduo em qualquer um dos três papéis. Todavia, o papel 

de influenciador apresenta-se difuso pelos três demais, pois diante da compra, cada pessoa 

tem a sua influência posta em jogo, especialmente, quando o produto considerado é um 

imóvel. 

 “O usuário é a pessoa que efetivamente consome ou utiliza o produto ou recebe os 

benefícios do serviço. O pagante é a pessoa que financia a compra. Finalmente, o comprador é 

aquele que participa da obtenção do produto no mercado” (SHETH et alii, 2001, p. 30). 

 Entender estes papéis é outro fator importante para o contexto da construção civil, pois, 

por se tratar de um comportamento de compra complexo, várias pessoas se envolvem no 
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processo, desempenhando papéis distintos, com necessidades específicas a serem atendidas e, 

conseqüentemente, satisfeitas. 

 As organizações da construção de edificações residenciais devem atentar àqueles 

indivíduos que desempenham o conjunto maior de papéis; o de pagante, o de comprador, e, 

notadamente, o de usuário. Trata-se de um mercado cujo consumo do produto ocorre ao longo 

da vida da pessoa, pois a casa é o habitat, o refúgio que permite ao ser humano repor suas 

energias despendidas no trabalho, bem como, manter uma integração social familiar. 

 Em decorrência das diferenciações conceituais e consoante os argumentos mencionados, 

a conceituação de comportamento do cliente e seus três papéis é adotada. No entanto, o termo 

consumidor/usuário, referente ao último papel especificado por Sheth et alii (2001), é mais 

enfocado neste trabalho, pois o objetivo maior da organização construtora é atender, 

primordialmente, às necessidades do papel do usuário. Assim, ao se enfocar o usuário, optou-

se pelo mantenimento do título deste sub-capítulo em “comportamento do consumidor”, bem 

como, ao longo do texto, é ressaltado as necessidades dos usuários. 

 Algumas variáveis influenciam o processo de decisão de compra. Os autores 

pesquisados destacam as seguintes: (1) influências sociais; (2) diferenças individuais; (3) 

estímulos de marketing; e (4) processos psicológicos. 

 Influências sociais ou ambientais são aquelas ligadas ao ambiente em que os 

consumidores vivem e referem-se às influências que os indivíduos recebem dos grupos com 

que convivem e da situação vivenciada. Sendo assim, os grupos que mais se destacam são 

(ENGEL et alii, 2000; CHURCHILL; PETER. 2000): (1) Cultura; (2) Subcultura; (3) Classe 

Social; (4) Influência Pessoal ou Grupos de Referência; e (5) Família. Dessas influências, 

destaca-se o aspecto cultural, sub-cultural e o referente à classe social. 

 Quanto ao aspecto cultural, destacamos o trabalho de Brasileiro et alii (2004). Esses 

autores, apesar de avaliarem como os estudantes imprimem a sua identidade ao espaço a eles 

destinado, um quarto de uso individual no alojamento da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), atentam para algumas considerações. A pesquisa concluiu que a origem do 

estudante não gerava diferenciação quanto à avaliação do espaço em decorrência do tamanho 

padrão da unidade e do seu espaço interno reduzido. Assim, pode-se inferir que o espaço 

reduzido encontrado na oferta de plantas residenciais limita intervenções de ordem cultural no 

arranjo espacial. Outra consideração relaciona-se à privacidade, um fator que delimita o 

território e é de extrema importância ao convívio do ser humano em um espaço construído. A 

redução do ambiente construído de uma moradia a compromete. 
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 Questões culturais também estão presentes no trabalho de Jobim (1997) ao avaliar a 

disposição e o espaço da churrasqueira, um requisito indispensável à concretização de 

projetos de edificações residenciais, multifamiliares ou não, edificados na região Sul do país e 

dispensável na região Nordeste. 

 Quanto à classe social, os atributos considerados importantes pelos usuários de imóveis, 

tanto pelo fator de importância atribuído quanto pelo nível de satisfação proporcionado, 

variam em função da classe social a que o indivíduo pertença. Mourão et alii (2004a, p. 1) 

alegam que “os usuários de diferentes classes sociais valorizam de forma diferente os itens 

dos condomínios e que nem sempre as empresas sabem identificar estas exigências distintas 

de forma a agregar mais valor ao seu produto”. 

 A família é a principal influenciadora do processo de compra de um imóvel residencial. 

Normalmente, a decisão de compra se circunscreve a atender às necessidades de seus 

integrantes, que irão habitar a nova residência. Também, o decisor final recebe a influência 

dos valores passados por seus genitores e os do seu cônjuge para efetivação do negócio. 

 As diferenças individuais citadas por Engel et alii (2000) e Sheth et alii (2001) que 

merecem ser destacadas por afetarem o comportamento de compra, em especial, em compras 

complexas, como as de imóveis residenciais, são definidas em cinco categorias: 

1. Recursos do Consumidor — Recursos disponíveis, como tempo, dinheiro e capacidade 

de processamento das informações inerentes ao produto; 

2. Conhecimento — Informações sobre disponibilidade e características de produtos, onde 

e quando comprar, e como usá-los; 

3. Atitudes — Avaliação geral da marca adquirida; 

4. Motivação — O que motiva a compra, a força que impele em direção ao objeto-alvo; 

5. Personalidade, Valores e Estilo de Vida — Estes são determinados pelas características 

pessoais dos clientes, seu contexto pessoal, suas necessidades e emoções. 

 Os estímulos de marketing, através de seu composto — produto, preço, ponto de venda 

e promoção — e estratégias adotadas, são influências as quais o consumidor recebe e têm 

potencial para afetar o processo de compra (KOTLER, 2000; CHURCHILL; PETER, 2000). 

Há, no entanto, outros estímulos que afetam indiretamente os estágios do comportamento de 

compra, como os fatores macroambientais e a conjuntura econômica, tecnológica, política e 

cultural (KOTLER, 2000). 

 Os processos psicológicos não se relacionam diretamente com o processo de compra, 

porém o seu entendimento é necessário, por parte da gestão empresarial, para influenciar 
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compras futuras, através da adequação das estratégias de marketing. Esses processos dividem-

se em (ENGEL et alii, 2000): 

1. Informações em Processamento — Como as pessoas recebem, processam e atribuem 

sentido às comunicações que se deparam no dia a dia; 

2. Aprendizagem — Processo pelo qual a experiência de consumo ocasiona alterações no 

conhecimento e no comportamento dos indivíduos em processo de compra. Neste 

estágio é evidenciado a questão cognitiva, todavia, na prática, nem sempre os clientes 

seguem uma trajetória padronizada no processo de aprendizado; 

3. Mudança de Atitude e Comportamento — São os objetivos a serem alcançados pela 

empresa a fim de criar uma atitude positiva em sua clientela. 

 Por fim, destacam-se as necessidades individuais que são determinadas por dois fatores: 

pelo próprio indivíduo e pelo ambiente. Os fatores são influenciados pelos (SHETH et alii, 

2001): 

1. Determinantes de Necessidades — dividem-se em: (1) Características Pessoais — 

compostos por genética, biogenia, psicogenia — e (2) Características Físicas do 

Ambiente — clima, topografia e ecologia; 

2. Determinantes de Desejos — dividem-se em: (1) Contexto Individual — crescimento 

pessoal, contexto institucional, contexto cultural — e (2) Contexto Ambiental — 

economia, tecnologia e política pública. 

 No entanto, ao se congregar essas questões presentes na teoria do comportamento do 

consumidor, deve ser realizada uma análise crítica quanto às contribuições destas influências 

e fatores no campo de estudo da construção de edificações residenciais. Nesse sentido, 

Brandão e Heineck (2004) que, ao analisar 3.011 plantas residenciais — de quitinetes a 

apartamentos com quatro dormitórios — oriundos de 56 cidades brasileiras, em sua maioria 

capitais, concluem não haver diferenciação significativa entre as tipologias dos arranjos dos 

apartamentos no Brasil. 

 A explicação a essa real situação pode ser parafraseada nas palavras desses autores. 

 

Do exposto decorre uma questão fundamental: como é possível insistir num 
modelo único, ou seja, o da tripartição setorial já bem caracterizado neste 
estudo, frente a tantas possibilidades e alternativas disponíveis e 
consolidadas na arquitetura mundial? A resposta certamente deve recair nas 
dimensões culturais, sócio-demográficas e psicológicas que se relacionam 
com o projeto, o significado e o uso da habitação no Brasil. (BRANDÃO; 
HEINECK, 2004, p. 7) 
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 “As necessidades do morador são moldadas através de experiências de ordem social, 

cultural e psicológica, expressas através de costumes, hábitos e valores individuais que 

determinam a forma do ambiente construído e suas funções”. (BERGAN et alii, 2004, p. 3) 

 Sendo assim, ressalta-se a relevância de cada influência/determinante no contexto de 

compra de um apartamento residencial. 

2.2. Avaliação Simultânea dos Determinantes da Satisfação do Consumidor 

 Farias (2000) propôs, em sua pesquisa junto aos consumidores brasileiros da terceira 

idade, avaliar os determinantes de satisfação do consumidor. Procurou identificar quais 

aspectos são mais relevantes para a resposta de satisfação deste segmento de mercado, ao 

consumir um serviço, o de hospedagem. 

 Após revisão da literatura específica sobre satisfação do consumidor, Farias (2000) 

elaborou uma lista dos paradigmas de satisfação considerados, em simultaneidade, pelos 

clientes no transcorrer do processo de compra. Os paradigmas apontados são: (1) expectativas 

e desconfirmação6 das expectativas; (2) teoria da assimilação / contraste; (3) teoria da 

eqüidade; (4) teoria da atribuição; (5) performance ou desempenho; (6) emoções. A Análise 

Simultânea dos Determinantes da Satisfação do Consumidor pode ser aplicada ao subsetor de 

edificações depois de realização de adaptações a esse contexto.7 

 Assim, apresenta-se revisão dos principais trabalhos analisados por Farias (2000) para a 

qual optou-se por uma estrutura de modo semelhante à tese analisada. 

2.2.1. Evolução Histórica da Teoria da Satisfação do Consumidor — Um Estudo de 

Vanguarda 

 O conceito de satisfação do consumidor ocupa uma posição central no pensamento e na 

prática do marketing (CHURCHILL; SURPRENANT (1982). 

 A satisfação do consumidor, amplamente estudada, revela o histórico interesse que as 

organizações e as universidades têm em mensurar os níveis de satisfação que os clientes 

sentem ao consumir determinados produtos. Os primeiros movimentos em direção ao seu 

                                                 
6 Como bem destaca Farias (2000), o termo desconfirmação é uma tradução livre, de sua autoria, do vocábulo de 
língua inglesa ‘disconfirmation’. O termo desconfirmação, segundo este autor, não existe em língua portuguesa. 
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conhecimento e mensuração rematam à década de 60 do século XX, sendo representado pelo 

estudo de Cardozo (1965). De acordo com Farias (2000), esse estudo foi o pioneiro no estudo 

das expectativas, como antecedentes da resposta de satisfação. 

 Logo ao início de seu trabalho, Cardozo (1965) afirma que a satisfação do consumidor 

com um produto provavelmente acarretará em repetição das compras, aceitação de outros 

produtos da mesma linha e uma propaganda “boca a boca” favorável. Ao tomar esta premissa 

como correta, esse autor advoga que o conhecimento dos fatores que afetam a satisfação do 

consumidor é essencial aos especialistas de marketing das empresas. 

 Cardozo (1965) destaca, também, o esforço despendido pelo consumidor durante o 

percurso dos estágios de compra, que pode incluir o físico, o mental e o referente a recurso 

financeiro gasto na aquisição de um produto. As expectativas e o esforço tornam-se os 

componentes centrais no comportamento do consumidor e os gerentes podem influenciá-los 

para adquirir um determinado produto. 

 A Teoria do Contraste e a Teoria da Dissonância, dois ramos da teoria psicológica, 

fornecem uma base para relacionar esforço, expectativa e avaliação. (CARDOZO, 1965). 

 Utilizando-se de um experimento laboratorial junto a 107 estudantes de graduação em 

administração da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que avaliaram o produto 

“caneta esferográfica”, Cardozo (1965) chegou a algumas considerações sobre a satisfação do 

cliente. Ela relaciona-se (1) ao produto por meio do esforço empregado em adquiri-lo e das 

expectativas prévias formadas, e (2) à experiência de compra ser agradável ou não. 

 O experimento sugeriu que a satisfação ou insatisfação perante o uso de um produto é 

majorado em conseqüência de um maior esforço por adquiri-lo, de modo proporcional. Como 

o esforço por adquirir um imóvel residencial é alto, pode-se deduzir que o cliente tenderá a ter 

maiores índices de satisfação ou insatisfação com o uso de seu apartamento. 

2.2.2. Dissonância Cognitiva 

 Dissonância é a discrepância entre o conhecimento de um indivíduo e os seus atos. 

Quando ela ocorre, causa no ser humano uma situação psicologicamente desconfortável, 

motivando-o a tentar diminuí-la ou a eliminá-la e, assim, alcançar a consonância (FARIAS, 

2000).  A Dissonância Cognitiva pode ser evidenciada em duas modalidades: (1) Pós-Compra 

e (2) Intromissão Cognitiva. 
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A diferença básica entre dissonância pós-compra e intromissão cognitiva é, 
que o primeiro indivíduo está consciente dos elementos dissonantes antes de 
determinar seu comportamento, enquanto, no segundo caso, existe uma 
intromissão posterior que é conflitante com o comportamento já existente. 
(FARIAS, 2000; p. 14) 

 

 Essas duas modalidades de dissonância são evidenciadas no consumo de um imóvel 

residencial. A Dissonância no Pós-Compra é evidenciada pelo fato de um imóvel possuir 

diversas características que são avaliadas pelo comprador antes de ser efetuada a compra, 

como conforto, segurança, espaço, localização. Após efetivar o negócio, o cliente percebe que 

determinadas características em uma alternativa de compra preterida se apresenta com melhor 

performance do que o produto que está consumindo. 

 A Intromissão Cognitiva ocorre quando, já se utilizando da sua residência, uma outra é 

ofertada com melhores condições de pagamento ou o bairro onde está localizado o 

empreendimento é desvalorizado em decorrência de assaltos que passam a ocorrer na 

vizinhança. Essas situações mencionadas irão causar um desconforto cognitivo no morador. 

2.2.3. Expectativas e Desconfirmação das Expectativas 

 “Com raízes na Psicologia Social e no Comportamento Organizacional, a 

desconfirmação das expectativas é na verdade dois processos, que consistem na formação de 

expectativas e na desconfirmação destas, através da comparação de desempenho.” (FARIAS, 

2000, p. 18) 

 A assertiva acima é corroborada por Oliver e DeSarbo (1988). Oliver (1997) apud 

Farias (2000, p. 20) define expectativas como “sendo uma antecipação de conseqüências 

futuras baseadas em experiência anterior, circunstâncias atuais ou outras fontes de 

informações”. 

 As expectativas refletem uma performance do produto antecipada. A literatura sobre 

satisfação conclui que o consumidor se utiliza, ao formar a antecipação da performance, de 

certas influências como o tipo do produto em questão, seu custo e esforço para obtê-lo e a 

opinião social que a sociedade tem a respeito. Assim, há quatro tipos de expectativas: (1) 

ideal; (2) esperada; (3) mínimo tolerável; e (4) desejável (CHURCHILL; SURPRENANT, 

1982). 

 42 



Capítulo 2  Referencial Teórico 

 

 Parasuraman et alii (1991) sugerem que as expectativas dos clientes de serviço8 estão 

contidas em um contínuo delimitado por duas modalidades: (1) desejada e (2) adequada. A 

primeira refere-se ao que o cliente espera receber, sendo uma combinação sobre o que “pode 

ser” e o que “deveria ser”. A segunda refere-se à performance do produto que o cliente 

considera aceitável, havendo, entre elas, uma zona de tolerância. 

 A figura abaixo vem ilustrar essa zona. 

 

 
Adequado  Desejado 

 
 
 
 

Baixo           Alto 
Zona de Tolerância 

(Expectativas) 
 

 

 

Figura 2.1. Nível de Serviço Esperado e Zona de Tolerância 
Fonte: Adaptado de Parasuraman et alii (1991, p. 39) 

 A dimensão dessa zona — seu comprimento — e sua localização — se mais à direita ou 

à esquerda — no contínuo são relacionadas ao contexto de compra específico, às 

características individuais do cliente e ao produto adquirido (PARASURAMAN et alii, 1991). 

 O conceito de Desconfirmação das Expectativas é definido como sendo a discrepância 

entre a expectativa formada antes da experiência da compra e a atual performance do produto 

que está sendo evidenciada. A desconfirmação das expectativas é uma variável central nas 

pesquisas de satisfação do consumidor e é determinada em combinação com as expectativas e 

a performance do produto (CHURCHILL; SURPRENANT, 1982). 

 Assim, ao criar uma expectativa sobre o desempenho futuro esperado com o consumo 

do produto, quando o ato de compra e utilização é realizado, tem-se revelado os reais níveis 

de desempenho do produto. Esses níveis são comparados com os níveis de expectativas, por 

meio de uma escala do tipo “melhor do que” ou “pior do que esperado”. Assim, tem-se 

mensurada a desconfirmação das expectativas. 

 Nesse sentido, Churchill e Surprenant (1982) alegam que, quando as expectativas são 
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baixas e/ou a performance do produto elevada, provavelmente culminará com desconfirmação 

positiva, ou seja, com satisfação do consumidor. Enquanto que nível de expectativa alto e/ou 

baixo nível de performance do produto, provavelmente acarretará em níveis negativos de 

desconfirmação, conseqüentemente de insatisfação. Quando ocorre a confirmação, constata-se 

que o esperado foi atendido (OLIVER; DESARBO, 1988). 

 Patterson (1993) alega que as expectativas dos clientes comumente são formuladas 

considerando: (1) experiência e conhecimento anterior dos atributos do produto; (2) exposição 

aos estímulos de marketing ou seu composto — promoção, preço, produto —; e (3) 

comunicação oriunda de propaganda “boca-a-boca”, de grupos de referência, bem como, de 

mera observação de outras pessoas fazendo uso do produto considerado. 

 Por se tratar de uma compra complexa, o nível de expectativas por parte dos futuros 

compradores de imóveis residenciais, quanto ao desempenho do produto adquirido, será 

elevado. Esta expectativa surge por influências sociais ou ambientais com maior destaque à 

classe social em que o indivíduo está inserido, à sua família e ao grupo que toma por 

referência.9 

 Da mesma forma, o conjunto elevado de atributos, que são considerados nos estágios do 

processo de compra até a sua efetivação, irá contribuir para a formação do conjunto de 

expectativas. Neste contexto, a zona de tolerância exposta por Parasuraman et alii (1991) ao 

cliente de imóveis residenciais tenderá a ter comprimento curto e se situar em patamar mais 

elevado no contínuo. 

 Nesse sentido, a desconfirmação das expectativas e a performance são os aspectos que 

mais contribuem para a explicação e mensuração da satisfação do cliente. No entanto, a 

contribuição da avaliação das expectativas apresenta ser instável, particularmente, quando se 

considera o momento de sua mensuração: antes, durante ou após a experiência de consumo. 

Não obstante, quanto maiores as expectativas do consumidor, maiores serão os julgamentos 

de satisfação subseqüentes, ceteris paribus. As expectativas são, então, classificadas como (1) 

padrão de predição, ou seja, como visualização feita pelo cliente sobre o que poderá ocorrer 

durante uma troca; ou como (2) um padrão ideal, que é o nível desejado de desempenho que o 

consumidor quer que o produto evidencie. Por isso, apesar de sua contribuição ser instável, a 

expectativa é tida como variável central para a resposta de satisfação dos clientes ao fornecer 

um padrão para julgamentos posteriores de desempenho (FARIAS, 2000). 
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 Shoemaker (1996) advoga que um dos antecedentes de expectativa é o “roteiro 

cognitivo” — “cognitive scripts” — que os clientes elaboram antes da compra. Esse autor 

alerta que uma desconfirmação negativa pode ser fruto da inobservação, por parte da 

organização, desses “roteiros” que os clientes elaboram. As organizações têm o seu próprio 

“roteiro” dos passos de venda, contudo, para satisfazerem aos clientes, os roteiros dos 

mesmos devem ser considerados e atendidos na formulação dos roteiros empresariais. Esses 

“roteiros” são tratados pela psicologia cognitiva e relacionam-se ao conhecimento prévio do 

processo de compra, por parte do cliente, quanto à probabilidade de o evento esperado 

ocorrer. Sendo assim, as expectativas são obtidas através dos scripts do cliente. 

 A mensuração das expectativas pode ser realizada antes, durante e após o consumo. 

Todavia, Oliver (1997) e Yi (1991) citados por Farias (2000) concordam com o fato de a 

mensuração das expectativas poder vir com vieses, quando realizada durante/após o consumo, 

devido à dificuldade de os clientes lembrarem exatamente o que esperavam. Essa será uma 

restrição a este trabalho, pois serão coletados dados junto aos usuários já com algum tempo de 

utilização de seu imóvel. 

 Contudo, quando a mensuração das expectativas ocorrer no pós-consumo ou durante o 

mesmo, o bloco de questões referentes à expectativa deve ser posicionado ao início do 

questionário. Nesse sentido, ressalta-se a importância de alertar os entrevistados, quando da 

realização da coleta de dados referente às expectativas, que os mesmos devem se fixar no que 

esperavam do produto, antes de consumi-lo e não em como ele deveria ser. Já a mensuração 

da desconfirmação das expectativas deve ser realizada após o consumo por se tratar de uma 

análise comparativa. No entanto, as empresas não devem ater-se a atender às expectativas 

conforme requisitado por sua clientela. Segundo esse enfoque, se a empresa oferta exatamente 

o esperado, a resposta de satisfação proferida já é conhecida, portanto, pouco valor é agregado 

ao produto. A chave para o sucesso empresarial consiste em exceder as expectativas destes em 

termos positivos (FARIAS, 2000) por meio da obtenção satisfatória dos produtos por sua 

clientela. 

 No entanto, apesar de serem poucos os estudos que analisem o comportamento do 

cliente em processo de compra complexa, de alto envolvimento10, o papel das expectativas 
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10 “Envolvimento do Consumidor é definido como a importância percebida ou o interesse pessoal em relação à 
aquisição ao consumo e à disposição de uma mercadoria, serviço ou idéia” (MOWEN; MINOR, 2003, p. 45). 
Quando o cliente tem um alto envolvimento com o produto, a compra é complexa, pois os consumidores têm a 
necessidade de percorrer quase que a totalidade dos estágios do processo de compra. Assim, possuem maior 
motivação para captar, compreender e elaborar as informações relevantes para efetuar a compra. 
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diminui quando se está evidenciando esse contexto e aumenta o papel da performance do 

produto. O alto envolvimento diminui a sensibilidade aos aspectos avaliados antes do uso 

(PATTERSON, 1993). Embora essa consideração se faz pertinente, quando da pesquisa de 

campo, poderemos refutá-la ou não ao contexto de compra de alto envolvimento que é o de 

imóvel residencial. 

 Uma explicação para esse fenômeno está na formulação dos “roteiros” pelo cliente. 

Devido ao fato de o apartamento residencial possuir diversos atributos a serem avaliados, os 

clientes têm que elaborar “roteiros” a fim de obter o mínimo a ser atendido por cada atributo. 

Outra justificativa a ser considerada é que as pessoas não têm condições de estabelecer 

“roteiros” quanto ao que esperam adquirir com a aquisição de um imóvel residencial. A falta 

dessa capacidade é decorrência de imóvel ser adquirido poucas vezes na vida dos indivíduos. 

Na grande maioria das vezes, é compra única ao longo da existência do ser humano. 

 Por fim, ressaltam-se três formas que as expectativas influenciam os indivíduos. Há 

indivíduos que: (1) são influenciados pelas expectativas na formação de satisfação; (2) 

recebem influência unicamente da desconfirmação; e (3) utilizam-se das expectativas e da 

desconfirmação como efeito separado na resposta de satisfação (OLIVER; DESARBO, 1988). 

2.2.4. Teoria da Assimilação / Contraste 

 As Teorias da Assimilação e do Contraste são relacionadas ao paradigma da 

desconfirmação das expectativas (FARIAS, 2000). 

 

A teoria da assimilação defende que qualquer discrepância entre expectativa 
e desempenho de um produto ou serviço será minimizada pelo consumidor 
na forma de ajustamento da percepção do produto/serviço, para ser mais 
consoante com suas expectativas. (FARIAS, 2000, p. 30) 

 

 Assim, quando questionados sobre o seu nível real de satisfação perante um produto 

que, de fato, não desempenhou seus atributos a contento, os indivíduos são influenciados 

pelas expectativas e emitem uma reposta similar ao que esperavam. Essa atitude ocorre para 

abrandar, assim, suas emoções negativas (OLIVER; DESARBO, 1988). 

 A Teoria do Contraste defende que um consumidor, ao receber um produto de valor 

menor ao esperado, irá aumentar a diferença entre o produto recebido, em termos de 

performance, e o que esperava receber (CARDOZO, 1965). 

 Do mesmo modo, quando o desempenho evidenciado com o consumo do produto é 
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abaixo das expectativas, os clientes, ao revelarem o seu nível de satisfação, alegarão que a 

performance foi mais baixa do que a recebida, amplificando, assim, a diferença. A recíproca 

também é verdadeira. Ao se satisfazerem com o consumo de um determinado produto, 

provavelmente a menção de satisfação tenderá a ser alta, mais do que o produto merecia de 

fato (OLIVER; DESARBO, 1988). 

 No subsetor de edificações, essa teoria se faz importante. Ao receber um imóvel com 

um ou vários atributos de valor inferior ao que era esperado, o cliente tenderá a aumentar o 

seu índice de insatisfação. E, ao receber o produto com um ou vários atributos com valor 

superior ao esperado, o cliente ficará satisfeito. Quando isso ocorre, chega, até, a relevar 

alguns aspectos insatisfatórios e pode ficar encantado com a construtora. 

2.2.5. Teoria da Equidade 

 “A teoria da eqüidade lida com a questão de como as pessoas julgam o que é justo ou 

merecido e como tais julgamentos afetam o comportamento. Esta teoria prediz que em 

situações de troca, as saídas e as entradas das partes envolvidas são comparadas” (FARIAS, 

2000, p. 33). 

 Essa teoria se torna importante para a mensuração dos níveis de satisfação do 

consumidor, pois lida com a questão da justiça na troca, ou seja, se a troca feita entre o 

ofertante e o comprador foi realizada de modo justo na percepção deste último. Caso o cliente 

interprete a transação concretizada como injusta, tenderá a ficar insatisfeito. Se o comprador 

percebe que o vendedor foi o maior beneficiado, poderá se sentir enganado. Caso perceba que 

foi ele mesmo o maior beneficiado poderá se sentir satisfeito com a empresa, pois recebeu 

mais valor com o produto adquirido (SWAN; OLIVER, 1991; OLIVER; SWAN, 1989). 

 Essa teoria pode ser assimilada em consonância e complementaridade com a “Atuação 

do Consumidor” que “pode ser definida como uma situação na qual o consumidor e o 

profissional de marketing agem como atores ou como platéia e na qual existem obrigações e 

padrões”. (MOWEN; MINOR, 2003, p. 220) 

 O entendimento da Teoria da Eqüidade é importante, segundo Oliver (1997) apud 

Farias (2000; p. 37) “quando o papel do vendedor no processo de compra é bastante ativo e o 

setor em estudo é o de serviços”. Apesar dessa afirmativa ser referente ao ramo de serviços, o 

papel do vendedor, o corretor de imóveis, é bastante ativo no processo de compra de um 

apartamento. Por se tratar de uma compra complexa, os clientes têm nesses profissionais uma 

fonte de informação externa e de relacionamento. O relacionamento é evidenciado durante o 
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consumo do produto, quando das intervenções corretivas. O corretor é o elo entre a equipe da 

empresa pertinente e os clientes na solução de questões simples quanto ao uso do imóvel. 

 Além disso, a teoria da eqüidade se faz importante no ramo de edificações devido ao 

alto custo total (tempo, dinheiro, etc.) dispendido pelo cliente, que espera ter o máximo 

benefício com o produto adquirido, uma vez que o consumo é contínuo ao longo de um 

horizonte de tempo considerável. 

 A comparação pode ser realizada, também, envolvendo pessoas que estão vivenciando a 

mesma situação de compra (SWAN; OLIVER, 1991). Como bem destaca Oliver e Swan 

(1989), os compradores comparam a interação de troca (1) com um padrão de interação 

formado, à semelhança dos scripts de Shoemaker (1996); (2) com outros compradores que 

estão interagindo no mesmo nível; e (3) com outras empresas. 

 A atuação do consumidor é dividida em três modalidades: (1) restrita; (2) interpretada; e 

(3) dramática. O enfoque pautar-se-á no segundo caso, na atuação interpretada, pois nela 

ocorre o reconhecimento da platéia, dos clientes, que uma troca satisfatória é dependente da 

atuação de uma pessoa. Nesse caso, a troca ocorre e o cliente e o profissional da empresa 

podem atribuir culpa ou crédito um ao outro pelo resultado da transação. Essa modalidade de 

atuação é mais freqüente em trocas com produtos de alto envolvimento, como apartamentos 

residenciais (MOWEN; MINOR, 2003). 

 Oliver; Swan (1989) destacam a relevância de se considerar a Teoria da Eqüidade em 

estudos de satisfação do consumidor uma vez que esta considera tanto as saídas, como suas 

entradas, de ambas as partes no processo de troca; e não somente as saídas por parte do 

comprador. 

 O processo de desenvolvimento da eqüidade inicia-se com a percepção de esforços do 

vendedor por parte do cliente, tanto em termos quantitativos — tempo de trabalho dispendido 

para encontrar soluções aos clientes —, como qualitativos — conhecimento do produto e 

habilidade em responder às solicitações. Assim, para se obter satisfação dos clientes, as 

organizações devem capacitar sua força de vendas nessa direção (SWAN; OLIVER, 1991). 

 No entanto, quando o vendedor e o comprador têm em comum somente o processo de 

compra, sem um relacionamento mais intenso entre eles, os vendedores desejam efetuar a 

venda, enquanto que o comprador almeja o valor esperado com o produto obtido. Nesse 

sentido, cada lado da transação, cliente e empresa, tende a maximizar as saídas para si, 

tornando o atendimento das necessidades dos clientes comprometido (OLIVER; SWAN, 

1989). 
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 A teoria de eqüidade tradicional deve ser estudada junto à teoria das expectativas, 

especialmente quando os clientes investem diversos recursos e recebem diversos tipos de 

atributos, como ocorre no mercado de imóveis residenciais. Entretanto, os recursos 

disponibilizados pelos clientes não devem ser considerados com exclusividade como critério 

de justiça avaliado. Do lado da empresa, por exemplo, a capacidade da organização e o nicho 

de mercado que decidira atuar, devem ser considerados como critérios (OLIVER; SWAN, 

1989; SWAN; OLIVER, 1991). 

 No entanto, ao se estudar a Eqüidade no contexto de compra de um imóvel residencial, 

deve-se atentar às seguintes questões: 

1. Os clientes querem obter uma troca, no mínimo justa. Caso isso não ocorra, tenderá a 

avaliar a situação em prol da empresa, a fim de evitar dissonância cognitiva (SWAN; 

OLIVER, 1991); 

2. As organizações devem ter uma estratégia voltada para a força de vendas, no intuito de 

atender bem à clientela quando for requisitada. Em alguns casos, essa estratégia pode 

ser mais satisfatória do que o atendimento puro e simples das expectativas, que são, em 

última instância, de difícil predição; 

3. Cada cliente e contexto de compra, em particular no mercado de imóveis residenciais, 

são únicos. Portanto, deve-se atentar ao fato de que há indivíduos que têm disposição 

favoráveis na emissão de opiniões. Estes, mais amenos quanto a prováveis injustiças 

que na troca possam ocorrer, confundem a avaliação de eqüidade (FARIAS, 2000). 

Assim, as organizações devem atentar a esse viés e a sua recíproca, pois indivíduos 

exigentes demandarão um processo de troca no qual as saídas em prol ao seu 

atendimento sejam maiores em sua percepção do que as destinadas às empresas. 

 Ao perceber uma troca como justa, o cliente tenderá a se tornar fiel à empresa e/ou ao 

vendedor. Essa situação ocorre porque a intenção de compra é função inerente à satisfação 

pautada, principalmente na percepção de justiça da troca do que na desconfirmação das 

expectativas (OLIVER; SWAN, 1989). 

 O contexto da pesquisa de Oliver e Swan (1989) direcionou-se à venda de carros, um 

produto de compra complexa como o imóvel residencial. No entanto, é possível considerar 

que o apartamento apresente atributos de mais complexa avaliação, seja um produto destinado 

para atender às necessidades diversas de todos os integrantes da família e possua um índice de 

re-compra menor do que um carro. Nesse cenário, ressalta-se a relevância de se estudar a 

teoria da eqüidade, quando da mensuração do nível de satisfação dos clientes do mercado 
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imobiliário residencial. 

 Por fim, destaca-se que a maioria das variantes da teoria da eqüidade menciona que as 

partes envolvidas, empresa e cliente, irão se sentir tratados eqüitativamente e, 

conseqüentemente satisfeitos, se a troca, envolvendo suas entradas e saídas, ocorrer de forma 

justa. A eqüidade é, então, um fenômeno interpessoal (OLIVER; DESARBO, 1988). 

2.2.6. Teoria da Atribuição 

 A Teoria da Atribuição explica eventos e comportamentos, atribuindo causas e 

responsabilidades às diferentes saídas evidenciadas em uma troca entre a empresa e o cliente. 

Assim, estuda a resposta para a seguinte questão: “por que isto ocorreu?”; tentanto justificar o 

ocorrido (FARIAS, 2000). 

 “O processo de atribuir causas é chamado de ‘atribuição’. Atribuições são inferências 

que as pessoas fazem sobre as causas de eventos, sobre o comportamento dos outros e sobre 

seu próprio comportamento” (SHETH et alii, 2001, p. 336). 

 Após a sua revisão bibliográfica, Oliver e DeSarbo (1988) concluíram que as saídas de 

um sistema de produção, o produto final, podem desempenhar seus atributos com sucesso ou 

fracasso. Assim, segundo Folkes et alii (1987), a teoria da atribuição é utilizada para examinar 

a reação do consumidor quando o produto apresenta falha de desempenho. Quando problemas 

surgem, o indivíduo freqüentemente determina um porquê para essa situação. Normalmente, 

há três alvos para a atribuição de causa a um evento: (1) o ofertante do produto, a empresa; (2) 

o cliente; e (3) as circunstâncias (FARIAS, 2000). 

 

As pessoas atribuem causas para o comportamento de alguém, que podem 
ser referentes à própria pessoa (interna) ou à situação (externa). As 
atribuições internas vinculam a causa do comportamento de alguém a suas 
disposições, traços, habilidades ou motivações e sentimentos; as atribuições 
externas vinculam essa causa a exigências situacionais ou restrições 
ambientais que estavam além do controle do indivíduo (SHETH et alii, 2001, 
p. 336). 

 

 Farias (2000) constatou que índices altos de satisfação são atribuídos pelos clientes a 

eles mesmos, durante o processo de compra, enquanto que os altos índices de insatisfação são 

atribuídos às variáveis controláveis pela organização. Quando o processo de compra 

vivenciado é de alto envolvimento, caracterizado pelo aumento do nível de risco percebido e 

do esforço total de busca de informação, o indivíduo compromete-se a buscar informações 
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externas, especialmente, junto a vendedores, à concorrência e a grupos de referência 

(MOWEN; MINOR, 2003). Sendo assim, quanto ao processo de atribuição, o cliente de 

imóvel residencial tenderá a atribuir a insatisfação à organização ofertante. 

 Nesse sentido, Sheth et alii (2001) destacam o psicólogo Harold H. Kelley que propôs 

uma teoria para explicar quando o cliente realiza atribuições internas ou externas, 

identificando três condições: 

1. Consistência — Se algo é realizado uma única vez de forma consistente. Caso seja 

evidenciado uma única situação do comportamento de compra, o cliente tende a atribuir 

o resultado a si; 

2. Consenso — Se o indivíduo é único no processo de compra, então a causa será atribuída 

a ele. Quanto mais pessoas são inseridas no processo, a responsabilidade tende a ser 

transferida; 

3. Característica Distintiva — Se a pessoa escolhe um contexto particular para agir de 

modo singular não lhe será atribuída a culpa. 

 Nessa direção, Oliver e DeSarbo (1988) apontam três dimensões da atribuição: (1) local 

da causa — se a fonte é externa ou interna; (2) variabilidade da causa — sua estabilidade 

quanto à padronização das saídas; e (3) controlabilidade — capacidade de controle do evento, 

bem como das falhas, pela organização. Essas três dimensões são contempladas quando da 

aplicação do questionário na pesquisa de campo deste trabalho. 

 Em pesquisa realizada junto a 97 passageiros em aeroportos esperando para voar, 

concluiu-se que a controlabilidade da performance do produto e estabilidade quanto às saídas 

adquiridas pelos clientes irão interferir no índice de re-compra do produto.11 Quando o cliente 

percebe a falha como conseqüência de um evento fora de controle da organização, tende a 

desconsiderar essa situação. Do contrário, caso perceba que a organização poderia ter agido 

diferente a fim de evitar o problema, tende a ficar insatisfeito. Tanto em uma situação quanto 

em outra, a organização não deve se esquivar em buscar solução para a falha. No entanto, 

caso esta seja realmente incontrolável, a organização deve comunicar ao cliente a real 

situação, a fim de evitar insatisfação futura. Além disso, quando a falha é de causa 

controlável, os clientes instigam-se a participar do processo de solução do problema. Assim, 

tem-se que o controle — controlabilidade — ocorre em duas vertentes: (1) problema e (2) 
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atribuir o insucesso quanto à performance do produto à empresa, o cliente entrará em processo de Dissonância 
Cognitiva no pós-compra. 
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solução (FOLKES et alii, 1987). 

 Outro ponto de destaque é a estabilidade da ocorrência. Caso o cliente perceba que um 

determinado problema é inerente àquela organização, procurará satisfazer-se em sua 

necessidade perante a concorrência. Do contrário, ao perceber que a falha ocorrida é aleatória, 

manifestar-se-á solidário com a empresa e buscará uma solução conjunta apar o acontecido. 

Assim, a teoria da atribuição influencia a resposta do cliente, tanto afetiva e comportamental 

associada a emoções12 negativas, quanto ao desejo de re-compra e inclinação para 

compreender a organização, em particular, no processo de concepção e ocorrência de falhas 

(FOLKES et alii, 1987). 

 Nesse sentido, Oliver e DeSarbo (1988) destacam que a satisfação é freqüentemente 

atribuída à causa interna. Quando a resposta de satisfação é positiva e atribuída a uma causa 

externa, resulta em reconhecimento e valorização por parte do cliente pela empresa. 

 Devido ao fato de a aquisição de um imóvel ser uma compra complexa, a Teoria da 

Atribuição se faz importante ao contexto do mercado de imóveis residenciais. O entendimento 

se faz relevante, especialmente, quanto à aplicabilidade das três dimensões apontadas por 

Oliver e DeSarbo (1987), pois, após a pesquisa de campo do presente trabalho, pode ser 

possível saber: (1) se a atribuição da satisfação é interna ou externa; (2) se os clientes 

percebem que os atributos adquiridos com o produto são variáveis, em particular, quando 

comparados a outros empreendimentos; e (3) a controlabilidade que a empresa possui dos 

atributos do imóvel residencial perante a percepção dos seus clientes. 

2.2.7. Performance dos Atributos 

 Outro paradigma apontado por Farias (2000) é o da Performance dos Atributos do 

Produto. Vinculado ao da desconfirmação das expectativas, baseia-se na elaboração de uma 

lista de características-chave do produto, no intuito de obter um conjunto de fatores que 

podem causar satisfação ou insatisfação no consumidor. 

 Esse paradigma é tratado exaustivamente em artigos científicos que tratam da satisfação 

do cliente nas mais diversas áreas do conhecimento, a exemplo dos trabalhos de Churchill e 

Surprenant (1982), de Folkes et alii (1987), de Patterson (1993) e de Deighton (1992). 

 Deighton (1992) argumenta que o marketing lida com as características do produto tais 
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como embalagem e a estética e não com a sua performance. Os clientes respondem a 

produção do produto, consumindo um bem, ou participam dela, no caso da aquisição de um 

serviço, no intuito de evidenciar sua performance. No entanto, a performance do produto, 

segundo Churchill e Surprenant (1982), irá influenciar a desconfirmação das expectativas, 

tornando relevante seu estudo. 

 No transcorrer do uso do produto é evidenciada a performance do produto que é 

dividida em quatro blocos (DEIGHTON, 1992): 

1. O Consumidor Freqüentando (Assistindo) a Performance — É o caso de quando o 

cliente paga para assistir a um evento como palestras, concertos musicais dentre outros 

casos similares; 

2. O Consumidor Participando da Performance — Nesse bloco enquadra-se o 

processamento do produto final, quando trata-se de um serviço, demandando um papel 

ativo do consumidor. No entanto, o roteiro por ele desempenhado é determinado pela 

organização contratada ou pelo contexto da compra. São exemplos o consumo de 

serviços de consultoria empresarial, cerimonial de casamento ou de outras modalidades 

de eventos, serviço de restaures, dentre outros; 

3. O Consumidor Representando com os Produtos — É o caso de quando o cliente adquire 

um produto através de sua simbologia e a utiliza como sustentação da performance 

ocorrida para influenciar outros. Não é o comprador quem se utiliza da performance, 

mas seus pares próximos. A antecipação da performance é que direciona a venda; 

4. A Performance do Produto para os Consumidores — O ofertante freqüentemente 

antecipa a ocasião de uso e tenta assegurar que as características da performance serão 

notadas no consumo do produto. Neste bloco, enquadra-se o consumo de produtos 

tangíveis que é realizado após a detecção por parte dos clientes dos benefícios que a 

performance do produto forneceu. A utilização de um imóvel residencial se classifica, 

com mais propriedade, neste bloco. 

 Nesse sentido, deve ser defendida a premissa de que a performance, e não os produtos 

ofertados, é o objetivo mais amplo do verbo consumir. Sendo assim, todos eventos presentes 

no transcorrer do processo de compra, em particular, compra e consumo, são ocorrências ou 

performances. Todavia, a distinção ocorre quando se considera que a performance surge como 

resposta a uma obrigação que o produto ou contexto de compra deve desempenhar. 

 A classificação de um evento, como performance ou como ocorrência, é dependente do 

indivíduo acreditar ou não que a obrigação existe. Caso julgue o ocorrido como algo que não 
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é de obrigação da empresa, tem-se uma ocorrência. Então, infere-se que as ocorrências 

relacionam-se às expectativas. A performance pode se referir, por exemplo, a uma obrigação 

contratual. Quando um indivíduo julga um evento como performance pode usar como 

evidência por um julgamento de qualidade ou satisfação. A performance é então classificada 

em três modalidades (DEIGHTON, 1992): 

1. Performance Contratada — Quando o indivíduo realiza a avaliação da performance 

alicerçada em um padrão de qualidade anteriormente internalizado. Neste tipo, a análise 

da desconfirmação das expectativas enquadra-se bem; 

2. Performance Desempenhada (Representada) — Quando as pessoas acreditam que, 

durante a troca, a performance é inerente à atuação dos indivíduos. Nesta modalidade, o 

papel da atribuição é de extrema relevância, mais do que a confirmação das 

expectativas; 

3. Performance Dramática — Nesta modalidade as pessoas são cientes de que a 

performance ocorre tal qual é observado. Os dois lados da negociação, ofertante e 

demandante, estão em constante alerta ao desempenho do outro papel a ser efetuado e 

esperam ter um melhor resultado. No entanto, o contexto, as características individuais 

— temperamento, cultura, dentre outras — irão influenciar a obrigação a ser cumprida 

pelo outro lado. 

Deighton (1992) destaca que os quatro conceitos, as três modalidades de performance e 

a ocorrência, irão determinar o arcabouço para o gerenciamento da performance do 

produto. 

 A percepção do desempenho do produto está relacionada à qualidade assimilada pelo 

cliente. No entanto, Farias (2000) diferencia a qualidade da satisfação. Alega que a qualidade 

percebida é um julgamento global do produto, enquanto que a satisfação é relacionada apenas 

com transações específicas. Nesse sentido, ao longo do tempo, os incidentes de satisfação 

resultarão em percepções da qualidade que são incorporados à percepção do produto. 

 Assim, o autor faz distinção entre satisfação e qualidade quanto à formação das 

expectativas. A expectativa, na satisfação, é vista como predições sobre o que poderá ocorrer 

durante a transação de compra, bem como, é referente à performance dos atributos, de como o 

cliente espera como vai ser a vivência de compra e/ou consumo. No que tange à qualidade, a 

expectativa é assimilada como desejos dos consumidores quanto à oferta que a empresa deve 

oferecer, ou seja, quais os atributos do produto que a organização deve ofertar. A qualidade 

seria, neste contexto, interpretada como a consolidação de um conjunto de expectativas. Se o 
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fenômeno se repete ao longo do tempo, quanto ao fornecimento de um determinado atributo, 

os clientes passam a incorporar aquele atributo ao valor requisitado de qualidade de 

desempenho do produto. 

 “Note que, no caso de um edifício, qualidade é uma visão mais ampla de desempenho, 

na medida em que se trata de uma aptidão de um determinado produto em satisfazer, no 

presente e no futuro, seus usuários, devendo, portanto, ser gerenciada, isto é, controlada.” 

(ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992, p. 20) 

 

No que diz respeito ao desempenho de edificações, um significativo avanço 
na indústria da construção habitacional consiste na elaboração de normas 
técnicas que estabelecem condições mínimas aceitáveis para edifícios 
habitacionais em função das necessidades básicas de seus ocupantes, 
abrangendo critérios referentes à segurança, habitabilidade, higiene e saúde, 
durabilidade e adequação ambiental. Tais fatores ampliam o conceito de 
qualidade da habitação e tornam mais preciso o significado do desempenho 
da edificação. (SILVA et alii, 2004, p. 2) 

 

 Segundo Jobim (1997, p. 19), o produto edificação “apresenta uma gama de 

características que o diferenciam de outros produtos, a começar pelo elevado número de 

atributos cujo desempenho deveria ser avaliado pelo cliente”. 

 Morais e Parente (2004) mencionam os três atributos exigidos pelo cliente para um 

melhor desempenho do espaço construído que são os (1) atributos físicos, (2) atributos 

práticos e (3) atributos simbólicos. 

 Em seu trabalho, Paulino et alii (1995) apontam oito blocos que consideram como 

principais, estruturadores de dados imobiliários em pesquisas mercadológicas. Os blocos, 

segundo esses autores, são: 

1. Avaliação de Desempenho do Imóvel — Embora não represente uma estrutura 

abrangente e nítida para categorizar os desejos dos clientes, essa avaliação é composta 

de 13 itens clássicos (segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança de uso, 

conforto higrotérmico, pureza do ar, estanqueidade, conforto visual, conforto tátil, 

conforto antropodinâmico, higiene, durabilidade, adaptação ao uso, economia) que são 

inerentes ao conceito de desempenho da edificação, em sua concepção projetual; 

2. Necessidades dos Usuários — Refere-se ao conjunto de necessidades que os clientes 

buscam satisfazer com o uso do produto. No grupo de necessidades são inseridas as de: 

abrigo, repouso, alimentação, higiene, cuidados com roupas, recuperação de doenças, 

equipamentos e utensílios, educação, vida social, ligação com o meio ambiente, status e 
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auto-estima, comunicação, refúgio e trabalho dentro do lar. Esse conjunto de 

necessidades é concebido antes mesmo dos critérios de desempenho do imóvel e é 

atendido mais pelos equipamentos e mobiliário inseridos na habitação do que pelos seus 

atributos intrínsecos. 

3. Características Motivacionais Básicas para Busca do Imóvel — Neste bloco, a captação 

de informações é inerente ao que motiva o cliente a adquirir um imóvel, seja a primeira 

compra ou a re-compra. Sendo assim, é similar ao conceito de mobilidade residencial, 

que é influenciada pelo ciclo de vida familiar, conforme defendido por Brandstetter e 

Heineck (2004a, 2004b). No stand de vendas é comum questionar o desejo do cliente 

em função das condições de pagamento e preço do imóvel, número de quartos e 

localização do empreendimento, a fim de conhecer as motivações pela busca do 

produto. 

4. Variáveis Formadoras de Valor em Estudos de Avaliação de Imóveis — Neste tópico 

são considerados e postos em avaliação itens como número de blocos e de apartamentos 

por andar, padrão do edifícios e dos acabamentos internos, vista do imóvel e orientação 

solar, condições de pagamento e disponibilidade para ocupação, além da variável 

localização. 

5. Briefing do Produto Imobiliário — O Briefing é uma avaliação oriunda dos programas 

de melhoria da qualidade dos projetos e contempla listas mais amplas de todos os 

possíveis atributos que o imóvel pode conter. No entanto, o grande número de atributos 

requer do cliente conhecimento e avaliação profunda sobre a conveniência, a relação 

custo x benefício e as possíveis permutas entre atributos, preservando o mesmo valor, a 

mesma área construída e características amplas do imóvel. Ao incluir determinadas 

características, infelizmente a avaliação tende a merecer um tratamento superficial por 

parte do respondente. 

6. Quesitos da Avaliação Pós-Ocupação — A inclusão de aspectos de serviços oferecidos 

pelo e para o imóvel, antes mesmo da inclusão de características físicas, deve ser 

observada. “Assim aparecem quesitos como presteza ao atendimento ao cliente, clareza 

da documentação do imóvel, facilidade de manutenção e limpeza e adequação ao uso” 

(PAULINO et alii, 1995, p. 328). Além destes pontos, devem ser inclusos os custos de 

manutenção e de operação do imóvel (taxa de condomínio). 

7. Macrovariáveis da Técnica de Preferência Declarada — A Técnica de Preferência 

Declarada apenas suporta a avaliação concomitante de seis atributos. (MORAIS; 
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PARENTE, 2004). Esta é a limitação à sua aplicabilidade a este trabalho, devido ao fato 

de um imóvel residencial oferecer mais do que seis atributos (JOBIM, 1997). Quando 

essa técnica é aplicada, demanda uma condensação de atributos conflitantes, o que pode 

vir a comprometer uma real avaliação. Comumente, costuma-se indagar os clientes de 

imóveis sobre o produto, a partir de três situações básicas: (1) a inserção do imóvel no 

meio ambiente (localiação, vizinhança, disponibilidade de comércio e colégios); (2) o 

prédio como um todo (fachada, segurança, áreas de uso comum); e (3) as características 

do apartamento propriamente dito. Em pesquisas mercadológicas, é utilizado cinco 

macro variáveis, a saber: área privativa, área de lazer, padrão de acabamento, 

equipamentos e preço do imóvel. Dentro dessas cinco macro variáveis são condensados 

os demais atributos e eliminados outros utilizando-se de critérios ligados às 

possibilidades de projeto. Assim, pode-se concluir, em consonância com Paulino et alii 

(1995, p. 328) “que muitos atributos não são variáveis de projeto e sim uma 

conseqüência natural da habilidade do arquiteto”. Evidencia-se, mais uma vez, o papel 

singular desse profissional na promoção de satisfação dos usuários de imóveis. 

8. Variáveis Macroeconômicas — Neste tópico são considerados variáveis como a 

população de uma dada localidade, o número de famílias e o seu tamanho, a renda per 

capita e sua concentração, a taxa de juros atuais do mercado, a inflação, o valor dos 

aluguéis e a distribuição da renda de forma individual entre o consumo e a poupança. A 

relevância destes pontos encontra alicerce no fato de que irão subsidiar a produção de 

edifícios residenciais em consonância com o demandado pela clientela. Em termos 

competitivos, a empresa que ofertar um produto, consoante os desígnios do mercado, irá 

vender seu produto mais rapidamente. 

 O Modelo Estatístico para Cruzamento das Fontes de Informações no Mercado 

Imobiliário de Paulino et alii (1995), transcrito adiante, é uma tentativa no sentido de 

promover um melhor entendimento da relação destes oito blocos. 
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Variáveis formadoras de valor em estudo de avaliação
(Preço, condições de pagamento, vista, orientação
solar, número de apartamentos por andar, número de
blocos) 

Características básicas na busca do imóvel 
(Localização, número de quartos, variáveis da moda) 

Variáveis Macroeconômicas 
(Renda, número de filhos, propriedade de imóvel) 

Ficha Sócio Demográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposição de pagar a mais por atributos 
(Vontade de pagar a mais, indiferença ou
rejeição em relação ao atributo) 

Alternativas conflitantes de atributos 
(Área social x área íntima, suíte x lavabo) 

Briefing do Produto  

Avaliação de
Desempenho 
e 
Atendimento 
das 
Necessidades 
dos Usuários 

 

 

 

 

 

 

 Macrovariáveis da Pesquisa Mercadológica 
por Preferência Declarada 
(Área privativa, área de uso comum, padrão de
acabamento, equipamento e preço) 

 

 

 

Figura 2.2. Modelo Estatístico para Cruzamento das Fontes d
Imobiliário. 

Fonte: Adaptado de Paulino et alii (1995,
 

 Sendo assim, o paradigma da Performance dos Atri

perfeitamente evidenciado nas metodologias consagradas de a

Pós-Ocupação na Construção Civil, pois o paradigma se baseia

tomam para si como importantes. Nesse sentido, após a menção 

se a compor um conjunto de atributos consoante o destacado por

 Assim, o direcionamento do presente trabalho pautou-se p

e sua desconfirmação, a performance dos atributos, a eqüidad

Mowen e Minor (2003) mencionam o fato de que algumas pes

evidência de que o desempenho real do produto influencia a 
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das expectativas, da performance e da atribuição. 

 Nessa direção, evidencia-se que, embora a relação de satisfação com o desempenho do 

produto deve parecer evidente e incontestável, o efeito da performance dos atributos é 

duvidoso para avaliar produtos que não possuem, objetivamente, as dimensões da 

performance a serem avaliadas (OLIVER; DESARBO, 1988). Por isso, uma reflexão torna-se 

necessária, a fim de efetivar a mensuração da performance dos atributos do imóvel residencial 

como determinante da satisfação de seus clientes. No entanto, vale ressaltar a associação 

direta dos preceitos desta teoria com a do contraste, pois “até mesmo quando os consumidores 

esperam que o produto tenha um desempenho fraco, eles se sentem insatisfeitos quando isso 

ocorre” (MOWEN; MINOR, 2003, p. 228). 

 

No caso do produto edificação, em função da complexidade dos atributos 
intrínsecos e extrínsecos a serem julgados, o longo tempo da experiência de 
consumo e os conhecimentos apenas gerais e abstratos do cliente a respeito 
do produto, pode-se inferir que o julgamento feito sobre o desempenho do 
produto no decorrer da experiência de consumo é limitado. Acrescente-se a 
isto o fato de as expectativas formadas ocorrem em função do que representa 
a aquisição do produto em função do alto valor comprometido na transação, 
fundamentado-se o julgamento na relação custo-benefício. (JOBIM, 1997, p. 
17-18) 

 

 Assim, é necessário que as empresas de construção e incorporação otimizem o valor de 

seus imóveis utilizando-se da pesquisa das necessidades e desejos dos clientes. Uma maneira 

de oferecer o máximo de valor a um preço atrativo e compatível é o desenvolvimento de uma 

razão entre o desempenho dos atributos do produto e seus custos (PANDOLFO et alii, 2004). 

2.2.8. Emoções 

 Por fim, Farias (2000) menciona a importância da Expressão Emocional na Resposta de 

Satisfação, pois sentimentos subjetivos complementam o processo de avaliação cognitivo 

realizado pelo consumidor no transcorrer dos estágios do processo de compra. 

 A tarefa de definir não é fácil, especialmente, tratando-se do termo “emoção” devido à 

quantidade de conceitos existentes na literatura das diversas áreas e à subjetividade inerente 

ao tema. Não obstante, em se tratando do entendimento deste vocábulo ligado à área de 

comportamento do consumidor, temos a definição de Sheth et alii (2001, p. 338): “As 

emoções são a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma 

resposta comportamental, juntamente com a avaliação do significado de ambas”. 
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 Segundo essa definição, as emoções dividem-se em três componentes: fisiológico, 

comportamental e cognitivo, ou seja, ao se deparar com um estímulo, o sistema nervoso do 

indivíduo é estimulado, automaticamente. Em seguida, conscientemente, o indivíduo passa a 

explicar aquele significado, ocorrendo uma interpretação cognitiva. Passa, então, a responder 

ao meio, ao estímulo recebido, caracterizando o fator comportamental, que é o somatório dos 

outros dois anteriores. 

 “Necessidades e emoções estão intimamente ligadas. Como as necessidades, as emoções 

são capazes de energizar uma pessoa na direção de objetos-alvo relevantes” (SHETH et alii, 

2001, p. 338). 

 No ramo da Construção Civil — subsetor de edificações —, a compreensão deste 

paradigma é importante, visto que o consumidor desse mercado, ao ter um alto envolvimento 

com a compra, busca obter benefícios hedonistas, como já mencionado. As emoções, 

vivenciadas pelo consumidor durante e/ou após o consumo, são as formas como o cliente 

expressará sua satisfação ou insatisfação com o produto adquirido. 

 “No caso específico do produto edificação, há um forte componente emocional na 

aquisição, justificado pelo tipo de produto, envolvimento financeiro e período de consumo” 

(JOBIM, 1997, p. 18). 

 Assim, desconsiderar o poder das emoções dos clientes de imóveis como resposta de 

satisfação é, lamentavelmente, uma visão míope da empresa. A racionalidade pode alertar aos 

clientes sobre as características do produto. Todavia, é a associação entre racionalidade e 

emoção que pronunciará qual é o trade-off real quando o cliente está em processo de compra. 

As emoções agem como árbitros, assinalando os valores das opções postas à escolha do 

cliente. São inerentes ao ser humano e, portanto, manifestam-se nas experiências de consumo. 

O afeto coexiste com a cognição na formação dos julgamentos de satisfação (LOBATO et alii, 

2003). 

 “Assim, as emoções são um tipo de indicador de que os objetivos estão sendo atingidos 

ou não, e funcionam como uma informação utilizada na decisão de manter ou parar com a 

ação.” (ESPINOZA; NIQUE, 2003, p. 4) 

 Por um lado, as emoções positivas, como alegria e felicidade, são associadas com o 

alcance dos objetivos e, comumente, despertam no cliente o sentimento de continuar a ação, 

seja esta no processo de compra, especialmente, ou de consumo. Por outro lado, as emoções 

negativas, como ansiedade e frustração, são fruto de eventuais falhas e/ou problemas com o 

atingimento dos objetivos traçados pelos clientes. Motivam o cliente a tentar estabelecer um 
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retorno a um estágio anterior de conforto, através da “fuga” do evento o qual está propiciando 

sentimentos negativos (ESPINOZA; NIQUE, 2003; SHETH et alii, 2001). 

 

A congruência com os objetivos pode manifestar-se, também, quando o 
indivíduo não está, necessariamente, procurando por um produto específico. 
Isso pode ser explicado pelo fato de, no momento em que a pessoa se depara 
com determinada situação ou produto, e esta situação ou produto é o que ela 
“queria”, o sentimento de emoções funciona como um indicador da 
consistência ou inconsistência da situação. (ESPINOZA; NIQUE, 2003, p. 9) 

 

 No entanto, no contexto de processo de compra de um imóvel residencial, o sentimento 

de emoções surge, normalmente, quando o cliente está utilizando seu produto. Pelo menos 

esta será a intenção quanto à avaliação da “Expressão Emocional”. 

 “Deste modo, parece que tanto conceitual como empiricamente, a satisfação com 

produtos/serviços está naturalmente ligada a julgamentos cognitivos e reações emocionais 

trazidas à tona no consumo.” (FARIAS, 2000; p. 58) 

 Em consonância com a relevância de as emoções serem mensuradas em experiências de 

consumo, Lobato et alii (2003) desenvolveram uma pesquisa na cidade de Porto Alegre/RS, 

tendo como propósito avaliar a aplicabilidade da escala Consumption Emotion Set (CES). 

Essa escala é uma ferramenta utilizada para mensurar as emoções dos consumidores com 

diferentes categorias de produtos. A escala CES, após ser traduzida, possui 47 descritores de 

emoção, distribuídos em 17 fatores. 

 Porém, a ferramenta adotada para avaliar a expressão emocional, no questionário do 

presente estudo foi o “Modelo Circumplex” defendido por Farias (2000). Como justificativa 

para adoção desse modelo, temos o fato de a pesquisa se pautar em uma única metodologia de 

avaliação. Além disso, este modelo se encontra dividido em 10 fatores, cada um com três 

itens, totalizando 30 descritores de emoção. Esse autor, para composição destes descritores, 

pautou-se no trabalho de Izard (1977). 

 Espinoza e Nique (2003), também citando Izard (1977), mencionam que existe um 

conjunto de emoções básicas que determinam todas as outras e são separadas em sentimentos 

positivos (alegria, interesse) e negativos (raiva, culpa, vergonha, medo, angústia, desprezo, 

desgosto), além do elemento neutro “surpresa”. 

 No entanto, a “surpresa” atua como um “amplificador” das outras emoções, quando 

estas ocorrem além do nível das expectativas do cliente. Todavia, vale destacar que algo 

inesperado pelo indivíduo pode ser apontado como surpreendente. Desse modo, chega-se à 
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conclusão de que a surpresa tem uma valência neutra. Ela pode adquirir uma tonalidade 

positiva ou negativa, de acordo com as emoções geradas a partir do evento surpreendente 

(LARÁN; ROSSI, 2003). 

 No que tange à percepção das emoções por parte dos clientes, podemos mencionar que 

os sentimentos positivos e negativos podem coexistir. A existência simultânea dessas duas 

valências irá depender, dentre outros fatores, especialmente, a quem o cliente atribui a causa, 

conforme atestam Mowen e Minor (2003, p. 228): 

 

Pode-se obviamente experimentar alegria, interesse e entusiasmo enquanto 
se sente também raiva, desgosto e desprezo. Por exemplo, após comprar um 
carro, o consumidor pode sentir-se entusiasmado e orgulhoso quanto ao 
carro, enquanto se sente irritado e insatisfeito com o vendedor. 

 

 Assim, considerando o estudo de Farias (2000), sobretudo no que tange aos julgamentos 

cognitivos do cliente que são trazidos à tona durante o consumo/uso do produto adquirido, é 

possível conjugar seus paradigmas com os aspectos avaliados por Jobim (1997) junto a 

usuários de imóveis. Essa junção foi realizada atentando para a carência de estudos que 

analisem o desempenho das habitações em conjunto com as expectativas dos usuários, 

conforme apontado por Villarouco (2001). 

2.3. Avaliação Pós-Ocupação 

 O ambiente construído, elemento para o qual será proposta uma metodologia de 

avaliação da satisfação do consumidor, está representado pelo edifício residencial e suas 

particularidades. Todavia, qualquer ambiente construído possui um ciclo vital que é 

divisionado em duas fases: (1) a de produção e (2) a de uso. Na fase de uso, o ambiente 

construído passa a ter um papel social pleno, cuja eficiência é medida pela satisfação das 

necessidades dos usuários. A satisfação das necessidades só ocorre através e de sua 

consideração dentro do contexto social, econômico, cultural, tecnológico e das condições 

físico-climáticas em que se apresentam os atributos requisitados pelos clientes (ORNSTEIN; 

ROMÉRO, 1992). 
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Dentre todas as etapas do processo construtivo — planejamento, projeto, 
suprimento de materiais, produção e uso/manutenção — pode-se dizer que é 
exatamente na última destas fases, a de uso/manutenção, que o produto final 
passa a ter a sua função posta à prova, sendo continuamente avaliado pelos 
seus usuários muito embora esta avaliação não seja consciente e sistemática. 
(ROLAND; NOVAES, 2004, p. 1) 

 

 Nesse contexto, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) surge como ferramenta de análise do 

cumprimento dos atributos demandados pelo cliente. É, então, definida como: 

 

Uma forma de avaliação de resultados do projeto, voltada a diagnosticar 
aspectos positivos e negativos do ambiente construído em uso, a partir da 
avaliação de fatores técnico-construtivos, econômicos, financeiros, 
funcionais, estéticos e comportamentais, tendo em conta o ponto de vista dos 
diversos agentes, mas, principalmente o dos clientes-usuários. (MELHADO, 
2004, p. 8) 

 

 Por ser a APO uma ferramenta de avaliação do ambiente construído em uso, no que 

tange ao seu desempenho enquanto o produto está sendo consumido, deve-se mencionar os 

três pontos em que a avaliação de desempenho se baseia (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992): 

1. Desempenho — De característica quantitativa, relaciona-se com o comportamento de 

um produto em uso; 

2. Idade-limite — Relaciona-se ao fato de qualquer das exigências de utilização, do 

produto e/ou de seus componentes, cessa de ser satisfeita Neste ponto, é inserido o 

conceito de vida útil do produto, tempo em que o imóvel atende às necessidades dos 

clientes; 

3. Necessidades dos usuários — É a avaliação de desempenho do ambiente construído e de 

seus componentes, objetivando garantir a satisfação das necessidades de seus usuários. 

 A APO contempla uma lista com quatorze itens contendo os objetivos ou as funções que 

devem ser constatadas e cumpridas por componentes e pelo edifício como um todo, que são: 

segurança estrutural; segurança contra o fogo; segurança de uso; estanqueidade; conforto 

higrotérmico; pureza do ar; conforto acústico; conforto visual; conforto tátil; conforto 

atropodinâmico; higiene; adaptação ao uso; durabilidade; economia. A avaliação desses 

pontos ocorre sob duas óticas: (1) uma avaliação técnica — abrangendo ensaios em 

laboratórios, embasa-se na opinião de especialistas (arquitetos, engenheiros) —; e (2) uma 

avaliação a partir do ponto de vista dos usuários — trata-se da coleta de dados junto aos 
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usuários, no que tange ao conjunto de exigências requisitado pelos moradores, a fim de terem 

suas necessidades atendidas, o cumprimento de suas expectativas psicocomportamentais 

(ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992). 

 A avaliação, sob a ótica do usuário do imóvel analisado, associa-se ao paradigma da 

Performance dos Atributos do Produto de Farias (2000). Nesse contexto, a APO se destaca 

por ser um dos mecanismos eficientes de realimentação a projetos semelhantes e de controle 

de qualidade global do ambiente construído no decorrer de sua vida útil. 

 Todavia, Paulino et alii (1995) consideram que essa metodologia de avaliação 

generaliza os requisitos do mercado potencial de acordo com a coleta das necessidades dos 

atuais usuários, chocando-se com a Orientação de Marketing apontada por Kotler (2000). 

Entretanto, é uma ferramenta altamente difundida na avaliação pós-uso de habitações 

populares, que pode ser estendida a moradias de classe média, por não ter sido encontrado 

restrições à sua aplicação. 

 O conceito de APO, enquanto metodologia de avaliação, é diagnosticar aspectos 

positivos e negativos do ambiente construído como um todo, a partir da avaliação de fatores 

técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente em uso. Utiliza-

se, então, da opinião de técnicos, projetistas e construtores, como também dos usuários 

(ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992). 

 Essa metodologia tem por finalidade gerar recomendações que: (1) minimizem, ou até 

mesmo corrijam, problemas detectados no próprio ambiente construído posto em análise, por 

meio do estabelecimento de programas de manutenção e de conscientização dos usuários e; 

(2) utilizar os resultados obtidos para realimentar o ciclo do processo de produção e uso de 

ambientes semelhantes, a fim de otimizar o desenvolvimento de projetos futuros (ROLAND; 

NOVAES, 2004). 

 “Ainda que a APO busque a avaliação do ambiente pela ótica do usuário, a grande 

maioria dos trabalhos realizados em âmbito nacional possui enfoque em aspectos técnico-

construtivos e não nos fatores que provocam a mobilidade residencial” (BRANDSTETTER; 

HEINECK, 2004, p. 1). 

 Todavia, o enfoque dispensado neste trabalho pauta-se por estudar os determinantes da 

(in)satisfação dos usuários. Assim, podemos conjugar esta ferramenta de avaliação com os 

determinantes da satisfação de Farias (2000), buscando promover a avaliação do ambiente sob 

a ótica do usuário. 
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2.4. Mercado Imobiliário Pernambucano 

 No capítulo 1 foram apresentados alguns dados referentes ao contexto da Indústria da 

Construção Civil (ICC), particularmente ao Subsetor de Edificações. Dados quantitativos 

sobre como se distribui a sua cadeia produtiva, participação no PIB brasileiro e no poder de 

geração de emprego e renda. 

 Neste sub-capítulo serão expostos alguns dados referentes à Indústria da Construção 

Civil em Pernambuco, destacando o Subsetor de Edificações. Mais especificamente, os dados 

referem-se ao comportamento do mercado imobiliário na Região Metropolitana do Recife 

(RMR), ao longo dos últimos anos, buscando-se entender o perfil de sua demanda. 

2.4.1. A Economia Pernambucana e a Indústria da Construção Civil13 

 O PIB pernambucano, em 1999, foi de R$ 25.756.000.000,00, equivalente a 20,38% do 

PIB nordestino e 2,67% do brasileiro, naquele mesmo ano. Em 1999, a ICC respondia por 

12,84% do PIB de Pernambuco, equivalendo a R$ 3.307.070.400,00. No entanto, a 

participação no total das riquezas estaduais produzidas decaiu em comparação a 1998, quando 

a participação desse setor econômico no PIB estadual era de 13,82%. 

 Em termos de distribuição de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade, nos 

setores de atividades econômicas representativas no Estado, o setor da construção civil 

respondia, em 2000, a 5,78% dos empregos tidos como atividade principal executada para 

obtenção de renda. O total de pernambucanos que declararam possuir uma atividade, em 

2000, foi de 2.599.074, representando, aproximadamente, 150.227 pessoas que têm na ICC a 

atividade de trabalho principal executado. 

 No entanto, constata-se um percentual significativo de pessoas empregadas 

informalmente nesse setor produtivo, pois somente 43.639 indivíduos de 150.227, menos de 

um terço do total, têm carteira de trabalho assinada. Dos trabalhadores registrados, cerca de 

45% deles recebiam até dois salários mínimos em 2000. Nesse cenário, é evidente os 

problemas de produtividade e gestão, pois infere-se que a quantidade significativa da mão-de-

obra é de baixa qualificação. 

 A tabela 2.1 ilustra a distribuição dos trabalhadores formais e a renda a eles conferida 

em 2000. 
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Faixa de Renda em Salários Mínimos Número Absoluto Percentual 
Até 1,00 455 1,04 
De 1,01 a 2,00 19.408 44,48 
De 2,01 a 5,00 20.116 46,10 
De 5,01 a 10,00 2.576 5,90 
De 10,01 a 20,00 769 1,76 
Mais de 20,00 235 0,54 
Ignorado 80 0,18 
TOTAL 43.639 100,00 

Tabela 2.1. Emprego Formal na Atividade da Construção Civil no ano de 2000 em 
Pernambuco. 

Fonte: Adaptado do “Emprego Formal, Segundo o Setor de Atividade e a Faixa de Renda 
2000-2001” (INSTITUTO..., 2002, p. 27-28) 

 

2.4.2. Perfil da Demanda por Imóveis Residenciais no Grande Recife 

 Nos últimos anos, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de 

Pernambuco (SINDUSCOM/PE), em parceria com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa de Pernambuco (SEBRAE/PE), vem realizando estudos sistemáticos e projetos 

envolvendo, diretamente, empresários do setor da construção civil. 

 Dentre os projetos que são importantes ao fortalecimento da categoria em Pernambuco, 

os mais condizentes aos objetivos do presente trabalho são o “Perfil da Demanda por Imóveis 

no Grande Recife” e o “Índice de Velocidade de Vendas do Mercado Imobiliário do Grande 

Recife” (IVV) (SINDICATO..., 1999). 

 Desses dois projetos acima mencionados, somente tivemos acesso ao Perfil da Demanda 

por Imóveis Residenciais no Grande Recife. Embora tenha sido publicado, o referido perfil, 

nos anos de 1996, 1997, 1998, 2000 e 2003, consultas foram realizadas nos três últimos 

(SINDICATO..., 1998; 2000; 2003). No entanto, após análise dessas três publicações, 

percebeu-se que o ano mais recente englobava e apontava dados dos anteriores, no intuito de 

averiguar como a demanda se comportava ao longo do tempo em suas requisições. Também, a 

cada publicação, novas questões e análises eram inseridas, aperfeiçoando o entendimento do 

fenômeno pelo referido sindicato. 

 De maneira geral, podemos dizer que o apartamento é o imóvel residencial preferido 

pelos pernambucanos residentes nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Recife, 

ao longo de todas as edições do Perfil da Demanda. O conjunto de bairros preferido é o 

composto por Boa Viagem/Setúbal/Pina em decorrência desse grupo possuir melhor infra-
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estrutura e ser próximo ao local de trabalho (SINDICATO..., 1998; 2000; 2003). 

 
Período Bairro de Preferência 1996 1997 1998 2000 2003 

Boa Viagem / Setúbal / Pina 24,5 21,0 21,7 16,4 14,7 
Torre / Madalena 5,1 4,5 5,8 4,7 9,8 
Várzea / CDU / Cordeiro 3,7 3,9 3,4 5,3 9,3 
Casa Forte / Parnamirim 6,2 8,4 8,6 7,4 8,2 
Piedade / Candeias 17,1 8,1 9,5 11,0 7,9 
Espinheiro / Graças / Aflitos 4,8 8,7 13,3 4,6 6,3 
Carmo / Casa Caiada / Bairro Novo / 
Jardim Atlântico (1) 8,5 10,0 7,1 4,0 6,3 

Arruda / Campo Grande / Encruzilhada 4,2 5,0 3,9 3,3 4,6 
Praias do Litoral Sul (2) X X X X 4,1 
Casa Amarela / Torreão 2,8 2,8 1,8 5,3 4,0 
Praias do Litoral Norte (3) X X X X 3,0 
Bongi / Caxangá / San Martin X X X X 3,4 
Imbiribeira / Ipsep 1,1 0,4 X 4,4 2,5 
Engenho do Meio / Iputinga 2,5 2,0 1,2 5,2 2,4 
Boa Vista / Derby / Ilha do Leite (4) 1,8 1,7 2,2 2,0 2,3 
Rosarinho / Tamarineira X X X X 2,3 
Monteiro / Jaqueira / Apipucos 5,1 4,5 5,8 4,7 2,2 
Aldeia 2,1 2,9 X 1,4 2,1 
Gravatá X X X X 1,4 
Barro / Tejipió / Jardim São Paulo 1,5 3,4 4,5 4,3 0,5 
Prado / Ilha do Retiro X X X X 0,4 
Afogados / Estância X X X X 0,4 
Curado / Dois Irmãos (5) 1,2 0,4 0,3 0,8 0,2 
Água Fria / Beberibe X X X X 0,5 
Outros 12,7 16,5 16,4 19,6 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(X) Incluso no Item Outros 
(1) De 1996 a 2000 inclui Janfa e exclui Carmo 
(2) Porto de Galinhas, Tamandaré, Gaibú, Barra de Serinhaém, Maracaípe 
(3) Marinha Farinha, Ponta de Pedra, Pau Amarelo, Itamaracá, Mangue Seco 
(4) De 1996 a 2000 não inclui Ilha do Leite 
(5) De 1996 a 2000 não inclui Dois Irmãos 

 
Tabela 2.2. Características do Imóvel Demandado. 

Fonte: “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.58) 
 

 A última versão do Perfil da Demanda revelou que 49,9% dos entrevistados preferem 

adquirir um imóvel com três quartos sociais e 40,2% com dois. Ao considerar a área privativa, 

29,7% intecionam uma residência de 71 a 100m2 e 26,9% dos pesquisados, de 51 a 70m2. 

Diferentemente das edições anteriores, a última versão categorizou os entrevistados nas 

seguintes faixas de renda: (1) até R$ 1.000,00; (2) de R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00; (3) de R$ 

2.000,01 a R$ 3.000,00; (4) de R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00; (5) de R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00; 

(6) de R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00; (7) de R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00; (8) de R$ 7.000,01 a R$ 
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8.000,00; (9) acima de R$ 8.000,01 (SINDICATO..., 2003). 

 Como o segmento de mercado enfocado nessa pesquisa de mestrado é o de Classe 

Média, embasados na divisão exposta acima, temos que o cliente desta classe social está 

compreendido entre as faixas de R$ 2.000,01 a R$ 6.000,00. O referido intervalo contém 

características condizentes com o segmento de mercado enfocado, embora não haja uma 

determinação precisa em meio empresarial. No entanto, podem-se encontrar pessoas de outras 

faixas de renda habitando o referido empreendimento. 

 Observa-se que, nessa ampla faixa de renda, a preferência é por área privativa maior. 

Além dos intervalos de 51 a 70 m2 de área privativa, é evidenciada a predisposição por 

adquirir imóvel entre 101 e 150 m2. 

 

Renda (em R$) Tamanho do Imóvel 
— Área Privativa 

(em m2) 
Até 1 
mil 

De 1 
a 2 
mil 

De 2 
a 3 
mil 

De 3 
a 4 
mil 

De 4 
a 5 
mil 

De 5 
a 6 
mil 

De 6 
a 7 
mil 

De 7 
a 8 
mil 

Acima 
de 8 
mil 

Total 

Até 50 m2 31,6 20,6 11,6 9,4 5,9 2,6 2,6 2,6 3,8 11,5 
De 51 a 70 m2 48,7 42,0 28,8 25,8 18,6 13,8 7,7 13,2 7,7 26,9 
De 71 a 100 m2 15,4 26,8 37,2 32,9 29,0 27,5 26,9 21,1 21,2 29,7 
De 101 a 150 m2 0,9 6,2 15,5 19,4 33,5 34,9 35,9 26,3 21,2 19,5 
De 151 a 200 m2 0,9 1,7 1,5 2,3 5,4 8,5 16,7 13,2 21,2 4,5 
De 201 a 250 m2 0,0 0,3 0,5 0,3 0,5 1,1 2,6 10,5 13,5 1,2 
De 251 a 300 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 
Acima de 301 m2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,9 0,1 
Não Sabe 2,5 2,4 4,9 9,9 7,1 10,6 7,6 13,1 9,5 6,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 2.3. Renda X Tamanho do Imóvel em M2 (em percentual). 
Fonte: “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.41) 

 

 Todavia, vale ressaltar que a determinação do preço é produto de um conjunto de 

fatores, tais como, localização e qualidade da edificação (acabamento). 
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Renda (em R$) 
Fator Até 1 

mil 
De 1 a 
2 mil 

De 2 a 
3 mil 

De 3 a 
4 mil 

De 4 a 
5 mil 

De 5 a 
6 mil 

De 6 a 
7 mil 

De 7 a 
8 mil 

Acima 
de 8 
mil 

Total 

Localização 15,4 30,6 35,2 32,9 30,3 36,5 29,5 26,3 40,4 31,9 
Condições de 
Pagamento 26,5 22,3 25,0 25,2 22,6 23,3 24,4 15,8 11,5 23,5 

Preço 37,5 29,0 19,7 17,7 17,6 9,0 9,0 13,2 5,8 19,6 
Qualidade 18,8 13,7 15,0 16,8 19,9 24,3 28,2 31,6 25,0 18,3 
Nome / Tradição da -
Construtora 0,9 1,4 2,7 2,9 5,0 3,2 3,8 10,5 13,5 3,3 

Prazo de Entrega 0,9 1,7 2,2 3,2 3,2 2,1 3,8 2,6 3,8 2,5 
Projeto do Imóvel 0,0 0,7 0,0 1,0 0,9 1,6 1,3 0,0 0,0 0,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabela 2.4. Renda X Fator Determinante na Hora da Compra (em percentual). 

Fonte: “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.38) 
 

 Em relação à infra-estrutura externa, tomando por base a renda dos entrevistados, em 

ordem de relevância, foram apontados como importantes: portaria com segurança, poço 

artesiano, portão eletrônico, elevador e garagem coberta, conforme a tabela 2.5. 
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Renda (em R$) 

Itens Até 1 
mil 

De 1 a 
2 mil 

De 2 a 
3 mil 

De 3 a 
4 mil 

De 4 a 
5 mil 

De 5 a 
6 mil 

De 6 a 
7 mil 

De 7 a 
8 mil 

Acima 
de 8 
mil 

Total 
(x) 

Portaria c/ Segurança 11,9 13,7 15,0 14,8 14,7 15,7 16,8 13,4 17,3 70,5 
Poço Artesiano 18,7 17,1 15,0 13,9 12,8 12,4 11,3 11,1 10,8 68,6 
Portão Eletrônico 6,3 8,8 11,3 12,1 14,0 12,0 12,8 11,1 12,3 53,9 
Elevador 8,2 8,4 10,0 11,5 12,2 12,4 11,8 11,1 12,7 51,1 
Garagem Coberta 5,2 9,5 9,8 10,0 10,6 9,6 9,9 9,5 8,8 45,8 
Salão de Festa 5,4 4,2 4,8 4,6 4,3 5,2 3,4 6,8 5,4 22,4 
Piscina 2,4 2,9 3,0 4,2 4,5 6,5 7,1 11,6 5,8 20,3 
Vagas p/ Visitas 4,6 4,5 4,1 3,9 3,3 3,6 3,7 2,6 3,8 18,7 
Telefone Instalado 4,8 4,8 4,5 4,0 3,2 3,1 1,6 3,2 2,7 18,6 
Churrasqueira 2,8 2,9 2,5 4,0 4,1 3,4 4,2 4,7 3,1 15,8 
Gerador 4,6 3,4 2,3 2,3 3,0 3,3 3,1 3,2 4,2 14,0 
Playground 3,7 3,5 3,0 2,7 2,4 1,9 1,8 1,6 2,7 13,3 
Gás Encanado 2,0 2,0 2,3 2,5 2,4 2,7 2,4 1,6 2,3 11,1 
Quadra Esportiva 6,5 3,5 2,8 1,1 1,1 1,4 1,0 1,6 2,3 10,9 
Pontos elétricos para 
computador 1,3 3,1 2,6 2,2 1,6 1,2 1,6 1,1 1,5 10,1 

Depósito individual no 
térreo 1,5 1,2 1,8 1,9 1,1 1,0 0,8 1,1 0,0 6,6 

Sala de Ginástica 2,2 1,4 0,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 0,7 5,2 
TV por Assinatura 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,4 1,0 1,6 1,2 4,7 
Internet 1,1 1,0 1,3 0,8 0,8 0,3 1,0 0,5 1,2 4,4 
Área p/ Lavar Carro 2,2 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0 4,2 
Pista Cooper 1,3 0,9 0,7 0,3 0,6 0,2 1,3 0,5 0,0 2,9 
Sauna 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 1,0 1,8 0,5 1,2 2,0 
Outro (xx) 2,4 1,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 3,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 — 
(x) Freqüência de citação — múltipla escolha admitiu até 5 itens como resposta 
(xx) Inclui: Interfone; Hidrômetro Individual; Depósito para lixo; Quintal; Circuito interno de TV; 
Sacada na fachada com jardim; Ciclovia. 

 
Tabela 2.5. Renda X Itens de Infra-Estrutura Externa (em percentual). 
Fonte: “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.40) 

 
 

 Como infra-estrutura da área privativa do imóvel, destacam-se, em ordem de relevância, 

o desejo por varanda na sala, suíte e sala ampla, na preferência dos entrevistados. 
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Renda (em R$) 

Itens Até 1 
mil 

De 1 a 
2 mil 

De 2 a 
3 mil 

De 3 a 
4 mil 

De 4 a 
5 mil 

De 5 a 
6 mil 

De 6 a 
7 mil 

De 7 a 
8 mil 

Acima 
de 8 
mil 

Total 
(x) 

Varanda na sala 39,3 43,6 39,8 29,5 29,0 24,4 23,1 31,6 30,8 54,4 
Suíte 3,4 10,7 15,3 25,8 29,0 31,2 33,2 34,2 38,5 49,1 
Sala Ampla 22,2 15,5 13,3 11,9 14,3 15,3 24,4 7,9 13,5 43,8 
Cozinha Ampla 10,3 11,0 8,4 9,7 8,6 5,3 2,6 7,9 5,8 41,3 
Banheiro Amplo 6,8 6,2 8,4 11,6 7,7 9,0 7,7 13,2 3,8 40,0 
Área de serviço ampla 4,3 6,9 5,4 3,5 3,6 5,3 3,8 0,0 0,0 25,0 
Despensa 3,4 2,7 4,7 3,2 2,3 0,0 1,3 2,6 3,8 18,1 
Varanda no quarto 0,0 0,7 2,7 2,6 1,8 3,7 1,3 2,6 0,0 7,5 
Lavabo 0,9 0,0 0,0 1,0 0,5 1,6 2,6 0,0 1,9 7,7 
Área para closet 0,0 0,7 0,0 0,3 1,4 1,6 0,0 0,0 1,9 2,3 
Outro 3,4 1,0 2,0 0,6 1,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,6 
Não respondeu 6,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 — 
(x) Freqüência de citação — múltipla escolha admitiu até 3 itens como resposta 

 
Tabela 2.6. Renda X Itens de Infra-Estrutura Interna (em percentual). 
Fonte: “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.40) 

 
 

 Quanto à infra-estrutura interna, foi questionado aos entrevistados o que eles preferiam 

em sua residência, quando postos para avaliarem dois pontos conflitantes. O item preferido foi 

“quartos maiores”, conforme a tabela 2.7. 

 
Disposição em pagar mais por: Item Preferido Percentual 

Quartos maiores ou sala maior Quartos Maiores 63,5 
Quartos maiores ou área de serviço maior Quartos Maiores 75,5 
Sala maior ou menor com varanda Sala menor com varanda 59,6 
Despensa ou lavabo Despensa 85,8 
Cozinha ampla ou sala maior Cozinha ampla 62,4 
Acabamento simples e imóvel mais barato ou 
melhor acabamento e imóvel mais caro 

Acabamento mais simples e imóvel 
mais barato 

63,4 

Quarto menor com suíte ou maior sem suíte Quarto menor com suíte 65,8 
Banheiro amplo ou área de serviço ampla Banheiro amplo 66,0 
Hall decorado ou depósito individual no térreo Hall decorado 58,6 

Tabela 2.7. Características do Imóvel Demandado. 
Fonte: Adaptado do “Perfil da Demanda — Ano V” (SINDICATO..., 2003, p.15) 

 
 

 Esses são os aspectos do referido Perfil da Demanda que são relevantes ao presente 

estudo e que serviram de embasamento à confecção dos instrumentos de pesquisa 

 71 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 



Capítulo 3  Metodologia 

 

3. METODOLOGIA 

 No intuito de validar o presente trabalho de pesquisa, perante a comunidade científica, 

surge a necessidade de pormenorizar a questão metodológica inerente à sua confecção. 

3.1. Estratégia de Pesquisa — Estudo de Caso 

 Estratégia de Pesquisa pode ser entendida como o delineamento maior, amplo, que uma 

investigação percorre em um determinado padrão e contexto para se chegar a um resultado 

que seja discutido em uma comunidade científica. Em outras palavras, pode ser entendida 

como o planejamento e execução de atividades necessárias para se partir de um ponto “A”, 

onde o problema e as suposições inquietam o pesquisador, e chegar a um ponto “B” com 

considerações tecidas com base em um referencial teórico, contrapondo ou não uma prática 

evidenciada (MATTOS, 2003b). 

 Nesse sentido, existem estratégias-padrão que servem de guia ao pesquisador e são de 

diferentes convicções sobre conhecimento válido (epistemologias) e as diferentes intenções de 

cada pesquisa (MATTOS, 2003a). Não obstante, as mesmas não são rígidas, podendo ser 

moldadas em consonância com o problema de pesquisa e as intenções do investigador. Assim, 

a estratégia de pesquisa adotada é o Estudo de Caso. 

 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (YIN, 2001, p. 
19) 

 

 Em consonância com o Problema de Pesquisa, que pretendeu avaliar o nível de 

satisfação dos usuários de classe média, contemplando os diversos atributos percebidos no 

transcorrer dos estágios do processo de compra deste produto, e querendo responder o “como” 

e o “por quê” deste problema, a referida estratégia de pesquisa é escolhida pelo caráter de 

profundidade e detalhamento. 

 De acordo com Yin (2001, p. 28), “podemos utilizar mais de uma estratégia em 

qualquer estudo de caso”. Esse pensamento é corroborado por Mattos (2003c) ao mencionar 

que essa estratégia de pesquisa admite diversos tipos de dados e outras estratégias, por ser um 

método aberto e flexível. Considerando o exposto na literatura, em conjunto com o problema 

de pesquisa deste trabalho, a pesquisa de opinião ou survey, enquanto estratégia, definiu-se 
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como opção a ser adotada no caso analisado. 

3.2. Método, Nível e Tipo de Pesquisa 

 O esclarecimento acerca dos procedimentos metodológicos a serem seguidos em todo o 

processo de pesquisa científica dos fatos, sejam estes da sociedade ou da natureza, é 

proveniente de métodos que proporcionam o embasamento lógico da investigação. Sendo 

assim, o método de pesquisa deste trabalho, é o fenomenológico, pois não sendo dedutivo 

nem empírico, mostra o que é dado e em esclarece-lo (GIL, 1999). 

 Uma vez que a pesquisa tenciona mostrar os aspectos que satisfazem ou não os usuários 

de imóveis residenciais, no caso em análise, e esclarecer tal fenômeno por meio das 

interpretações do pesquisador, o trabalho de pesquisa é classificado no método 

fenomenológico. 

 Nesse sentido, em consonância com Gil (1999), existem métodos que indicam os meios 

técnicos da investigação objetivando proporcionar, ao investigador, procedimentos, a fim de 

garantir objetividade e precisão no estudo dos fatos sociais. Nessa direção, pode-se inferir que 

o meio técnico utilizado é o monográfico, por abordar um estudo de caso em profundidade, 

representativo de muitos outros ou mesmo de todos os casos semelhantes. 

 Em decorrência do caráter de descrever e explicar o fenômeno de satisfação em estudo e 

de concatenar metodologias que o mensurem, é que a pesquisa pode ser classificada quanto 

aos fins, como sendo do tipo metodológica, descritiva e explicativa (VERGARA, 1997). 

 “Pesquisa metodológica é o estudo que se refere a instrumentos de captação ou de 

manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, 

procedimentos para atingir determinado fim.” (VERGARA, 1997, p. 45) 

 Sendo assim, a pesquisa exploratória surge, quando há pouco conhecimento sobre a área 

abordada, objetivando proporcionar uma visão geral do fato em análise. Enseja revisão 

bibliográfica e documental, entrevistas não-estruturadas, e, comumente, é associada ao estudo 

de caso. Nesta modalidade, dificilmente estudos estatísticos, bem como, formulação de 

hipóteses lograriam êxito. No entanto, tem por fim desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, no intuito de servir de embasamento de problemas mais precisos ou de 

hipóteses de estudos futuros. São as que possuem menor rigidez no seu planejamento (GIL, 

1999; VERGARA, 1997). 

 O presente trabalho pode ser classificado, quanto ao nível de pesquisa, como descritivo, 

pois expõe características quanto ao nível de satisfação dos usuários de imóveis residenciais 
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na RMR. Uma de suas características é a adoção de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Também podemos mencionar o objetivo de levantar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população e a tentativa de descobrir a existência de associação entre as variáveis estudadas 

(GIL, 1999; VERGARA, 1997). 

 De acordo com método, nível e tipo de pesquisa, ao desenvolvimento deste trabalho, 

optou-se por adotar uma nova abordagem metodológica, aplicando conceitos de avaliação de 

satisfação difundidos no setor de serviços. Essa nova abordagem ocorreu por meio da 

adaptação da metodologia consolidada por Farias (2000), em pesquisa no segmento hoteleiro 

para o contexto da construção civil, subsetor de edificações. 

 Para o cumprimento dessa nova abordagem, foi realizada uma revisão nas práticas já 

consolidadas de avaliação no setor da construção civil e de marketing. Sendo assim, pode-se 

alegar que a pesquisa teve, inicialmente, um caráter descritivo, na medida em que foi 

investigado em literatura pertinente, e sua posterior descrição em um referencial teórico, o 

estado atual do conhecimento existente em torno da temática em enfoque — a mensuração do 

nível da satisfação dos usuários de imóveis. Também pode-se classificar essa pesquisa como 

descritiva devido à padronização do instrumento de coleta de dados e à tentativa de 

estabelecimento de relações entre as variáveis coletadas. 

 Embora a adoção de um instrumento padronizado de coleta de dados contradiga os 

princípios de pesquisa exploratória, elencados por Gil (1999), a presente dissertação se 

classifica nesta modalidade devido ao fato de ela ser pioneira na tentativa de avaliar os 

determinantes de satisfação, conforme propagado por Farias (2000), no subsetor de 

edificações. Também é exploratória, principalmente pela mensuração das expectativas dos 

clientes. 

 O entendimento dos níveis de satisfação dos clientes, das suas necessidades e dos seus 

desejos em relação ao produto ofertado pelas construtoras é o cerne deste trabalho. Nesse 

sentido, em consonância com a divisão qualitativa e quantitativa da coleta de dados, o estudo 

constou destas duas etapas para sua consolidação. 

 

A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos para 
explicar os dados, e é considerada pesquisa hard. O protótipo mais 
conhecido é a pesquisa de levantamento de opinião. Em contraste, a pesquisa 
qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades sociais, e é 
considerada pesquisa soft. O protótipo mais conhecido é, provavelmente, a 
entrevista em profundidade. (BAUER et alii, 2002, p . 22-23) 
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 No entanto, em função das restrições impostas pelos objetivos da pesquisa, o enfoque 

quantitativo não foi perseguido. Não se intencionou realizar estudo estatístico, fidedigno à 

replicação na população usuária de imóveis residenciais na RMR. O intuito foi mensurar o 

nível de satisfação de uma amostra intencional de usuários de imóveis desta região, quanto 

aos seus determinantes de satisfação por meio de questionário estruturado. 

3.3. Coleta de Dados 

 Em consonância com a proposição da estratégia de pesquisa Estudo de Caso, e em 

decorrência do fato de o estudo proposto ser um instrumento de concatenação de alguns tipos 

de metodologias de avaliação da satisfação existentes, a coleta de dados adotou os passos 

apontados a seguir. 

3.3.1. Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 A coleta de dados ocorreu, primeiramente, alicerçada em uma revisão bibliográfica 

contemplando áreas distintas do conhecimento científico, como Comportamento do 

Consumidor, Avaliação Pós-Ocupação e Avaliação Simultânea dos Determinantes de 

Satisfação. 

 Como a proposição deste trabalho foi concatenar métodos de avaliação oriundos de 

algumas áreas do conhecimento científico, a refutação ou não do estudo proposto se fez em 

algumas publicações (MACHADO; VILLAROUCO, 2003, 2004a, 2004b), a fim de lançar 

suas bases teóricas. Após a formulação do marco teórico proposto nesses trabalhos, 

consolidou-se o referencial bibliográfico da presente pesquisa, conduzindo a um trabalho de 

campo preliminar. Em campo, foram contatadas algumas entidades de classe da construção 

civil de representatividade no Estado de Pernambuco, em particular, na sua capital, através de 

contatos telefônicos e de comunicações via correio eletrônico. Os contatos foram 

estabelecidos com três entidades. No entanto, duas delas foram visitadas em decorrência de 

sua receptividade, quando foi estabelecida uma coleta de dados preliminar, utilizando-se de 

através de entrevista não-estruturada. 

 Após essa etapa, devido ao interesse e total disponibilidade ao fornecimento de dados, 

contatos posteriores foram mantidos com uma delas, bem como, a outra organização foi 

preterida por não apresentar, em sua missão organizacional, consonância com os objetivos 

desta pesquisa. A entidade representativa de classe que se mostrou disponível a cooperar com 

o presente estudo foi a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco — 
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ADEMI-PE. No intuito de melhor compreender a dinâmica do mercado de imóveis em 

Pernambuco, documentos e entrevistas não-estruturadas foram concedidos por essa 

associação. Dos documentos colhidos, destacam-se (1) o Perfil da Demanda por Imóveis 

Residenciais e (2) o número de sócios, perfil e tipo de negócio da ADEMI-PE. Não obstante, 

destaca-se o encaminhamento concedido por essa associação ao pesquisador a fim de 

consultar outras entidades representativas no intuito de se ter acesso a outras fontes de 

informação. 

3.3.2. Formatação do Instrumento de Pesquisa — Questionário Estruturado e 

Roteiro de Entrevista por Pauta 

 A pesquisa quantitativa se faz, comumente, através da aplicação de questionários, 

caracterizando a inserção da estratégia de levantamento de opinião ou survey dentro do estudo 

de caso. Assim, o questionário, enquanto ferramenta de pesquisa, foi formatado a partir da 

identificação dos pontos mais relevantes nas pesquisas referenciadas no marco teórico. Esses 

pontos foram obtidos por meio de análise tanto das Avaliações Pós-Ocupação, quanto nos 

demais trabalhos estudados e que tratam da avaliação de satisfação do consumidor. 

 Nesse sentido, dentre os métodos de pesquisa estudados, destacamos o de Jobim (1997), 

pois o mesmo tenta anexar as teorias de satisfação e necessidades de clientes difundidas em 

marketing e gerenciamento da qualidade. Todavia, essa autora aplica a Avaliação Pós-

Ocupação do Ambiente Construído para mensurar a satisfação dos clientes no transcorrer do 

uso do produto adquirido. 

 Apesar da abordagem de Jobim (1997) ser uma adaptação da aplicabilidade da APO, 

pois fundamenta o seu construto se utilizando de teorias de satisfação, o critério adotado na 

pesquisa de campo da dissertação foi o de Farias (2000). Essa escolha pautou-se no fato de 

esse autor ter contemplado, de forma simultânea, os determinantes de satisfação em uma 

avaliação junto a clientes de serviço de hospedagem. Após a análise da metodologia por ele 

adotada, fica constatado que a aplicabilidade se faz possível no setor da construção civil, 

subsetor de edificações, conforme defendido anteriormente na comunidade científica 

(MACHADO; VILLAROUCO, 2003, 2004b). 

 Sendo assim, a aplicabilidade dessa técnica se faz possível, uma vez que os pontos 

destacados por Ornstein e Roméro (1992) como determinantes das necessidades dos usuários, 

quando do consumo da edificação, servem de embasamento teórico para coleta de dados, 

através do questionário formatado. Nessa fase, considerou-se o questionário de pesquisa de 
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Jobim (1997), adaptando seus aspectos ao questionário elaborado por Farias (2000) em seus 

determinantes de avaliação de satisfação. O exposto por este último autor definiu a escala, 

forma e tipo de questões elencadas. No entanto, ressalta-se o fato de que toda a literatura 

revisada, especialmente àquelas inerentes ao contexto da construção civil, foi considerada na 

formatação do questionário, em particular os oito blocos apontados por Paulino et alii (1995). 

 O questionário estruturado, disponibilizado aos condôminos, passou por um pré-teste 

junto a uma amostra, no quantitativo de dez indivíduos, que tivessem o perfil de classe média 

e residissem em habitações multifamiliares, tipo apartamento. A escolha desses indivíduos 

ocorreu pelo critério de acessibilidade, não sendo relevante o tempo de moradia e o edifício 

em que habitam. Esse procedimento foi adotado pois a finalidade do pré-teste era verificar o 

nível de compreensão das questões por pessoas de perfil econômico e social semelhante à 

amostra enfocada quando da análise do caso. 

 Concomitantemente, junto à direção das organizações, uma entrevista semi-

estruturada14 foi aplicada, a fim de detectar a sua forma de gerência sobre os requisitos e 

demandas dos clientes. A sua preparação, planejamento, e análises obedeceram ao 

recomendado por Gaskell (2002) para entrevista individual. Foi, então, utilizado o roteiro de 

entrevista alicerçado na revisão de literatura e, como as entrevistas foram gravadas, a análise 

sobre a transcrição literal da fala dos entrevistados. As entrevistas serviram de embasamento 

sobre a estrutura organizacional e sua inserção dentro de um sistema macro de produção — 

uma cadeia de valor. Também proporcionaram o entendimento de particularidades do 

contexto das organizações abordadas, em especial, às nuances ligadas ao atendimento das 

necessidades do consumidor. 

3.3.3. Os Casos Estudados 

 O mercado de construção de Pernambuco é composto de várias empresas que atuam no 

subsetor de edificações. Estas se segmentam para atender a determinado perfil de cliente, 

baseado na variação de renda do consumidor e na sofisticação do produto ofertado. 

Geralmente, esta segmentação ocorre considerando bairros onde o projeto construtivo será 

executado. 

 A escolha dos casos, as construtoras analisadas, fundamentou-se no critério de 

atendimento a uma clientela específica, a Classe Média Recifense. Como não se trata de um 
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estudo estatístico, a escolha dos casos investigados foi intencional, visto que os critérios de 

acessibilidade e disponibilidade das empresas construtoras foram adotados na definição das 

organizações estudadas. 

 No entanto, a organização deve possuir mais de cinco anos de atuação no mercado da 

capital pernambucana. Essa exigência se faz necessária devido ao fato de a finalização de um 

empreendimento imobiliário demandar, aproximadamente, dois anos, desde a sua concepção 

projetual até a entrega aos moradores. Nestas condições, é possível avaliar a satisfação dos 

usuários já estabelecidos nas suas unidades habitacionais. Todavia, sendo mais específico, 

determina-se que as unidades entregues desde janeiro de 2003, até a realização da pesquisa de 

campo, seriam o enfoque da pesquisa. Essa restrição de tempo de entrega foi adotada devido 

ao fato de quanto maior seja o tempo de moradia, maior é a probabilidade de os clientes não 

se recordarem do que esperavam com o uso do produto (expectativas). Assim, tornou-se 

possível avaliar, com melhor propriedade, quais foram os critérios esperados por estes clientes 

quando realizaram a compra e qual o nível de atendimento destes quando no uso de sua 

habitação. 

3.3.4. População e Amostra Analisada 

 No cadastro dos associados da ADEMI-PE, consta de 107 integrantes que atuam no 

subsetor de edificações, porém congrega diversos tipos de organizações além de construtoras, 

desde que se relacionem com o referido subsetor. Assim, foi realizada uma separação das 

empresas construtoras presentes nesse cadastro. 

 Realizada essa divisão, as organizações construtoras que têm o perfil de trabalhar com o 

mercado de classe média foram focalizadas. No entanto, segmentar o mercado de imóveis é 

de difícil êxito, em decorrência dos diversos atributos intrínsecos ao produto que são 

considerados à composição de seu preço final de venda e enquadramento subseqüente a uma 

faixa de mercado. Nesse contexto, infere-se que não há um critério preciso que distinga as 

construtoras, em consonância com o segmento de mercado atendido. Sendo assim, as 

empresas foram escolhidas com base na opinião de alguns gestores da ADEMI-PE e 

discernimento do pesquisador e de especialista da área de construção. 

 Todavia, há meios adotados na ICC para segmentar as classes atendidas pela aquisição 

de apartamentos residenciais. Uma forma de classificar fornecida pela ADEMI-PE é o 

“Troféu ADEMI-PE” que agrupa os empreendimentos imobiliários nas seguintes categorias: 

1. Empreendimento residencial com 4 (quatro) quartos sociais master (> 165m2); 
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2. Empreendimento residencial com 4 (quatro) quartos sociais (≤ 165m2); 

3. Empreendimento residencial com 3 (três) quartos sociais (com elevador); 

4. Empreendimento residencial com 2 (dois) quartos sociais (com elevador); 

5. Empreendimento standard: prédio sem elevador, com, no máximo, quatro pavimentos; 

6. Empreendimento comercial; 

7. Home Service (Habite-se Residencial). 

 Outra forma de segmentar é fornecida pelo “Perfil da Demanda — Ano V” 

(SINDICATO..., 2003) e baseia-se no espaço privativo fornecido pelo imóvel. A unidade 

habitacional é, então, dividida nas seguintes categorias: (1) até 50 m2; (2) de 51 a 70m2; (3) de 

71 a 100m2; (4) de 101 a 150m2; (5) de 151 a 200m2; (6) de 201 a 250m2; (7) de 251 a 300 

m2; e (8) acima de 301m2. 

 Devido ao consenso entre os membros da ADEMI abordados e os construtores 

pesquisados, é considerado imóvel residencial destinado à classe média o que contém entre 

71m2 a 150 m2, ou seja, os compreendidos nas categorias 3 e 4 do perfil do SINDUSCON, 

mencionado acima. Todavia, devido ao atributo localização, pode-se encontrar imóvel na 

categoria 2 — entre 51m2 a 70 m2 —, ressaltando, assim, a complexidade de categorizar. 

 No entanto, devido ao amplo leque de atributos de um imóvel, preferiu-se ter como 

classe média os indivíduos que tivessem renda familiar mensal compreendida entre R$ 

2.000,01 a R$ 6.000,00. Não obstante, pode ocorrer situações em que indivíduos de maior ou 

menor poder aquisitivo esteja habitando imóveis destinados ao público pertencente a essa 

faixa de renda. 

 Após essa separação, foram contatadas 11 construtoras associadas a ADEMI-PE. Deste 

quantitativo, duas organizações mostraram-se interessadas em fazer parte da pesquisa. Das 

outras nove, quatro não retornaram os diversos contatos realizados; uma não se mostrou 

interessada pela pesquisa, outra alegou trabalhar com o segmento classe alta; uma não possui 

empreendimentos residenciais entregues por ser nova no mercado; e outra os disponibilizou 

aos proprietários há mais de cinco anos15. Sendo assim, podemos caracterizar esta pesquisa 

como Estudo Multicaso por englobar mais de um caso analisado, duas construtoras, postas em 

análise, cujas características serão expostas no capítulo seguinte. 

 Após escolha das construtoras analisadas, de acordo com o critério de acessibilidade, 

tem-se que a população alvo da pesquisa é todo o conjunto de empresas construtoras 
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associadas à ADEMI-PE. No nível da avaliação da satisfação dos usuários, considera-se a sua 

população, todos os primeiros proprietários que estejam residindo em empreendimento 

adquiridos das construtoras abordadas na pesquisa. 

 A amostra, que por não ser presumida por critérios estatísticos de aleatoriedade, é 

composta pelo conjunto de indivíduos que, dentro do prazo de pesquisa de campo, 

dispuseram-se a participar da pesquisa. É composta tanto pelos usuários de imóveis que 

responderam ao questionário disponibilizado aos condôminos, como pelos construtores que 

retornaram os diversos contados realizados pelos diversos meios. Assim, tendo por base a 

análise obtida após a tabulação dos questionários devolvidos infere-se que os resultados 

alcançados não podem ser generalizados à população dos usuários das construtoras 

pesquisadas, nem da população usuária de imóveis da RMR. O impedimento da generalização 

dos achados ocorre por não ter havido controle do pesquisador sobre o retorno dos 

questionários. No entanto, pode-se efetuar análise consistente sobre as informações obtidas 

em consonância com o critério estabelecido. 

3.3.5. Sujeitos Abordados 

 Na seção destinada ao entendimento das particularidades da organização, foram 

entrevistados alguns integrantes da construtora, dos casos estudados, particularmente, aqueles 

que lidam com a sua gestão, preferencialmente a mercadológica. 

 Trata-se, então, do primeiro passo da pesquisa de campo. Ao membro da empresa 

construtora, coube indicar os empreendimentos residenciais a serem estudados. Os síndicos 

dos condomínios residenciais apontados foram contatados, cabendo a estes junto com o 

pesquisador traçarem uma melhor estratégia para aplicação do questionário. 

 Em decorrência da pouca disponibilidade de horário dos respondentes e de o 

questionário, embora denso, ser auto-explicativo, optou-se por deixar um exemplar em cada 

residência e recolhê-los após a sua disponibilização. Inicialmente, pretendeu-se recolhê-los 

uma semana depois da entrega na portaria dos edifícios. Todavia, devido ao baixo índice de 

retorno, contatos telefônicos e carta lembrete junto aos moradores foram adotados como 

instrumento de reforço para emissão das respostas. Também foram disponibilizados, no 

questionário, o telefone e e-mail do pesquisador, caso o condômino necessitasse de 

esclarecimentos específicos ou de responder o questionário com orientações. 

 Sendo assim, os sujeitos indicados à aplicação do questionário referente à mensuração 

do nível de satisfação dos usuários de imóveis são os próprios proprietários ou qualquer 
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indivíduo membro da família residente que tenha vivenciado ativamente o processo de 

compra juntamente com o proprietário. Essa delimitação se fez necessária para a mensuração 

das expectativas dos clientes com o produto que fora adquirido, que são a motivação maior da 

execução deste trabalho de pesquisa. A restrição quanto ao respondente foi inclusa no próprio 

questionário16. 

 Foram excluídos os inquilinos por não se enquadrarem no critério acima e pela 

possibilidade de possuirem perfil diferente dos proprietários, conforme Mourão et alii 

(2004a), apesar de esses indivíduos serem classificados como usuários de imóveis. Nesse 

sentido, preterimos, também, a avaliação junto a moradores que são o segundo proprietário do 

imóvel, ou seja, que tenham comprado seu apartamento de investidores ou de um desistente. 

Também foram preteridos da pesquisa as pessoas que estejam habitando o empreendimento 

por concessão de familiares ou conhecidos. 

3.3.6. Observação dos Empreendimentos 

 A estratégia de pesquisa Estudo de Caso permite a inserção de vários métodos de 

pesquisa em seu cerne. Sendo assim, apesar de não ser o enfoque da pesquisa de campo, 

critérios subjetivos e perceptivos foram evidenciados. 

 A fim de traçar um perfil dos empreendimentos ofertados pelas duas construtoras 

analisadas, quando da visita a estes no intuito de disponibilizar os questionários a seus 

moradores, foram realizadas observações simples das edificações, em termos de área comum, 

equipamentos, entorno e quando foi permitido, de área privativa. Particularmente a esta 

última, o intuito de captar inadequações ergonômicas principalmente referente a reclamações 

dos usuários. No entanto, as observações internas das unidades habitacionais não foram 

possíveis de serem realizadas devido a não autorização dos condôminos. As observações 

foram realizadas em conformidade com os preceitos de Gil (1999) e Vergara (1997). 

3.4. Tabulação e Análise dos Dados 

 A tabulação e posterior análise dos dados coletados, tanto na pesquisa bibliográfica e 

documental, quanto na pesquisa de campo, seguiram preceitos condizentes com as 

particularidades das diversas fontes e tipos de informações obtidas. 

 Em primeiro lugar, a análise da pesquisa bibliográfica e documental seguiu os 

preceitos alicerçados na Definição do Problema de Pesquisa, procedimento que se fez 
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necessário para balizar o corpo conceitual do trabalho. Em segundo lugar, a Tabulação e 

Análise dos dados da pesquisa de campo foi condizente com cada nuance da forma da coleta 

de dados, encontrando-se dividida em: (1) Entrevista junto à construtora; (2) Observação dos 

Empreendimentos visitados; e (3) Tabulação e análise dos questionários aplicados junto aos 

usuários de imóveis residenciais. 

 As entrevistas foram, então, gravadas com a devida autorização do participante, e 

transcorreram durante 30 e 45 minutos. Os registros fonográficos ocorreram nos escritórios 

das construtoras pesquisadas. No entanto, após o término da gravação, outros comentários 

foram feitos pelos entrevistados e inseridos nesta análise, conforme recomenda Gaskell 

(2002). 

 O processo de transcrição das gravações e posterior avaliação seguiram o defendido por 

Gaskell (2002), em conjunto com os preceitos de Gill (2002) e Myers (2002) quanto à 

transcrição literal da fala. Nesse sentido, foi realizado o registro de todas as variações 

possíveis da fala, a fim de captar nuances ocultas no discurso, tais como silêncio, troca de 

idéias repentinas pelo entrevistado e confusão de pensamento contida em gaguejos. 

 Após as transcrições, o material foi lido e conferido a partir da escuta das fitas obtidas, 

permitindo ao pesquisador a máxima familiaridade com o conteúdo, conforme defendido por 

Gill (2002) e Gaskell (2002). Por fim, as informações obtidas foram categorizadas em 

consonância com os tópicos abordados no roteiro de entrevista17. 

 As análises dos dados obtidos pelas observações simples dos empreendimentos 

visitados foram categorizadas considerando os seus cenários: o entorno, áreas comuns, 

equipamentos e áreas privativas. Para ratificar o conhecimento gerado pelas observações, 

análises de documentos — plantas dos edifícios principalmente — foram realizadas. 

 Por fim, a análise e tabulação dos dados obtidos pela aplicação dos questionários 

ocorreram em conformidade com os seguintes procedimentos: Dentre as técnicas estatísticas 

utilizadas podemos citar o uso do teste de proporção, do coeficiente alfa de Cronbach, da 

análise fatorial e da estatística descritiva. 

 O teste de proporção pode ser usado para testar se as proporções — probabilidades de 

sucesso — de vários grupos são iguais, ou se essas são iguais a valores dados. Nesse sentido, 

aplica-se a estatística descritiva, a fim de verificar possíveis mudanças de opinião dos 

usuários no que se refere ao que se esperava e ao que se obteve como resposta aos itens do 

questionário de pesquisa. A utilização da análise fatorial ocorreu com o propósito de obter 
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grupos de itens inter-correlacionados denominados fatores (THOMSON, 1951). Seu uso foi 

base para o proferimento das análises no bloco das emoções. 

 O coeficiente alfa de Cronbach é utilizado para testar a confiabilidade de escalas de 

Likert, como as apresentadas nos itens do questionário de pesquisa, conforme defendido por 

Nunnaly e Bernstein (1994). Assim, é oportuno para testar a eficiência de um conjunto de 

variáveis escalares. Esse teste fornece um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 

1, mais as variáveis que estão sendo usadas são mais eficazes. No entanto, um coeficiente 

abaixo de 0,8 caracteriza um conjunto de variáveis "fracas" no sentido de não representarem o 

que se deseja (CRONBACH, 1984). 

 Em síntese, o teste proporciona medir a correlação existente entre as variáveis, sendo 

dado por: 

,
)1(1 rN

Nr
−+

=α

 

Onde  N = número de variáveis (itens), 

           r = correlação entre os itens. 

 

 Em outras palavras, o alfa de Cronbach serve para medir a confiabilidade da escala 

mensurando a homogeneidade de seus componentes, ou seja, a consistência interna dos itens. 

Pode-se calcular o alfa para cada “construto” a partir de seus “atributos”. 

 De modo geral, as análises proferidas, quanto aos questionários devolvidos, seguiram 

passos metodológicos encontrados em Farias (2000) e Malhotra (2001). 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 Neste capítulo são apresentadas as informações obtidas na pesquisa realizada junto às 

empresas construtoras e seus clientes. O resultado do estudo está dividido em três sub-

capítulos. 

 O primeiro descreve as características das empresas investigadas, obtidas por meio da 

entrevista por pautas. Devido à confidencialidade das informações obtidas junto a essas 

organizações, adotamos a denominação de “Construtora Omega” e “Construtora Sigma”. 

 O segundo sub-capítulo aborda a análise dos dados obtidos através das observações dos 

imóveis na RMR das construtoras Omega e Sigma. Por questões de sigilo de informações, os 

nomes dos empreendimentos visitados também foram permutados. Assim, denominaremos de 

“Alfa”, “Beta”, “Gama” e “Delta” os empreendimentos visitados da Construtora Omega e de 

“Lambda” e “Teta” os da Construtora Sigma. 

 O terceiro sub-capítulo aborda a análise dos dados obtidos por meio da aplicação do 

questionário junto à amostra indicada de clientes de imóveis residenciais na RMR das 

construtoras Omega e Sigma. 

4.1. Análise das Entrevistas 

4.1.1. Construtora Omega 

4.1.1.1. A Empresa 

 A entrevista foi realizada nas dependências da Construtora Omega com duração de, 

aproximadamente, 45 minutos, junto a sua atual gerente financeira. Ela atua na organização 

há seis anos, é formada em administração e possui MBA em gestão. Atuante no mercado 

pernambucano há, aproximadamente, 40 anos, nos setores de construção pesada (industrial) e 

edificações, a Omega possui um organograma simples cujo topo é ocupado pela Diretoria 

Geral. Em nível hierárquico inferior, encontram-se a Gerência Comercial e Gerência Técnica. 

 Abaixo da Gerência Comercial encontram-se todas as atribuições de escritório, como 

documentação da empresa, legalização dos imóveis etc. Todavia, não se trata da parte 

jurídica, pois esta é terceirizada junto com a contabilidade. Sendo assim, esta gerência 

engloba o gerenciamento do pessoal, das finanças e o comercial. A Gerência Técnica é 

composta pelos Engenheiros encarregados por cada obra em execução, independente de que 

subsetor, industrial ou edificações, a mesma esteja sendo realizada. 
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 Atualmente, a organização conta com três gerentes: o administrativo, o financeiro e o 

comercial. O último é, então, o encarregado por desempenhar o marketing da empresa, sendo 

ligado aos clientes, ao desempenho dos empreendimentos e ao desenvolvimento de 

propaganda. 

 A Construtora Omega é reconhecida no mercado pernambucano de imóveis 

residenciais, por duas principais características: (1) credibilidade e (2) qualidade. Quanto à 

credibilidade, faz-se destacada perante a concorrência por cumprir o acordado com a clientela, 

particularmente, os prazos estabelecidos, destacando-se o cumprimento na entrega da obra ao 

usuário final, em conformidade contratual. Em relação à qualidade, está associada, 

principalmente, aos acabamentos e aos produtos empregados. A empresa não faz distinção de 

qualidade presente em seus empreendimentos, não importa local e tamanho, preza por manter 

um padrão único. 

4.1.1.2. Definição do Cliente 

 A Empresa Omega tem como cliente, no setor de edificações, o nicho de mercado que 

atende, a classe média ou investidores. No primeiro caso, são pessoas que compram para 

morar junto com a sua família. No segundo, trata-se de pessoas que compram o apartamento 

para alugar ou para revender, adquirindo-o, normalmente, à vista ou com um prazo menor, a 

fim de obter descontos nos juros e obter rentabilidade com a venda futura. No entanto, a 

organização observa que esse mercado compra uma unidade ou mais de seus 

empreendimentos, todavia, nunca um prédio inteiro. Há, também, o atendimento do mercado 

de cooperativas, mas não de condomínios fechados por não ser o foco da organização. 

 Quanto à verificação se o que foi vendido correspondeu ao esperado na fase de 

planejamento, a empresa realiza tal procedimento após a entrega do produto. Não o concretiza 

logo após a venda, devido ao fato de ela transcorrer por um longo período de tempo, inclusive 

com o edifício pronto e entregue. Então, seis meses após a ocupação, a empresa realiza uma 

pesquisa de satisfação. 

4.1.1.3. Identificação das Necessidades do Cliente 

 A Construtora Omega realiza pesquisa de mercado para identificar as necessidades dos 

clientes. Dependendo do tipo de empreendimento, são contratadas pesquisas independentes 

com esse intento. No entanto, ressalta-se a inserção de um item no questionário de pós-

ocupação, que não engloba a satisfação do cliente, mas que intenciona saber do atual morador, 

o que ele gostaria de comprar no futuro, especialmente, quanto ao quantitativo de dormitórios. 
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 Quanto à localização dos empreendimentos, a construtora possui e preza por instalá-los 

nos bairros de Boa Viagem, Aflitos, Parnamirim, Graças, Jaqueira. Apesar de Casa Forte ser 

um bairro destinado aos empreendimentos da classe a que a empresa atende, não é mais 

contemplado, por conta da atual Lei de Uso dos Solos — Lei nº 16. 176/96 — da Prefeitura 

da Cidade do Recife (PCR)18. Então, como estratégia à limitação dessa lei e para atender 

melhor ao mercado, a Omega procura localizar os empreendimentos em áreas como o bairro 

de Encruzilhada, Rosarinho e Casa Amarela. Particularmente a este último bairro, procura 

instalar seus edifícios próximos aos outros dois anteriores, na área limítrofe, em decorrência 

da valorização e status das áreas vizinhas. 

4.1.1.4. Exposição do Produto 

 A exposição do produto ao cliente é realizada por corretores, que são terceirizados e 

pertencentes a empresas imobiliárias. O treinamento fornecido aos vendedores quanto à 

exposição do produto ocorre antes do lançamento e montagem do plantão de vendas. Sempre 

é realizada uma reunião com todos os corretores da imobiliária encarregada de vender um 

determinado empreendimento, em um auditório pertinente. Nesta ocasião, é apresentado todo 

material de venda, folderes, anúncio de TV e jornal, preço, projeto, ou seja, é delineada toda a 

estratégia de vendas. 

 Quanto ao registro das informações fornecidas pelos clientes, no stand de vendas, ele 

ocorre de maneira padronizada em questionário pela imobiliária que esteja responsável por 

determinado empreendimento. Normalmente, o registro encaminhado à empresa contempla as 

seguintes informações: meio de comunicação que o cliente soube do empreendimento; como 

chegou ao stand de vendas; se adquiriu o imóvel ou não; se está procurando outro imóvel e 

onde; dentre outras que, por serem específicas do ramo de corretagem e não relacionadas com 

a construtora, não foram detalhadas. 

 Devido ao fato de possuir mais de um empreendimento à venda por ano, cada um é 

entregue a uma imobiliária distinta. No entanto, todas conhecem os demais empreendimentos 

e seus atributos — localização, número de dormitórios, banheiros, equipamentos das áreas 

comuns. Assim, caso o que o cliente esteja procurando, em um apartamento, não seja 

possível, um outro da Omega é indicado no próprio stand de vendas. 
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18 Essa lei é complementada com o Plano Diretor da Cidade do Recife (PDCR). O PDCR estava, em 2004, em 
processo de reformulação, quanto ao potencial construtivo dos bairros do Recife. A revisão de suas políticas 
pauta-se em diminuir o coeficiente de utilização do solo que é o índice que, multiplicado pela área do terreno, 
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diminuição do seu índice de construção (PROPOSTA..., 2004; ADEMI..., 2004; PLANO..., 2004). 
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 A construtora adota essa estratégia para atender ao cliente em suas necessidades ao 

invés de retroalimentar o sistema de produção com as informações sobre o que o cliente está 

demandando junto ao corretor. Caso a oferta de uma nova possibilidade de habitação não seja 

possível na própria empresa, o corretor pode indicar um empreendimento de um concorrente, 

embora não seja permitido uso de material de divulgação deste no stand de vendas da Omega. 

4.1.1.5. Negociação das Condições de Pagamento e Prazos 

 Podemos destacar, em primeiro lugar, o fato de o corretor não possuir autonomia para 

fechar negócio com o cliente. Qualquer proposta acordada entre o corretor e o cliente segue 

para o escritório da construtora para aprovação do gerente comercial ou, em casos especiais, 

da diretoria. Posteriormente, há emissão do contrato de compra e venda e sua entrega ao 

cliente, comumente, pelo próprio corretor. Esse procedimento ocorre devido ao fato de a 

construtora possuir vários corretores atuando, inclusive, em alguns casos, de maneira 

autônoma. Pretende, então, evitar vendas de uma única unidade em duplicidade. Sendo assim, 

temos que o processo de negociação é centralizado. 

 Em segundo lugar, destaca-se o fato de a maioria dos clientes da Construtora Omega 

adquirirem seu produto com pagamento parcelado, por meio de incorporação imobiliária.19 

Como as vendas das unidades habitacionais ocorrem, normalmente, no último ano da obra que 

demanda 18 meses, acarreta em comprometimento dos recursos organizacionais, 

inviabilizando a funcionalidade de muitas construtoras. Esse contexto é decorrência de o 

mercado só comprar quando a obra está mais perto da entrega, pois, em passado recente, 

algumas empresas foram desativados comprometendo a entrega e os recursos financeiros 

investidos pelos clientes. 

 Sendo assim, foi mencionada a publicação de uma lei que regulamenta a destinação de 

um percentual das poupanças presentes nos bancos para financiamentos imobiliários da casa 

própria. O financiamento será ofertado tanto à obra quanto ao mutuário final.20 Essa lei é um 

princípio do retorno do antigo SFH — Sistema Financeiro de Habitação. Todavia, apesar de a 

lei viabilizar as finanças das empresas como antes, poderá não repercutir em aumento dos 

espaços dos interiores ao nível evidenciado anos atrás, pois o padrão de vida contemporâneo é 

 
19 Essa assertiva encontra respaldo no fato de a compra do imóvel é preferência de 52% dos consumidores de 
imóveis residenciais recifenses. Essa preferência é decorrência do próprio consumidor que, após 10 anos de 
financiamento diretos com o incorporador, acostumou-se a este tipo de negócio (SPINELLI, 2004). 
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20 A Lei nº 10.931, de atuação federal, é a que a entrevistada se refere. Apesar de, em setembro de 2004, não ter 
sido sancionada, é uma legislação que deve aumentar o montante de financiamento destinado para a classe média 
por fornecer mais garantias aos mutuários e aos bancos (LIMA, 2004). 
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diferente. O custo de vida mudou. No entanto, segundo a entrevistada, pode ocorrer a situação 

de se aumentar o quantitativo de apartamentos com mais dormitórios sendo ofertados sem 

modificação do padrão da metragem que hoje é fornecida. 

4.1.1.6. Adaptação do Produto Final às Necessidades do Cliente 

 A Construtora Omega é flexível quanto à modificação no projeto, no material de 

acabamento, na alvenaria, nos pontos elétricos e hidráulicos, quando na planta. Em 1999, 

entregou um prédio com três opções de plantas. 

 As reformas realizadas nos empreendimentos da Omega são registradas e controladas 

por sua administração, pois implica a elaboração de um novo orçamento. O procedimento de 

solicitação de modificações no projeto pelo cliente segue as seguintes etapas: (1) o cliente 

contacta um arquiteto; (2) o arquiteto realiza todas as modificações solicitadas, efetuando um 

novo projeto; (3) o cliente encaminha esse novo projeto ao escritório da construtora; (4) a 

administração central junto com a gestão da obra analisam o novo projeto e emitem o 

orçamento das modificações; (5) caso o cliente concorde, é elaborado um aditivo ao contrato 

contendo as modificações; e (6) o novo documento segue para a obra que executa as 

alterações. 

 Foram debatidos dois aspectos referentes à adaptação do produto final às necessidades 

dos clientes. O primeiro refere-se a um fenômeno da compra de apartamentos que contenham 

um maior número de dormitórios possível, mesmo comprometendo a dimensão total dos 

demais cômodos. O fato é justificado (1) pela projeção futura ou atual de todos os ambientes, 

como o casal sem filhos que tem a perspectiva de tê-los, evitando, assim, a mobilidade, bem 

como, (2) pelo fato de o padrão dos imóveis ter mudado, pois dificilmente é ofertado um 

apartamento de cento e poucos metros quadrados com três quartos ou menos. Assim, o cliente 

realiza reformas ou se contenta com um de mais dormitórios. 

 O segundo aspecto evidenciado é a nova destinação que os moradores estão atribuindo 

aos quartos de serviço. Os atuais compradores tencionam não possui-los no apartamento ou, 

do contrário, transformam-nos em depósito, em dispensa ou utilizam seu espaço para 

ampliação da cozinha. Todavia, essas adaptações acarretam em modificações no projeto que é 

registrado em órgão municipal pertinente. Ao se deparar com a nova realidade de uso do 

espaço, com alterações no projeto, não é concedido o “habite-se” do empreendimento. Como 

alternativa ao não impedimento legal da moradia, a construtora está denominando o quarto de 

serviço no projeto, como espaço de depósito. Porém, concebe-o com tamanho mínimo de 
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quarto de serviço. Tal procedimento favorece a realização das modificações requisitadas sem 

maiores problemas. 

4.1.1.7. Entrega do Imóvel 

 Quanto à entrega física do imóvel, ela ocorre em duas etapas: (1) a entrega do prédio em 

si e (2) a entrega das unidades cliente a cliente. Cada estágio possui procedimento distinto. 

 Para entrega do prédio, ao término da obra, é marcada uma reunião presidida pela 

gerente financeira, similar a de condomínio, a fim de se eleger o síndico, sub-síndico, 

conselho, comissão para vistoriar e receber a obra. Também é apresentada uma 

administradora de condomínio que se encarrega, normalmente, de prestar serviço, por um 

mês, gratuitamente e, caso os serviços sejam aprovados pelos moradores, assina-se contrato. 

 No dia subseqüente à entrega do prédio, inicia-se a entrega das unidades. Comumente, 

de oito a dez apartamentos são disponibilizados aos proprietários por dia. A entrega das 

unidades precede um check-list para verificação de uma série de componentes como pintura, 

piso, portas, dentre outros. Caso haja algo em desacordo, registra-se a não conformidade e a 

equipe técnica soluciona o problema, em até 30 dias. Após o conserto, uma nova verificação é 

feita. O termo de recebimento é, então, assinado e, em consonância com o Código de Defesa 

do Consumidor, o proprietário tem 90 dias para verificar algum defeito ou vício oculto. No 

entanto, dependendo do caso, esse prazo é estendido pela construtora. 

 O manual do proprietário é apresentado na reunião de entrega do prédio, todavia, sua 

disponibilização é efetuada junto com o imóvel. Nos manuais dos empreendimentos da 

construtora Omega são contempladas, principalmente, as manutenções e as garantias dos itens 

da edificação, ou seja, todas as obrigações e direitos referentes às áreas privativas e comuns. 

Tais procedimentos têm o intuito de fazer com que cada morador conheça as obrigações 

condominiais e não apenas o síndico. 

4.1.1.8. Manutenção / Assistência Técnica 

 A Construtora Omega possui um setor específico destinado à assistência técnica 

composto por um engenheiro e uma equipe técnica. Caso seja acionada, a solicitação de 

reparo, encaminhada por fax, carta ou e-mail, é repassada, primeiramente, à gerente financeira 

para acompanhamento de seu custo, nos empreendimentos, e retroalimentar o sistema a fim de 

ter controle sobre os tipos de reparos mais solicitados. Posteriormente, a solicitação segue 

para a equipe técnica para providências. O atendimento das solicitações de reparo está sobre 

controle na empresa e, por isso, encontra-se em processo de reformulação de suas metas e 
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montagem de um banco de dados mais amplo. 

 A manutenção preventiva é informada por diversos meios, como manual do 

proprietário, convenção do condomínio, contrato de compra e venda e contato de membros da 

empresa com os moradores. Como ferramenta de acompanhamento da manutenção 

preventiva, a construtora sugere, no manual do proprietário, um roteiro de registro. O roteiro 

foi elaborado para controle interno do condomínio e comprovação, junto à construtora, da 

execução da manutenção para reivindicação da garantia quanto ao produto. A manutenção 

preventiva é executada por empresa terceirizada, ficando o condomínio responsável pela 

contratação. No entanto, devido ao desabamento recente do Edifício Areia Branca, na RMR, a 

empresa está se programando para realizar vistorias junto aos empreendimentos entregues nos 

últimos 15 anos. 21 

4.1.1.9. Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

 A Construtora Omega realiza uma APO junto a seus compradores, após certo tempo de 

moradia no empreendimento. Disponibiliza para tal um questionário em cada unidade, 

recolhendo-o posteriormente. O índice de retorno dessa pesquisa é em torno de 20%, 

atualmente. 

 No questionário, a empresa contempla itens como: (1) projeto; (2) ambientação; (3) 

atendimento ao cliente; (4) como o cliente chegou até a empresa; (5) atendimento do corretor 

e empresa como um todo; (6) quando foi a assinatura do contrato; (7) satisfação com o 

tamanho dos ambientes; e (8) se a assistência técnica foi solicitada. É, portanto, a única 

ferramenta utilizada no intuito de mensurar o nível de satisfação dos seus clientes. Recolhidos 

os questionários e tabulados, a construtora utiliza-se dos resultados como índice de satisfação. 

4.1.2. Construtora Sigma 

4.1.2.1. A Empresa 

 A entrevista foi realizada junto à gerente de qualidade da empresa, formada em 

engenharia civil, e transcorreu por, aproximadamente, 30 minutos. A Construtora Sigma atua, 

no mercado pernambucano, por quase 50 anos e tem seu foco no subsetor de Montagem 
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21 A RMR apresenta um histórico de desabamentos de edifícios residenciais. O mais recente é o Edifício Areia 
Branca. Inaugurado em 1979, possuía 12 andares e 24 apartamentos. Localizava-se em Piedade, Jaboatão dos 
Guararapes. Ruiu em 14 de outubro de 2004. Dentre as causas do desabamento, a que mais se destaca foi a 
ausência de manutenção executada pelos moradores em sua estrutura (FAMÍLIA..., 2004; MORADORES..., 
2004; COMISSÃO..., 2004; RISCO..., 2004; PRÉDIO..., 2004; PRÉDIOS..., 2004). No entanto, o desabamento 
despertou nos moradores e, principalmente, nos síndicos dos empreendimentos da RMR, à atenção para a 
conservação das estruturas dos prédios (DESABAMENTO..., 2004). 
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Industrial, todavia, vem atuando no setor de edificações, particularmente a residencial, nos 

últimos anos22. Atua, no mercado de imóveis residenciais, ofertando empreendimentos com 

até 80m2, com dois ou três quartos, a fim de competir no mercado pro preço. 

 A construtora Sigma possui uma empresa, em sociedade com outra construtora 

pernambucana, para oferta de empreendimentos imobiliários cuja responsabilidade de 

fabricação é sua e a comercialização é trabalhada por sua parceira. Por meio dessa parceria, 

está ofertando dois empreendimentos e empregando 70 pessoas. A organização não possui um 

padrão quanto ao tipo de empreendimento, pois produz conjuntos habitacionais, em bairros 

populares, bem como, edifícios únicos, em bairros centrais e valorizados. Por ano, entrega 

uma edificação residencial e, em decorrência dessa pouca oferta, não possui um departamento 

de marketing para lidar com as demandas do mercado. 

 Apesar de a empresa ter formatado um organograma de dois níveis, tudo é centralizado 

na Diretoria Geral: comercial, assistência técnica, suprimentos, parte técnica. A gerência da 

qualidade é mais autônoma, uma vez que os diretores não dominam as atribuições de tal setor. 

A centralização é decorrência do fato de a empresa ser familiar com a terceira geração 

atuando. 

4.1.2.2. Definição do Cliente 

 A Construtora Sigma define seu cliente considerando o dimensionamento da área 

privativa do apartamento e o poder de compra do mercado. Sendo assim, considera-se atuante 

no mercado Classe Média-média por ofertar apartamentos de três quartos com até 80m2, em 

bairros populares. Não seria nem Classe Média-alta para Alta, pois esse mercado prefere 

outros logradouros e ambientes maiores, nem Classe Média-baixa a Baixa por não ter 

condições de assumir as prestações. São, os empreendimentos, destinados àqueles que estão 

começando a vida sozinhos, após saírem de casa. 

 A fim de verificar se o ofertado correspondeu ao esperado na fase de planejamento, a 

empresa realiza acompanhamento de cronograma e aplica um questionário pós-ocupação. No 

entanto, há casos de que o esperado pelo cliente foge às responsabilidades da construtora. 

Todavia, esse procedimento não é documentado. 
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4.1.2.3. Identificação das Necessidades do Cliente 

 A Construtora Sigma atende às necessidades do cliente ofertando seus produtos em 

consonância com sua experiência de mercado. A empresa não se utiliza do Perfil da Demanda 

e do IVV, pois estas publicações do SINDUSCON sugerem a construção de empreendimentos 

em outros bairros, que tenham nomes convidativos e localizados na Zona Sul do Recife. A 

Sigma planeja o tipo de empreendimento que quer ofertar — até 70m2 e 15 andares, em 

bairros da Zona Norte da cidade— e inicia-se todo o processo de produção. 

4.1.2.4. Exposição do Produto 

 Os responsáveis pela exposição do produto são corretores ligados a imobiliárias, 

preferencialmente. A execução dessa exposição não atende ao padrão definido pela gestão da 

construtora que reivindica mais treinamento a estes profissionais, embora, não os ministre. 

Quando a venda é efetuada por corretores autônomos, a empresa se certifica se as informações 

sobre o produto foram repassadas corretamente. Quando a venda é realizada por imobiliárias, 

há contratos que regem as obrigações das partes. 

 A Construtora Sigma não se utiliza das anotações dos corretores sobre as percepções 

dos clientes no stand de vendas. A empresa prefere conhecer as percepções de seu cliente na 

entrega do imóvel, porque o produto, quando está sendo vendido, já está pronto e não será 

mudado. No entanto, qualquer informação subsidia a confecção de novos empreendimentos. 

4.1.2.5. Negociação das Condições de Pagamento e Prazos 

 A Diretoria Comercial da Sigma é a responsável pelas negociações e pagamentos. É 

quem fixa uma tabela flexível para alguns itens, quanto às possibilidades dos clientes 

negociarem. Todavia, caso haja a proposta de uma nova forma de pagamento, o corretor a 

encaminha à Diretoria Comercial para análise e, se for o caso, posterior aprovação. Sendo 

necessário, o cliente negocia diretamente com a diretoria. 

4.1.2.6. Adaptação do Produto Final às Necessidades do Cliente 

 A Construtora Sigma não disponibiliza, aos clientes, opções de plantas. Todavia, se o 

cliente deseja permutar o piso, pintura, a empresa realiza a satisfação e emite uma fatura com 

o custo das modificações. A empresa não aceita executar modificações no arranjo físico dos 

apartamentos, pois as mesmas devem ser comunicadas à prefeitura para emissão do “habite-

se”. É um procedimento custoso e burocrático, por isso a sua não adoção. A única 
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flexibilidade ofertada é de o imóvel de três quartos possuir um reversível. 

4.1.2.7. Entrega do Imóvel 

 O procedimento da entrega do imóvel é realizado pelo engenheiro que executou a obra. 

O cliente realiza uma vistoria e assina um termo, caso os itens contemplados estejam em 

conformidade. 

 A Construtora Sigma disponibiliza dois tipos de manuais, um destinada ao síndico e um 

destinado a cada morador, no momento da entrega do imóvel. A empresa emite esses dois 

tipos por crer que as responsabilidades do morador e do síndico são diferentes. Ao primeiro 

informa detalhes da área privativa; ao segundo aponta às obrigações a serem executadas na 

área comum. 

4.1.2.8. Manutenção / Assistência Técnica 

 A assistência técnica da Sigma é de responsabilidade do seu gerente administrativo. Ele 

tem a atribuição de ser o elo com o cliente, ao tomar conhecimento das solicitações que 

chegam por fax, e-mail ou telefone, em consonância com a ficha de solicitação 

disponibilizada no manual. Para providências, encaminha o pedido procedente para a diretoria 

que designará um engenheiro para visitar o empreendimento. 

 A construtora possui o controle dessas solicitações, que são registradas em documentos, 

para servirem de indicadores de desempenho da empresa, principalmente de custo. O controle 

foi enfatizado após a Certificação ISO da empresa. 

 A manutenção preventiva não está contida no conjunto de responsabilidades da Sigma. 

A empresa, na entrega do manual, informa as manutenções que devem ser realizadas, porém, 

não realiza acompanhamento sistemático às obras entregues, a fim de verificar a sua 

efetivação. Todavia, empiricamente, a organização observa que os clientes não realizam essas 

manutenções por acreditar que imóvel é para sempre e que a construtora é a responsável por 

qualquer problema que seja evidenciado. 

4.1.2.9. Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

 Como ferramenta de APO, a Construtora Sigma, atualmente, aplica um questionário por 

telefone aos seus clientes, já estabelecidos em suas unidades. A empresa prefere usar essa 

estratégia, pois quando disponibilizava o questionário impresso ao morador para posterior 

recolhimento, o índice de retorno era baixo, bem como, as respostas não eram confiáveis. De 

posse dos resultados, a construtora utiliza-os como preceitos a serem perseguidos nos 
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próximos projetos. 

 Quanto à diminuição dos espaços internos dos apartamentos, a empresa relaciona esse 

fenômeno ao poder aquisitivo da população, que vem diminuindo ao longo do tempo. 

Também é relacionado a mudanças no estilo de vida das pessoas, como o fato de não mais 

receberem as outras em casa e de que poucas donas de casa cozinham, portanto, não é mais 

necessário uma área ampla para refeição. No entanto, foi mencionado que os ambientes estão 

reduzidos ao extremo. 

4.2. Perfil e Observações dos Empreendimentos Avaliados 

4.2.1. Construtora Omega 

 A Construtora Omega apresenta um padrão constante quanto à construção de 

edificações. No entanto, acesso ao interior do apartamento só foi permitido no Edifício Alfa 

até a área social, por isso, essa análise restringe-se ao entorno e área comum. Como foram 

fornecidos dados referentes às características dos empreendimentos pela construtora, estes 

foram transcritos nas tabelas 4.1 e 4.2. Posteriormente, análise sobre as observações foram 

proferidas. 

 
CONTRUTORA OMEGA 

O EDIFÍCIO Ed. Alfa Ed. Beta Ed. Gama Ed. Delta 
Localização Aflitos Boa Viagem Piedade Setúbal 
Entrega Janeiro / 2003 Julho / 2003 Abril / 2003 Setembro / 2004 
Pavimentos 20 24 27 22 
Pavimentos Comuns 2 2 2 2 
Apartamentos por Andar 4 4 2 2 
Elevadores 2 3 2 2 
Central de Gás 1 1 1 1 
Antena Coletiva 1 1 1 1 
Central de Interfone 1 1 1 1 
Portão Elétrico 1 1 1 1 
Gerador 1 1 1 1 
Poço Artesiano 1 0 0 0 
Piscina 1 1 1 1 
Salão de Festas com Copa 1 1 1 1 
Salão de Ginástica 1 0 0 0 
Sala para Administração 1 0 0 0 
Salão Polivalente 0 1 0 0 
Vestiário Masculino e Feminino 0 1 0 0 
Vagas de Estacionamento 1 12 2 2 

Tabela 4.1. Características dos Edifícios da Construtora Omega — Áreas Comuns. 
Fonte: Observações do pesquisador, entrevista e documentos da construtora. 
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CONTRUTORA OMEGA 
O APARTAMENTO Ed. Alfa Ed. Beta Ed. Gama Ed. Delta 

Área Privativa 72,44m2 (Todos) 

65,70 m2 (101 a 
2401 e 102 a 

2402) e 67,34m2 
(103 a 2403 e 
104 a 2404) 

90,26m2 (Todos) 122,11m2 

(Todos) 

Quartos Sociais 2 (1 suíte) 2 (1 suíte) 3 (1 suíte) 4 (2suítes) 
Quartos Reversíveis 1 1 0 0 
Banheiro Social 1 1 1 1 
Banheiro Suíte 1 1 1 2 
Sala para Dois Ambientes 1 1 1 1 
Varanda 1 1 1 1 
Cozinha 1 1 1 1 
Área de Serviço 1 1 1 1 
Quarto de Serviço 0 0 1 1 
Banheiro de Serviço 1 1 1 1 

Tabela 4.2. Características dos Edifícios da Construtora Omega — Áreas Privativas. 
Fonte: Observações do pesquisador, entrevista e documentos da construtora. 

 

 O Edifício Alfa localiza-se em um bairro central da capital pernambucana com uma boa 

infra-estrutura urbana. No entanto, por ser próximo a um estádio de futebol, em dias de jogo, 

o acesso de veículos e o controle de visitas na portaria ficam comprometidos, além do barulho 

que é incômodo para alguns moradores. 

 O Edifício Beta localiza-se perto de um centro de compras (shopping center), sendo a 

conveniência deste um fator positivo aos moradores. Como aspecto negativo, aponta-se o fato 

de o empreendimento ter, próximo a si, uma favela. No entanto, possui um sistema de circuito 

interno de TV, que é presente também no Gama. 

 O Edifício Gama é o único, dentre os pesquisados, que se localiza no município de 

Jaboatão dos Guararapes, à beira mar de Piedade. Os outros estão em Recife. A praia de 

Piedade passou, recentemente, por um processo de engorda, o que beneficia os moradores, 

valorizando o empreendimento. Como o edifício é recuado no terreno, possui uma entrada 

com um jardim e piscina que, constantemente, pode ser visto moradores usufruindo desses 

equipamentos, mesmo em dias de semana. Como ponto negativo da área comum, menciona-se 

o estreito dimensionamento da entrada de veículos do condomínio, que requer habilidade do 

condutor. 

 No Edifício Delta, na época da pesquisa de campo, constava apenas nove moradores 

residindo, portanto, comprometeu-se a observação do uso dos equipamentos pelos 

condôminos. No entanto, aponta-se o fato de, nas primeiras horas da noite e durante a semana, 

não serem vistos transeuntes nas ruas de sua redondeza. 
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 De modo geral, a Omega, por seguir um padrão, disponibiliza a piscina logo na entrada 

dos empreendimentos pesquisados. Esse fato foi comentado, por alguns porteiros e moradores 

que passavam pela portaria, como fator de inibição e constrangimento, pois a piscina, na 

opinião desses, devia se localizar em área mais reservada. Todos os empreendimentos 

possuíam uma sala de estar no hall dos edifício e, em alguns — Gama e Beta, especialmente 

— viam-se moradores conversando. 

4.2.2. Construtora Sigma 

 Diferentemente da Construtora Omega, a Construtora Sigma não possui um padrão a ser 

seguido por suas edificações. Essa assertiva é decorrência da observação dos seus últimos 

empreendimentos entregues. Um, o Edifício Lambda, localizado no Pina, um bairro nobre, é 

uma edificação única. O outro, o Teta, é um Conjunto Habitacional de três edificações, 

localizado no Arruda, um bairro popular da Zona Norte do Recife. 

 O Edifício Lambda não possui muitos equipamentos à disposição de seus moradores. 

Na entrada da edificação, localiza-se uma portaria e, mais adiante, uma sala de estar. Infere-se 

a ausência da piscina em decorrência da proximidade com prédios vizinhos, o que 

impossibilita a disponibilização de uma área descoberta para sua construção, pois o 

equipamento enseja presença de raios solares. 

 Um aspecto observado, no interior da área comum da edificação, foi uma placa 

constando a inauguração do imóvel. A data, maio de 2002, invalida a inserção do 

empreendimento nos critérios de composição da amostra analisada dos moradores. Além 

disso, apesar de ser um empreendimento de 10 andares, com quatro apartamentos em cada, 

totalizando 40 moradias com questionários disponibilizados, somente um morador devolveu 

esse material. Esses dois fatores descartaram o Edifício Lambda da próxima fase da análise 

dos resultados. 

 O Conjunto Habitacional Teta é composto por três edificações, cada uma com sete 

andares, com quatro apartamentos por andar, totalizando 84 apartamentos (3x7x4). Os blocos 

são em pilotis, permitindo o estacionamento de alguns veículos em área coberta; os outros 

ficam dispostos ao longo de seu terreno. Como equipamento de uso comum, só foi observado 

um play ground, com escorrego, balanço e roda giratória, destinado ao lazer das crianças 

moradoras. 

 O Conjunto localiza-se próximo a outro da mesma construtora, o que ratifica a sua 

preferência por edificar seus imóveis na Zona Norte da cidade. No entanto, o principal dado 
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coletado, através da observação simples, foi a quantidade de apartamentos vazios no Teta ser 

maior do que 30% do total e de que muitos constam de placas informando que o imóvel se 

encontra à venda ou ao aluguel. Nesse cenário, evidencia-se a presença de investidores como 

clientes finais da Construtora Sigma, quanto a este empreendimento. Essa informação expõe o 

desconhecimento da construtora quanto a quem seja o seu cliente, pois, a gerente da Sigma 

afirmou que os investidores constituem uma parcela pequena de seus clientes. A entrevistada 

alegou que quem compra o seu produto são pessoas intencionadas a habitá-lo. No cadastro 

dos moradores atuais presente na portaria, consta de 69 moradores. 

 A exclusão desse empreendimento da amostra da próxima fase da pesquisa foi 

determinada pelo fato de possuir muitos investidores como clientes. Somando-se à essa razão, 

somente dois moradores devolveram o questionário respondido completamente. Dos 69, então 

distribuídos, uma semana após, 43 foram devolvidos em branco pelo porteiro, sob a alegação 

de o morador ser o segundo proprietário, inquilino ou que o imóvel se encontrava fechado, 

uma vez que a recomendação do condomínio é a entrega das correspondências pessoalmente 

ao morador. 

4.3. Avaliação dos Determinantes de Satisfação dos Usuários de Imóveis 
Residenciais da Região Metropolitana do Recife / PE 

 Com o intuito de identificar sobre quais aspectos repousa a satisfação dos usuários de 

imóveis residenciais, foram realizadas análises estatísticas dos dados obtidos, a partir dos 

questionários, aplicados na amostra de 35 proprietários de imóveis da Construtoras Omega. 

Para tanto, foram utilizados os softwares estatísticos “R” e “S-Plus”23. As técnicas utilizadas 

estão descritas na seção 3.4. A tabela 4.3 apresenta o total de questionários distribuídos por 

empreendimento, a quantidade dos devolvidos e dos que compuseram a amostra do estudo. 

No entanto, vale ressaltar que as informações acerca da situação de habitabilidade dos 

apartamentos, se o mesmo se encontra ocupado por proprietário ou inquilino, bem como 

desocupado ou à venda, foram fornecidas pelos porteiros dos empreendimentos. Esses 

profissionais consultados, trabalhavam nos edifícios desde sua fundação ou há mais de um 

ano, o que fornece subsídios ao conhecimento do “status” do morador. Quando foi necessário, 

consultas a atas de condomínio foram realizadas. 

 

 
23 O Software “R” é uma versão open-source do “S-Plus” e é distribuída gratuitamente em 
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Empreendimento Alfa Beta Gama Delta Total 
Total de Apartamentos 80 96 54 44 274 
Inquilinos 11 13 1 0 25 
Desocupados 9 19 3 33 64 
Fechado 0 0 3 0 3 
À Venda 0 0 0 2 2 
Proprietário / Desocupado 3 0 0 3 6 
Era Inquilino 1 0 0 0 1 
Proprietário 56 64 47 6 173 
Total de Questionários Distribuídos 60 64 47 9 180 
Total de Questionários Devolvidos 19 13 7 8 
Proprietário 14 8 5 8 35 
2 Proprietário 5 3 1 0 9 
Inquilino 0 1 1 0 2 
Descartado (Proprietário) 0 1 0 0 1 
Total de Questionários Não Devolvidos 41 51 40 1 133 

47 

Tabela 4.3. Relação dos Questionários Distribuídos, Devolvidos e Utilizados. 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

4.3.1. Desconfirmação  X  Performance 

 Objetivando reduzir a lacuna detectada por Villarouco (2001), quanto à carência de 

estudos que contemplem as expectativas, confrontando-as com o real desempenho do produto 

edificação, uma comparação entre o que o cliente esperava do imóvel, antes da aquisição, e o 

que ele acredita ter obtido, após o uso, foi realizada. As informações contidas nos 

questionários foram confrontadas e métodos estatísticos aplicados para avaliar o que as 

amostras refletem. 

 Inicialmente, verificou-se a confiabilidade da escala de respostas dos itens por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach. Uma vez que o coeficiente alfa não pode ser calculado em 

amostras associadas a apenas uma variável, calculou-se a confiabilidade do teste utilizando 

uma questão relacionada ao que o cliente esperava, antes da aquisição, com a questão 

vinculada ao que obteve. Valores desse coeficiente iguais ou inferiores a 0,6 indicam uma 

consistência interna insatisfatória, acima desse valor, infere-se que os respondentes estão 

satisfeitos. 

 Após o teste de confiabilidade, aplicou-se o teste de proporção para descobrir uma 

relação comparativa entre o esperado e o obtido, isto é, se as pessoas esperavam mais, menos, 

ou o mesmo que obtiveram. O teste é seguido por um histograma que ilustra, em termos 

quantitativos, os valores da relação comparativa, podendo assim refletir melhor os dados. Nos 
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histogramas dessa seção, os gráficos à esquerda representam o esperado — do bloco da 

Desconfirmação das Expectativas do questionário — e o gráfico à direita representa o obtido 

— referente ao bloco Performance. A divisão em itens corresponde às questões do 

questionário do bloco da desconfirmação e da performance que se associam no atributo 

avaliado.24 

4.3.1.1. Item 01 — Receptividade no Atendimento 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7278, o que representa uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Temos que 14, dos 35 questionários devolvidos, 

apresentaram os valores da questão esperada coincidindo com o obtido. Sendo assim, é 

possível testar a hipótese, através do teste de proporção, se é seguro supor que metade da 

população obteve o que esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,3105, 

implicando, em nível de significância usual de 5%, a proporção de pessoas que obtiveram o 

que esperavam em 0,5. 

 Em 18, dos 35 questionários devolvidos, as pessoas esperavam menos do que 

obtiveram. Assim, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve 

mais do que esperava, fazendo com que o caso remanescente seja estatisticamente 

insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 1, fazendo com que não seja rejeitada a 

hipótese nula em nível usual de 5%, portanto, podemos concluir que a população obteve o 

mesmo ou mais do que esperava nesse quesito. 

 Através da figura 4.125, podemos observar e confirmar que a receptividade no 

atendimento foi, na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel melhor do que eles 

esperavam anteriormente. A maioria das pessoas esperavam “como esperado” e, na maioria 

das vezes, “concordaram” que obtiveram uma boa receptividade no atendimento. 

 
24 As siglas encontradas abaixo de cada histograma é referente ao código gerado para o uso dos softwares 
mencionados. 
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Figura 4.1. Histogramas do Item 01 — Receptividade no Atendimento 
 

4.3.1.2. Item 02 — Cumprimento de Prazos 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7012, o que representa uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas, quanto a esse item. Temos que 15, dos 35 

questionários devolvidos, apresentaram os valores da questão esperada coincidindo com o 

obtido. Sendo assim, é possível testar a hipótese, por meio do teste de proporção, se é seguro 

supor que metade da população obteve o que esperou. O p-valor, obtido no teste de 

proporção, foi 0,4990, pressupondo-se que, em nível de significância usual de 5%, a 

proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam é de 0,5. 

 Em 18, dos 35 questionários devolvidos, os indivíduos esperavam menos do que 

obtiveram. 

 Assim, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais 

do que esperava, fazendo assim com que o caso remanescente seja estatisticamente 

insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 1, fazendo com que não se rejeite a 

hipótese nula, em nível usual de 5%, portanto, podemos concluir que a população obteve o 

mesmo ou mais do que esperava nesse quesito. 

 Através da figura 4.2, podemos observar, e confirmar, que o cumprimento de prazos foi, 

na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas esperavam “como esperado” e “melhor do que 

esperado” e, na maioria das vezes, mencionaram que “concordam” ou “concordam 

totalmente” que obtiveram o cumprimento de prazos. 
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Figura 4.2. Histogramas do Item 02 — Cumprimento de Prazos 

 

4.3.1.3. Item 03 — Assistência Técnica 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8051, o que representa uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Temos que 16, dos 35 questionários devolvidos, 

apresentaram os valores da questão esperada, coincidindo com o obtido. Sendo assim, é 

possível testar a hipótese, por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da 

população obteve o que esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,7353, 

deduzindo-se que, em nível de significância usual de 5%, a proporção de pessoas que 

obtiveram o que esperavam é de 0,5. 

 Em 15, dos 35 questionários devolvidos, as pessoas esperavam menos do que 

obtiveram. Podemos, então, testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve 

mais do que esperava, fazendo com que o caso remanescente seja estatisticamente 

insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 0,4990, o que faz com que ele não rejeite a 

hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, podemos concluir que a população obteve o 

mesmo ou mais do que esperava nesse quesito. 

 Através da figura 4.3, podemos observar e confirmar que, a assistência técnica foi, na 

maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os usuários esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas esperavam “como esperado” e, na maioria das vezes, 

mencionaram concordância quanto à boa assistência técnica recebida. 
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Figura 4.3. Histogramas do Item 03 — Assistência Técnica 

 

4.3.1.4. Item 04 — Imagem da Empresa 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8083, o que representa uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Dos 35 questionários devolvidos, 22 tiveram os 

valores da questão esperada coincidente com o obtido. Nesse cenário, é possível testar a 

hipótese se é seguro supor que metade da população obteve o que esperou, através do teste de 

proporção. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,1763, resultando, em nível de 

significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 13, dos 35 questionários devolvidos, as pessoas esperavam menos do que 

obtiveram. Assim, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve 

mais do que esperava, implicando que o caso remanescente seja estatisticamente 

insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 0,1763, resultando na não rejeição da 

hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, podemos concluir que a população obteve o 

mesmo ou mais do que esperava nesse quesito. 

 Por meio da figura 4.4, pode-se inferir que a imagem da empresa foi, na maioria dos 

casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente. A maioria 

das pessoas esperavam “como esperado” e, na maioria das vezes, concordaram que a imagem 

da empresa é boa. 
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Figura 4.4. Histogramas do Item 04 — Imagem da Empresa 
 

4.3.1.5. Item 05 — Documentação Fornecida 

 Nesse item, o coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8341, acarretando uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Temos que 13 respostas devolvidas apresentaram os 

valores da questão esperada coincidindo com o obtido. Sendo assim, é possível testar a 

hipótese, por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o 

que esperou. O p-valor obtido foi 0,1763, ocasionando, em nível de significância usual de 5%, 

na proporção de respondentes que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 16 questionários devolvidos, as pessoas esperavam menos do que obtiveram. Nesse 

sentido, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do 

que esperava, implicando que o caso remanescente seja estatisticamente insignificante. Pelo 

teste, obtemos o p-valor 0,7353, não se rejeitando a hipótese nula em nível usual de 5%. 

Portanto, podemos concluir que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava, 

quando questionados sobre esse quesito. 

 Através da figura 4.5, pode-se observar e confirmar que, a documentação fornecida foi, 

na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas tinham um comportamento em que acreditavam que a 

documentação iria ser “como esperado” e, na maioria das vezes, concordaram que a 

documentação fornecida foi de boa qualidade. 
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Figura 4.5. Histogramas do Item 05 — Documentação Fornecida 

 

4.3.1.6. Item 06 — Adequação das Áreas Condominiais de Uso Comum 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido para análise desse item foi de 0,7406, 

representando uma boa confiabilidade para a escala de respostas. Em 12 questionários, os 

valores da questão esperada coincidiram com o obtido. Sendo assim, é possível testar a 

hipótese, através do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o 

que esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,09, resultando, em nível de 

significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Dos 35 questionários devolvidos, 19 constataram que as pessoas esperavam menos do 

que obtiveram. Assim, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população 

obteve mais do que esperava. 

 Então, o caso remanescente é estatisticamente insignificante. No teste, obtemos o p-

valor 0,7353. Assim, não se rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto podemos 

concluir que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava nesse item. Por meio da 

figura 4.6, pode-se observar que a adequação das áreas condominiais de uso comum foi, na 

maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente. 

A maioria das pessoas esperavam o desempenho “como esperado” e concordaram, na maioria 

das vezes, que obtiveram uma boa adequação dessas áreas. 
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Figura 4.6. Histogramas do Item 06 — Adequação das Áreas Condominiais de Uso Comum 
 

4.3.1.7. Item 07 — Localização do Edifício 

 O coeficiente alfa de Cronbach a esse item é 0,7043, representando uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. 16 questionários tiveram os valores da questão 

esperada coincidentes com o obtido, sendo, então, possível testar a hipótese, através do teste 

de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que esperou. O p-valor 

obtido no teste de proporção foi 0,7353, o que implica que, em nível de significância usual de 

5%, a proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Tem-se ainda que em 13, dos 35 questionários devolvidos, os proprietários esperavam 

menos do que obtiveram. Assim, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da 

população obteve mais do que esperava, fazendo com que o caso remanescente seja 

estatisticamente insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 0,1763, fazendo com que 

ele não rejeite a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, podemos concluir que a 

população obteve o mesmo ou mais do que esperava quanto à localização do edifício. 

 Por meio da figura 4.7, podemos observar e confirmar que, a localização do edifício foi, 

na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas esperava o desempenho “como esperado” e “melhor do 

que esperado” e “concordaram” ou “concordaram totalmente” que receberam uma localização 

boa da edificação adquirida. 
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Figura 4.7. Histogramas do Item 07 — Localização da Edificação 
 

4.3.1.8. Item 08 — Aparência Externa do Edifício 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7035, acarretando em uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Em 19 dos questionários devolvidos, os valores da 

questão esperada coincidiram com o obtido. Sendo assim, é possível testar a hipótese, por 

meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que esperou. 

O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,7353, implicando, em nível de significância usual 

de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. Em 13 questionários, 

os moradores esperavam menos do que obtiveram. 

 Nesse cenário, podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população 

obteve mais do que esperava, tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. 

Ao fazer o teste, obtemos o p-valor 0,1763, não rejeitando, portanto, a hipótese nula em nível 

usual de 5%. Então, podemos concluir que a população obteve o mesmo ou mais do que 

esperava, neste item. 

 Através da figura 4.8, pode-se observar e confirmar que a adequação aparência externa 

do edifício foi, na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes 

esperavam, antes da compra. A maioria das pessoas esperavam o desempenho desse item 

“como esperado” e “concordaram”, na maioria das vezes, que obtiveram uma boa aparência 

externa do edifício. 
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Figura 4.8. Histogramas do Item 08 — Aparência Externa do Edifício 

 

4.3.1.9. Item 09 — Desempenho das Fachadas 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7683, repercutindo em uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Em 14, dos 35 questionários devolvidos, os valores 

da questão esperada coincidiram com o obtido. Sendo assim, é possível testar a hipótese, 

através do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que 

esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,3105, implicando, em nível de 

significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam é de 0,5. 

 Em 20 questionários, as pessoas esperavam menos do que obtiveram. Pode-se, então, 

testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que esperava, 

tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. Ao fazer o teste, obtemos o p-

valor 0,4990, não rejeitando a hipótese nula em nível usual de 5%. Então, podemos concluir 

que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava nesse quesito. 

 Por meio da figura 4.9, pode-se constatar que o desempenho das fachadas foi, na 

maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os usuários esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas apontaram como resposta “como esperado” e 

“concordaram”, na maioria das vezes, que o desempenho das fachadas é bom. 
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Figura 4.9. Histogramas do Item 09 — Desempenho das Fachadas 

 

4.3.1.10. Item 10 — Segurança do Edifício 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7788, traduzindo em uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Em 14 questionários, os valores da questão esperada 

coincidiram com o obtido. Nesse sentido, é possível testar a hipótese, por meio do teste de 

proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que esperou. O p-valor obtido 

no teste foi 0,3105, resultando, em nível de significância usual de 5%, na proporção de 

pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 20, dos 35 questionários devolvidos, os proprietários esperavam menos do que 

obtiveram. Então, pode-se testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve 

mais do que esperava, ocasionando que o caso remanescente seja estatisticamente 

insignificante. No teste, obtemos o p-valor 0,4990, assim, não é rejeitada a hipótese nula em 

nível usual de 5%. Portanto, podemos concluir que a população obteve o mesmo ou mais do 

que esperava quanto à segurança da sua edificação. 

 Por meio da figura 4.10, podemos inferir que a segurança do edifício foi, na maioria dos 

casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente à compra. A 

maioria das pessoas esperava o desempenho desse item “como esperado” e “concordaram” 

que vivem em um edifício com uma boa segurança. 
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Figura 4.10. Histogramas do Item 10 — Segurança do Edifício 

 

4.3.1.11. Item 11 — Adequação do Espaço ao Mobiliário e às Atividades Programadas26 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7630, o que representa uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Temos que 59, dos 140 subitens (35x4), tiveram os 

valores da questão esperada coincidente com o obtido. Nesse contexto, é possível testar a 

hipótese, por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o 

que esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,0759, ocasionando, em nível de 

significância usual de 5%, a proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam é de 0,5. 

 Em 60, dos 140 subitens, as pessoas esperavam menos do que obtiveram. Assim, 

podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que 

esperava, tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. Feito o teste, 

obtivemos o p-valor 0,1083, que não rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, 

pode-se concluir que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava na questão como 

um todo. 

 Por meio da figura 4.11, pode-se constatar que a adequação do espaço ao mobiliário e às 

atividades programadas foi, na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que 

os clientes esperavam anteriormente. A maioria das pessoas emitiram “como esperado”, como 

resposta a expectativas desse item, baseados em preceitos de suas experiências anteriores, e, 

na maioria das vezes, “concordaram” que obtiveram uma boa adequação do espaço ao 
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26 Como se tem vários subitens, em cada questão dos questionários dos itens 11 ao 15, eles foram agregados 
formando apenas um grupo. Isto é, juntaram-se os subitens em grupos com 35×i observações, onde i é o número 
de subitens de cada questão. Assim, comparações sobre os grupos foram realizadas, como também, a análise 
mais detalhada sobre cada subitem através de histogramas. Sendo assim, ressalta-se que a observação referente a 
esse item também se aplica aos itens 12, 13, 14 e 15. 
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mobiliário e às atividades programadas. 

 

Figura 4.11. Histogramas do Item 11 — Adequação do Espaço ao Mobiliário e às Atividades 
Programadas 

 

 Considerando os subitens do item 11 separadamente27, pode-se observar, na figura 4.12, 

que, em relação às áreas (a) de convívio e lazer, (b) serviço, (c) íntima e (d) de banhos com o 

uso após a aquisição, a maior parte dos entrevistados achava que tais áreas tinham o 

desempenho “como o esperado” e concordaram que esses subitens apresentaram um bom 

desempenho. 
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da Performance. Porém, de cima para baixo, as linhas representam o subitem A, primeira linha; B, segunda; C, 
terceira; e D quarta. Nesse sentido, ressalta-se que a observação referente a esse item também se aplica aos itens 
12, 13, 14 e 15. 
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Figura 4.12. Histogramas dos Subitens do Item 11 — Adequação do Espaço ao Mobiliário e 

às Atividades Programadas 
 

4.3.1.12. Item 12 —Condições Naturais de Conforto 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8394. Assim, a confiabilidade para a 

escala de respostas é consistente. Observa-se que 76 subitens, do total de 140 (35x4), tiveram 

os valores da questão esperada coincidente com o obtido. Sendo assim, é possível testar a 

hipótese, através do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o 

que esperou. O p-valor obtido no teste de proporção foi 0,3525. Assim, em nível de 

significância usual de 5%, a proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam é de 0,5. 

 Em 59 dos subitens, os respondentes esperavam menos do que obtiveram. Pode-se, 

então, testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que esperava, 

tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. Com o teste, obtemos o p-valor 

0,0759, portanto não é rejeitada a hipótese nula em nível usual de 5%. Podemos concluir que 

a população obteve o mesmo ou mais do que esperava no agrupamento dos subitens da 

questão 12. 

 Por meio da figura 4.13, podemos alegar que as condições naturais de conforto foram, 

na maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes esperavam 

anteriormente. A maioria das pessoas esperava o desempenho “como esperado” e 

“concordaram”, na maioria das vezes, que obtiveram uma boa condição natural de conforto. 
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Figura 4.13. Histogramas do Item 12 — Condições Naturais de Conforto 
 

 Considerando os subitens do item 12 separadamente, como na figura 4.14, quanto às 

condições naturais de conforto, observamos que, em relação à (a) temperatura interna no 

inverno, à (b) temperatura interna no verão, à (c) iluminação dos ambientes e ao (d) 

isolamento acústico, com o uso do apartamento, a maior parte dos entrevistados achava que 

tais condições eram “como o esperado” e “concordaram” que o desempenho de todos subitens 

é bom. 

 

 
Figura 4.14. Histogramas dos Subitens do Item 12 — Condições Naturais de Conforto 
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4.3.1.13. Item 13 – Instalações Elétricas 

 O coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8027, ocasionando em uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Em 36, dos 70 subitens (35x2), os valores da 

questão esperada coincidiram com o obtido, tornando possível testar a hipótese, por meio do 

teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que esperou. O p-

valor obtido foi 0,9049, acarretando, em nível de significância usual de 5%, na proporção de 

pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 27 subitens, os proprietários esperavam menos do que obtiveram. Então, pode-se 

testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que esperava, 

convertendo o caso remanescente em estatisticamente insignificante. Feito o teste, obtemos o 

p-valor 0,0730, portanto, não se rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. Podemos, então, 

concluir que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava no quesito instalações 

elétricas em seus dois subitens. 

 Por meio da figura 4.15, podemos verificar que as instalações elétricas foram, na 

maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que os clientes esperavam, 

embasados em experiências anteriores. A maioria das pessoas esperava que o desempenho dos 

subitens fossem “como esperado” e, na maioria das vezes, “concordaram” que o conjunto de 

subitens desempenharam uma boa função. 

 

 

Figura 4.15. Histogramas do Item 13 — Instalações Elétricas 
 

 Os subitens do item 13, estão, separadamente, presentes nos histogramas da figura 4.16. 

O item 13 se refere às Instalações Elétricas. Em relação à (a) qualidade das instalações, com o 
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uso do produto, a maior parte dos entrevistados achava que tais instalações eram “como o 

esperado” ou “quase melhor do que o esperado” e “concordaram” que a qualidade foi boa. No 

que se refere à (b) quantidade de tomadas, interruptores e pontos de iluminação, a maior parte 

dos proprietários demonstraram que o desempenho deste subitem “como o esperado” e 

“concordaram” ou “nem concordaram, nem discordaram” quanto ao seu bom desempenho. 

 

 
Figura 4.16. Histogramas dos Subitens do Item 13 — Instalações Elétricas 

 

4.3.1.14. Item 14 – Instalações Hidro-sanitárias 

 Nesse item, o coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,7838, representando uma boa 

confiabilidade para a escala de respostas. Em 29, dos 70 subitens (35x2), apresentaram os 

valores da questão esperada coincidente com o obtido, sendo, então, possível testar a hipótese, 

por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que 

esperou. O p-valor obtido foi 0,1886 pelo teste de proporção, implicando, em nível de 

significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Ressalta-se que 30 subitens constavam que a opinião dos moradores era de expectativa 

menor de performance do que a obtida. Nesse contexto, pode-se testar a hipótese nula de que 

a outra metade da população obteve mais do que esperava, transformando o caso 

remanescente em estatisticamente insignificante. Após o teste, obtemos o p-valor 0,2821, 

assim, não é rejeitada a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, podemos concluir que a 

população obteve o mesmo ou mais do que esperava neste quesito. 

 Por meio da figura 4.17, podemos concluir que as instalação hidro-sanitárias foram, na 

maioria dos casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente à 
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compra. A maioria das pessoas manifestaram “como esperado” quanto às expectativas e, na 

maioria das vezes, alegaram “concordância” quanto ao bom desempenho das instalações 

hidro-sanitárias. 

 
Figura 4.17. Histogramas do Item 14 — Instalações Hidro-sanitárias 

 

 Ao se considerarem os subitens do item 14 separadamente, obteve-se os histogramas da 

figura 18. Em relação à (a) qualidade das instalações, a maior parte dos entrevistados achava 

que tais instalações eram “como o esperado” e “concordaram totalmente” que o seu 

desempenho foi bom. Quanto à (b) quantidade e localizações das instalações hidro-sanitárias, 

a maioria dos proprietários tiveram um desempenho “como esperado” e alegaram que 

“concordavam” que esse foi bom. 

 

 
Figura 4.18. Histogramas dos Subitens do Item 14 — Instalações Hidro-sanitárias 
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4.3.1.15. Item 15 – Estética dos Materiais de Acabamento Interno 

 O coeficiente alfa de Cronbach, referente a esse item, foi de 0,8466, inferindo em uma 

boa confiabilidade para a escala de respostas. 81, dos 175 subitens (35x5), apresentaram os 

valores da questão esperada coincidente com o obtido, sendo possível, então, testar a hipótese, 

por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o que 

esperou. O p-valor obtido foi 0,3643, acarretando, em nível de significância usual de 5%, na 

proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 86 dos subitens, as pessoas esperavam menos do que obtiveram. Nesse contexto, 

pode-se testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que 

esperava, tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. Após o teste, obteve-

se o p-valor 0,8798, que não rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, podemos 

inferir que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava no grupo de subitens 

referentes à estética dos materiais de acabamento interno. 

 Por meio da figura 4.19, pode-se confirmar que a estética dos materiais de acabamento 

interno foi, na maioria dos casos, após a aquisição do apartamento, melhor do que eles 

esperavam anteriormente., A maioria dos proprietários alegaram que o item como um todo era 

“como esperado” e que “concordaram” que o desempenho obtido, na maioria das vezes, foi 

bom. 

 

 
Figura 4.19. Histogramas do Item 15 — Estética dos Materiais de Acabamento Interno 

 

 Considerando os subitens do item 15 separadamente, foram gerados os histogramas da 

figura 4.20. A respeito dos (a) azulejos, (b) pisos, (c) metais sanitários, (d) louças sanitárias e 
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(e) fechaduras, a maior parte dos respondentes achava que tais instalações eram “como o 

esperado” e “concordaram” que houve um bom desempenho desses subitens. 

 

 

Figura 4.20. Histogramas dos Subitens do Item 15 — Estética dos Materiais de Acabamento 
Interno 

 

4.3.1.16. Item 16 – Acabamentos de Pisos, Paredes e Tetos 

 Nesse item, o coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8206, representando em uma 

boa confiabilidade para a escala de respostas. Dos 35 questionários devolvidos, 21 tiveram os 

valores da questão esperada coincidente com o obtido. Nesse sentido, é possível testar a 

hipótese, por meio do teste de proporção, se é seguro supor que metade da população obteve o 

que esperou. O p-valor do teste de proporção foi 0,3105, acarretando, em nível de 

significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 0,5. 

 Em 14 questionários, os respondentes esperavam menos do que obtiveram. Pode-se, 

então, testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que esperava, 

tornando o caso remanescente estatisticamente insignificante. Feito o teste, obtemos o p-valor 

0,3105, que não rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. Portanto, pode-se deduzir que a 

população obteve o mesmo ou mais do que esperava neste quesito. Por meio da figura 4.21, 

pode-se concluir que os acabamentos de pisos, paredes e tetos foram, na maioria dos casos, 

após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente. A maioria das 

pessoas assinalaram “como esperado” quanto ao desempenho desse item e, na maioria das 
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vezes, alegaram “concordância” quanto ao bom desempenho desse. 

 
Figura 4.21. Histogramas do Item 16 — Acabamentos de Pisos, Paredes e Tetos 

 

4.3.1.17. Item 17 – Janelas e Portas 

 Nesse item, o coeficiente alfa de Cronbach obtido foi de 0,8958, o que representa uma 

boa confiabilidade para a escala de respostas. Dos 35 questionários devolvidos, 18 

apresentaram os valores da questão esperada coincidente com o obtido. Nesse cenário, é 

possível testar a hipótese, utilizando-se do teste de proporção, se é seguro supor que metade 

da população obteve o que esperou. O p-valor obtido neste teste foi 1, implicando, em nível 

de significância usual de 5%, na proporção de pessoas que obtiveram o que esperavam em 

0,5. 

 Em 13 questionários, os proprietários esperavam menos do que obtiveram. Assim, 

podemos testar a hipótese nula de que a outra metade da população obteve mais do que 

esperava, fazendo com que o caso remanescente seja estatisticamente insignificante. Por meio 

do teste, obtemos o p-valor 0,1763, que não rejeita a hipótese nula em nível usual de 5%. 

Portanto, considera-se que a população obteve o mesmo ou mais do que esperava nesse 

quesito. 

 Através da figura 4.22, pode-se constatar que as janelas e portas foram, na maioria dos 

casos, após a aquisição do imóvel, melhor do que eles esperavam anteriormente. A maioria 

das pessoas esperava “como esperado” e “concordaram”, na maioria das vezes, que obtiveram 

um bom desempenho desses componentes de uma edificação. 
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Figura 4.22. Histogramas do Item 17 — Janelas e Portas 

 

4.3.2. Equidade 

 Para melhor representar o exposto pelos proprietários quanto à equidade evidenciada, 

cada questão foi abordada em separado. No entanto, a fim de saber se a escala de respostas 

apresenta uma boa confiabilidade, calculou-se o coeficiente alfa de Cronbach para todo o 

bloco, que possui o valor 0,7809, portanto, a escala é confiável. Vale ressaltar que, quanto a 

esse bloco, um proprietário preferiu não emitir opinião, em decorrência de não ter efetuado o 

processo de compra direto com a corretora designada pela Construtora Omega. Efetuou a 

troca diretamente com a referida empresa, pelo terreno em que foi edificado o 

empreendimento. 

 Quando questionados se foram tratados de forma justa pela corretora, a maioria das 

pessoas acredita que foram tratados de forma justa pela corretora, obtendo-se dezesseis 

menções de “concordo” e quatro de “concordo totalmente”. Visualmente, esse quesito está 

representado pela figura 4.2328. 
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28 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários,. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se a: (0) não respondido; (1) 
discordo totalmente; (2) discordo; (3) nem concordo / nem discordo; (4) concordo; e (5) concordo totalmente. 
Vale ressaltar que esta observação também se faz pertinente ao conjunto compreendido no intervalo entre as 
figura 4.1 a figura 4.22. 
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Figura 4.23. Histograma referente ao Tratamento Justo pela Corretora 

 

 Quanto à concordância sobre o fato de a construtora ter obtido maior parte do ganho, 15 

respondentes são neutros quanto a esse quesito. No entanto, destaca-se o fato de 11 pessoas 

demonstrarem a opinião de que a construtora não foi a maior beneficiada, contra oito 

respondentes que afirmavam o contrário, conforme demonstrado pela figura 4.24. 

 

 
Figura 4.24. Histograma referente ao Ganho da Construtora pela Troca 

 

 Assim, associado ao ponto abordado quanto a quem ganhou com a troca, ao serem 

questionados sobre a justiça na compra, em suas nuances, a maioria acredita que essa foi 

efetuada de forma justa. Dos 35 questionários, 16 assinalaram “concordo” e cinco “concordo 

totalmente”. Assim, 60% dos respondentes são de opinião positiva, conforme evidenciado na 

figura 4.25. 
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Figura 4.25. Histograma referente à Justiça na Compra 
 

 Quase metade das pessoas (16 opiniões) acredita que não ganhou mais do que a 

construtora. Porém, essa informação está dividida, pois uma parcela de 13 respondentes não 

concorda, nem discorda quanto a esse aspecto avaliado. Uma provável dedução a esse 

comportamento é o fato de os indivíduos serem relutantes a avaliarem suas atitudes como 

sobressaindo aos outros. Alegar que ganhou mais na troca pode causar uma sensação de 

desconforto, por acepções negativas que podem surgir. 

 

 

Figura 4.26. Histograma referente à do Ganho pelo Proprietário 
 

 Quanto à avaliação do preço pago pelo imóvel e o produto com seus diversos atributos 

recebidos, a maioria das pessoas (17 concordaram e 3 concordaram totalmente) acredita que o 
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custo aquisitivo do imóvel foi compensado pelos atributos recebidos, conforme demonstrado 

na figura 4.27. Esse comportamento pode refletir um maior conhecimento dessa classe social, 

pelos custos de se produzir uma edificação, ou, pelo fato de que a precificação pode ser um 

padrão de mercado, portanto, de difícil mutabilidade. 

 
Figura 4.27. Histograma referente ao Preço Pago e o Produto Recebido 

 

 De modo geral, a análise do bloco da equidade como um todo nos remete ao fato de que 

os 35 proprietários participantes da pesquisa apresentaram a opinião de que a troca foi justa e 

não houve um maior beneficiado. Sendo assim, pode-se inferir que a negociação, 

principalmente ligada à figura do corretor, pode estar desempenhando o seu papel de maneira 

satisfatória. 

4.3.3. Atribuição 

 Ao serem questionados sobre o quê é o responsável pelos resultados da experiência de 

compra, dos 35 questionários devolvidos, sete pessoas atribuíram a causa a si própria, 

especialmente quando se tratava de aspectos satisfatórios. Doze pessoas atribuíram a causa a 

aspectos apartamento (cinco ao apartamento em si, quatro à sua localização, uma ao seu 

conforto; uma à qualidade da obra — aspectos proporcionadores de satisfação —; de 

insatisfação, houve uma menção ao dimensionamento reduzido da habitação). 

 Foi mencionado, como atribuição satisfatória, todo o conjunto de questões observadas 

na venda e consumo do produto (duas observações), a construtora (duas observações) e o 

cumprimento do prazo de entrega (uma menção). Como aspectos atribuídos à insatisfação dos 

clientes, dois pontos referentes ao atendimento, evidenciado pelos moradores, foram 

destacados — um referente à dificuldade de relacionamento com o gerente de atendimento e 
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outro às dificuldades de se melhorar o projeto antes da entrega do edifício. 

 Por fim, destaca-se o fato de um respondente não atribuir causa a quem quer que seja e 

que 16 questionários foram devolvidos com essa questão em branco. O fato de os itens não 

terem sido respondidos vai se repetir quando da emissão da resposta na grade de diferencial 

semântico — opiniões antagônicas. Na parte objetiva desse bloco de questões, sete 

proprietários não emitiram opinião. Esse resultado foi evidenciado por Farias (2000) que 

atribui a justificativa do baixo índice de respostas por incompreensão dos respondentes a essa 

escala. 

 Para melhor representar o exposto pelos proprietários quanto à atribuição evidenciada, 

as questões do diferencial semântico foram congregadas em três blocos, em consonância com 

as três dimensões expostas por Oliver e DeSarbo (1988): (1) local da causa; (2) variabilidade 

da causa; e (3) controlabiliade. No entanto, a fim de saber se a escala de respostas do bloco de 

atribuição apresenta uma boa confiabilidade, calculou-se o coeficiente alfa de Cronbach. O 

valor obtido desse coeficiente foi 0,9573, o que torna a escala confiável, embora sete 

questionários não tenham emitido respostas. 

4.3.3.1. Local da Causa 

 Quando questionados se o resultado do processo de compra é mais interno aos clientes 

ou à construtora, a maior parte das respondentes tenderam a atribuir a si, tendo, portanto, um 

comportamento pouco centralizado e egoísta, mas também não é de culpa. Visualmente, esse 

quesito está representado pela figura 4.2829. 
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29 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários. Como três questões foram congregadas nesse item, a escala está representada com intervalo de 10 
pontos, 35×i observações, onde i é o número de questões do bloco, nesse caso, três questões. No eixo das 
abscissas (horizontal), os números dados referem-se aos pontos postos, no questionário, aos proprietários que 
assinalarem a proximidade com a frase que represente a sua opinião: O número 0 representa o quantitativo dos 
questionários não respondidos. Essa observação se faz pertinentes às figuras 4.29 e 4.30. 
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Figura 4.28. Histograma referente ao Local da Causa 
 

 Quanto à variabilidade dos resultados dos processos de compra, a maioria dos 

respondentes está indecisa quanto a essa questão, isto é, não sabe se os resultados do ato de 

morar na atual habitação, de todo o processo de compra, vão ser os mesmos ou se irão mudar 

ao depender do contexto de compra. 

 

 
Figura 4.29. Histograma referente à Variabilidade da Causa 

 

 Os proprietários acreditaram que os resultados eram influenciados e controlados por 

eles próprios, em sua maioria. 
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Figura 4.30. Histograma referente à Controlabilidade 

 

 Os resultados quanto ao bloco da atribuição nos remete ao fato de que os respondentes 

tendem a atribuir a causa a si, ao se considerarem as três dimensões de Oliver e DeSarbo 

(1988). Ou seja a causa é interna, o que, segundo a literatura, é indício de satisfação do 

cliente, perante o processo de compra e uso do produto. 

4.3.4. Satisfação 

  Para melhor representar o exposto pelos proprietários quanto à satisfação evidenciada, 

as questões foram abordadas como um todo, em um conjunto. No entanto, a fim de saber se a 

escala de respostas apresenta uma boa confiabilidade, calculou-se o coeficiente alfa de 

Cronbach para todo o bloco. O valor obtido desse coeficiente foi 0,9253, portanto, a escala é 

confiável. 

 Em geral, os proprietários estão satisfeitos com os doze itens postos para avaliação no 

bloco, pois os itens que mais foram citados, nas doze questões, foram “concordo” e “concordo 

totalmente”, quando indagados para avaliar aspectos positivos sobre os imóveis. A figura 

4.3130 representa as respostas obtidas nesse bloco. 

 

                                                 

 125 

30 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontradas nos 
questionários. Como os itens dos questionários foram congregados, temos a fórmula 35×i observações, onde i é 
o número de itens do bloco, nesse caso, 12 questões. Assim, temos que a sua escala está representada pelo 
intervalo de centena. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se a: (1) discordo totalmente; 
(2) discordo; (3) nem concordo / nem discordo; (4) concordo; e (5) concordo totalmente. 
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Figura 4.31. Histograma referente à Satisfação Geral do Proprietário 

 

4.3.5. Emoções 

 A definição dos grupos de emoções mais próximos ocorre por meio da análise fatorial. 

No entanto, deve-se atentar para a escala gerada, a fim de saber se a mesma se encontra 

condizente com os preceitos do trabalho. Assim, obteve-se o alfa de Cronbach de 0,8532. 

Como método de extração utilizado, optou-se pelo método dos componentes principais, com 

rotação varimax, por melhor congregar a quantidade de emoções abordadas. Assim, obtemos 

7 fatores. A tabela 4.4 contém as cargas fatoriais de cada elemento e os fatores. A carga 

fatorial é o coeficiente atribuído por cada fator às variáveis. Ela varia entre -1 e 1 e expressa o 

quanto uma variável observada está carregada ou saturada em um fator. Em outras palavras, 

quanto mais saturada for a carga do item, mais a variável se identifica com o fator. A 

literatura conduz os fatores a agregarem para si as variáveis cujas cargas fatoriais sejam no 

mínimo iguais a 50%. 
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Fatores Item 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Envergonhado 0,978       
Triste 0,678       

Desanimado 0,733       
Magoado 0,912       

Menosprezado 0,978       
Irritado 0,922       

Revulsivo 0,926       
Com raiva 0,948       

Desprezado 0,978       
Enfurecido 0,978       

Embaraçado 0,678       
Acusado 0,734       
Surpreso  0,676      
Alegre  0,507      

Admirado  0,742      
Feliz  0,706      

Maravilhado  0,799      
Encantado  0,843      
Culpado   0,884     

Arrependido   0,933     
Abatido   0,933     
Alerta    0,945    

Concentrado    0,713    
Atento    0,586    

Desgostoso     0,740   
Desagradado     0,722   
Com medo      0,651  
Apreensivo      0,840  

Tímido       0,613 
Tabela 4.4. Análise Fatorial das Emoções. 

 

 Ao observarmos a tabela 4.4, é notório que o conjunto maior de emoções que se 

congregam, no fator F1, foram emoções de cunho negativo, com maior carga fatorial. De 

modo geral, pode-se concluir que as emoções sentidas pelos proprietários de imóveis da RMR 

são as negativas — por possuírem uma carga fatorial maior. Também, infere-se que os grupos 

(fatores) formados, após a análise, assemelham-se aos encontrados por Farias (2000), Lobato 

et alii (2003), Espinoza e Nique (2003) e Larán e Rossi (2003). Essa constatação nos mostra 

que, independente das características do produto ou do setor produtivo, os clientes sentem 

emoções que se congregam em grupos semelhantes. Remete ao fato de que sentimento é algo 

percebido internamente pelo indivíduo, que realiza associações independentemente do 

contexto em que esteja. 
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4.3.6. Dados Demográficos e Outros Aspectos 

 Dos 35 respondentes, 22 eram homens (62,9%) e 13 mulheres (37,1%). Quanto ao 

estado civil, quatro pessoas disseram que eram solteiras, 27 casadas, uma era viúva, uma 

divorciada e duas se auto denominaram na categorias outros. 

 A escolaridade dos proprietários é elevada, todavia, esperada por conta da classe social 

abordada nesse estudo. 27 pessoas têm nível superior — 17 constam que têm graduação, oito 

possuem especialização e dois detêm o título de mestre. Dos oito proprietários restantes, três 

possuem o ensino médio completo e cinco o superior incompleto. 

 O elevado nível de escolaridade constatado se reflete na renda mensal familiar dos 

moradores, embora não seja sua única condição. Apesar de quatro respondentes não terem 

declarado suas rendas por motivo de sigilo, 19 apartamentos possuem renda compreendida 

entre R$ 2.000,01 e R$ 6.000,00, a faixa determinada como classe média neste trabalho. 

 Assim, temos que duas famílias têm rendimento compreendido entre R$ 1.000,01 e R$ 

2.000,00; três, entre R$ 2.000,01 e R$ 3.000,00; seis, entre R$ 3.000,01 e R$ 4.000,00; seis 

famílias têm rendimento mensal entre R$ 4.000,01 e R$ 5.000,00; e quatro entre R$ 5.000,01 

e R$ 6.000,00. 

 Acima do intervalo compreendido como classe média, encontramos dez famílias. No 

entanto, por motivos já explicados, elas não são excluídas ao escopo deste trabalho. Quatro 

proprietários declararam ter renda mensal compreendida entre R$ 6.000,01 e R$ 7.000,00; 

três entre R$ 7.000,01 e R$ 8.000,00; e três acima de R$ 8.000,01. 

 Condizente com o defendido pela gerente da Construtora Omega entrevistada, 22 

pessoas declararam que compraram o imóvel, através de financiamento, por meio de 

incorporação imobiliária. Os 13 respondentes restantes disseram que compraram o imóvel 

sem se utilizar de algum tipo de financiamento. 

 Em relação à comparação indagada sobre a moradia anterior e a atual pesquisada, pode-

se inferir, por meio da observação da figura 4.3231, que os proprietários declararam que a 

anterior possuía características que a torna em plano inferior em relação à atual em 23 das 35 

respostas. Nesse cenário, a resposta de satisfação tende a ser mais evidenciada. 

 

                                                 

 128 

31 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se a: (1) muito pior; (2) pior; (3) 
levemente pior; (4) levemente melhor; (5) melhor. Não houve a menção de muito melhor quanto a essa questão. 
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Figura 4.32. Histograma da Comparação entre Habitação Anterior e Atual 

 

 Quando questionados sobre o sentimento de satisfação geral do proprietário, em relação 

ao produto adquirido, os indivíduos alegaram estar satisfeito, de modo geral, com o seu 

imóvel, pois 21 declararam satisfação, oito menções de satisfação intensa e quatro leve; 

totalizando 33 observações. Esse comportamento pode representar, de fato, satisfação do 

individuo pela moradia, ou, como é um produto caro, de compra complexa, os respondentes 

tentaram ser amenos em suas respostas, pois se tornam reféns de opinião de seus pares. 

 Conforme evidenciado na figura 4.3332, destacam-se duas menções de forte insatisfação 

do produto e nenhuma de insatisfação. Fugindo da média, esses dois indivíduos podem ser 

objeto de estudos futuros, pois podem revelar questões encobertas pela avaliação amena, a fim 

de se evitar julgamentos pelos seus pares. 
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32 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se a: (1) fortemente insatisfeito; (2) 
insatisfeito; (3) levemente satisfeito; (4) satisfeito; e (5) fortemente satisfeito. 
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Figura 4.33. Histograma da Satisfação Geral do Proprietário para com o Imóvel 

 

 A fim de avaliar a possibilidade de o proprietário estar sendo acometido de dissonância 

cognitiva, foi questionado se em comparação a outros imóveis de padrão semelhante, 

ofertados por outras construtoras, como o proprietário avalia o seu apartamento atualmente. 

Como demonstrado na figura 4.3433, as respostas nos levam a concluir que os moradores 

consideram a sua habitação melhor do que as ofertadas pelo mercado de padrão similar. 

 

 
Figura 4.34. Histograma da Comparação entre o Imóvel e outros do mesmo padrão 

 

 De modo geral, quanto ao quantitativo de moradores presentes em um apartamento, 

temos que o maior freqüência é habitações constando com dois moradores (treze 
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33 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se a: (3) levemente pior; (4) 
levemente melhor; (5) melhor; e (6) muito melhor. Não houve a menção de muito pior e pior quanto a essa 
questão. Portanto, infere-se satisfação dos respondentes se considerarmos apenas este aspecto. 
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observações). Em segundo lugar, encontra-se a habitação residida por quatro pessoas, 

quantitativo evidenciado em nove residências. Todos os 35 respondentes só possuem até cinco 

integrantes em sua habitação, conforme demonstrado pela figura 4.3534. 

 

 

Figura 4.35. Histograma do Total de Habitantes presentes em um Imóvel 
 

 No conjunto dos 35 imóveis da Construtora Omega participantes da pesquisa, estão 

contidos 97 indivíduos que se distribuem, em freqüência etária, como evidenciado na tabela 

4.5. 

 

Habitantes Até 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 Mais de 71 
Nenhum 26 27 20 21 24 25 31 34 
Um 6 4 12 10 6 5 3 1 
Dois 3 4 3 4 5 5 1 0 
Total 12 12 18 18 16 15 5 1 

Tabela 4.5. Distribuição dos Moradores por Faixa Etária (em anos). 
 

 Quanto ao uso dos equipamentos, o preferido pelos moradores, tanto pelo marido, pela 

esposa e pelos filhos, é a piscina. Ela foi apontada como sendo utilizada, uma vez por semana, 

por dez proprietários, duas vezes por seis moradores, quatro vezes por semana por quatro 

moradores, e duas vezes por dois, independente de quem usa. No entanto, treze proprietários 

declararam que ninguém de sua residência faz uso desse equipamento. 

 Em relação ao uso do salão de festas, 27 proprietários não relacionaram o uso desse 

                                                 

 131 

34 No eixo das ordenadas (vertical) encontra-se o quantitativo do total de respostas encontrados nos 
questionários. No eixo das abscissas (horizontal), os números dados referem-se ao quantitativo dos habitantes 
presentes em cada unidade participante da pesquisa. 
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equipamento por algum morador de sua residência. Dos oito restantes, três disseram que todos 

da família utilizam esse espaço; um, apenas a filha e outro pelo casal, uma vez por semana 

apenas. 

 A churrasqueira foi apontada por dois respondentes como sendo utilizada por todos de 

sua família, sendo que um individuo, uma única vez na semana e o outro, por duas. 

 O salão de ginástica foi mencionado como utilizado por seis respondentes. É usado mais 

por mulheres (cinco observações). A freqüência de uso encontra-se compreendida no 

intervalo entre uma vez por semana (dois casos), duas (um), três (um), quatro (um) e cinco 

(um caso apenas). 

 O playground foi mencionado em, apenas, dois questionários. A sua utilização é feita 

pela filha, em quatro vezes por semana, segundo um respondente, e pelo neto em sete dias, 

por outro. 

 Ao serem questionados sobre a atribuição da freqüência de uso dos equipamentos 

disponibilizados pela construtora, oito questionários foram devolvidos com essa indagação em 

branco. As respostas presentes nos 27 demais estão transcritas na tabela 4.6. Analisando-a, 

percebe-se que os clientes da Omega estão fazendo uso dos equipamentos disponibilizados e 

que há, apenas, cinco menções de cunho insatisfatório. 

 

Atribuição pela freqüência de uso 
Disponibilidade de tempo 4 Desinteresse 4 Lazer 4 
Saúde 4 Conveniência 4 Timidez 1 
Alta freqüência de uso dos 
equipamentos 

3 Utilização nos fins de 
semana e festas 

2 Ausência de play-ground e 
quadra (insatisfaz) 

2 

Convivência 1 Nenhum motivo 1 Em fase de instalação dos 
equipamentos no imóvel 

1 

Tabela 4.6. Atribuição da freqüência de uso dos equipamentos da área comum. 
Fonte: Questionários aplicados. 

 

 A última questão do questionário referia-se a alguma observação adicional a respeito da 

empresa construtora, da imobiliária, do edifício e/ou do apartamento que o cliente desejasse 

expor. Dezesseis moradores não realizaram qualquer observação e um expôs que não tinha 

comentários a fazer. Os comentários presentes nos 18 restantes foram referentes a vários 

aspectos e categorizados em satisfação ou insatisfação dos indivíduos. 

 Como fatores de insatisfação, podemos mencionar: a reivindicação por atenção às 

solicitações dos moradores — atendimento deficitário — (três observações); preocupação 
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com os componentes postos na confecção do prédio e as manutenções necessárias35 (uma 

observação); área de serviço pequena (uma observação); mudança recente, o que impossibilita 

avaliar os aspectos elencados no questionário (duas observações). 

 Dos aspectos positivos, portanto satisfatórios, podemos destacar: a recomendação da 

construtora a outras pessoas (duas menções); cumprimento do prazo de entrega (uma 

menção). 

 No entanto, alguns comentários dos clientes da Omega, por serem relevantes e 

explicitarem a opinião verdadeira dos proprietários, foram transcritos abaixo. 

 

O imóvel poderia ter ficado melhor se: (1) a construtora tivesse modificado 
as instalações hidráulicas com uma medição comum para uma de medição 
individualizada, ou seja, um hidrômetro para cada apartamento; (2) tivesse 
sido construída uma área de lazer, como por exemplo, uma quadra 
poliesportiva acima das garagens do pavimento térreo; (3) os interruptores 
da iluminação da área comum estivessem concentrados num local de fácil 
operação para o porteiro; (4) o salão de festas tivesse a possibilidade de 
fechar quando o vento estivesse forte; (5) a área da piscina já contemplasse 
uma churrasqueira e um piso definitivo ao invés de grama; (6) a construtora 
fosse mais flexível na troca de materiais, tais como a cerâmica e metais 
sanitários e; (7) a forma de pagamento não tivesse os juros de 1% a.m. antes 
da entrega das chaves (MORADOR DO ED. GAMA). 

 

(1) Me decepcionei quando a janela de um dos quartos caiu. Fiquei 
apavorada, mas não feriu ninguém. Solicitamos revisão, porém alguns 
apartamentos não foram revisados e o episódio se repetiu. (2) A segurança é 
muito precária. Somos forçados a buscar segurança terceirizada. Muros 
baixos etc. (3) Os elevadores constantemente quebram. (4) Prometeu-se, na 
planta, sala de ginástica, mas não tem. (5) Na planta, o salão de festas é 
isolado da área da piscina, mas na realidade não é (MORADOR DO ED. 
ALFA). 

 

 “Apenas dois aspectos considero negativos: quantidade (reduzida) e localização das 

tomadas e o piso que não é de boa qualidade, arranha com um simples arrastar um móvel” 

(MORADOR DO ED. ALFA). 

 

A piscina deveria ter sido instalada na parte posterior do terreno (nos 
fundos), onde o sol se faz mais presente, com acesso pelo elevador de 
serviço. Ficaria um ambiente mais agradável e com maior privacidade, ao 
contrário de sua localização na entrada do prédio. Poderia ser instalada 
também na cobertura, o que se evitaria vários inconvenientes (MORADOR 
DO ED. ALFA). 
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 “Deveria ter sido executado um poço artesiano para não haver falta de água. No mais, 

tudo muito bem projetado e dividido” (MORADOR DO ED. BETA). 

 

Construtora não presta bons serviços no pós-venda. Edifício com área útil 
aquém da necessária para a quantidade de apartamentos (54). Edifício com 
uma só opção de acesso (Beira-mar) (MORADOR DO ED. GAMA). 

 

 “Gostei bastante do acabamento que a construtora fez no prédio e nas sub-unidades. 

Acompanhei a obra em construção e gostei muito da organização e limpeza da construção” 

(MORADOR DO ED. BETA). 

 “A piscina deveria ser localizada em outro lugar. Deveria haver uma passagem própria 

para a piscina, para ser evitada que os banhistas, passassem por dentro do salão de festa ou 

sala de estar molhando todo os mesmos” (MORADOR DO ED. ALFA). 

 

O atendimento prévio à compra, especialmente o momento que antecedeu à 
assinatura do contrato foi o pior possível. A vendedora era totalmente 
despreparada e desqualificada. Apresentou comportamento intimidador, 
comentários inoportunos e postura não profissional. Na escala de 0-10, a 
resposta será 0 (MORADOR DO ED. BETA). 

 

 “Sempre fui bem atendida pela construtora (funcionários). A acústica do apartamento 

não é boa. A Construtora Omega deve rever essa questão nos próximos projetos. Compraria 

outro apartamento da construtora em uma área mais arborizada” (MORADOR DO ED. 

BETA). 

 

 Os comentários subjetivos dos respondentes revelam a insatisfação, principalmente, que 

não foi detectada através dos aspectos postos em avaliação dos determinantes da satisfação. 

No entanto, destaca-se o fato de que por serem singulares, podem tratar de questões 

particulares a cada contexto do proprietário. Todavia, servem de preceitos para melhorias 

específicas à construtora, pois um cliente insatisfeito é mais custoso à empresa e compromete 

a sua competitividade. 
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5. CONCLUSÃO 

 Ao término deste trabalho acadêmico, chegamos a diversas considerações que devem 

ser realizadas devido à complexidade de temas e campos de pesquisas abordados, a fim de ter 

uma metodologia de avaliação da satisfação dos clientes de imóveis aplicada junto a uma 

amostra de usuários na RMR. 

 Para o cumprimento do seu objetivo, uma revisão bibliográfica, nas práticas já 

consolidadas de avaliação no setor da construção civil, em conjunto com as de marketing, em 

particular no ramo do comportamento do cliente, foi executada. O Marco Teórico foi o 

alicerce à execução da pesquisa de campo e proferimento de análise à luz da teoria. 

 Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa realizada, as 

limitações encontradas e, posteriormente, recomendações para futuros trabalhos. 

5.1. Considerações Finais 

 As considerações surgidas, ao longo da execução desta dissertação, podem ser fundidas 

em dois grupos, a fim de obter melhor compreensão, entendimento e exposição de seu 

conteúdo. Sendo assim, temos considerações proferidas sobre (1) o Referencial Teórico e (2) 

a Análise dos Dados. 

5.1.1. Considerações sobre o Referencial Teórico 

 Uma das contribuições deste trabalho se dá no sentido de, além de conjugar teorias e 

práticas acadêmicas de campos de pesquisa distintos, expandir a aplicação da APO, no que 

tange à avaliação junto aos usuários de edifícios residenciais de classe média. 

 O trabalho também ressalta o fato de que as práticas de avaliação de satisfação dos 

usuários, difundidas em pesquisas junto ao morador, destacam o desempenho do produto em 

uso, o que se assemelha ao apontado por Farias (2000) às expectativas do cliente em relação à 

qualidade do produto. Todavia, as expectativas não são mensuradas explicitamente nas 

avaliações encontradas no ramo da construção civil. 

 Nesse sentido, Silva et alii (2004) abordam a necessidade de avaliar o nível de 

satisfação em consonância com as expectativas do cliente. Esses autores alargam o 

entendimento sobre o atendimento das necessidades, expondo que devem extrapolar requisitos 

contratuais pré-definidos e estabelecidos e ser capaz de identificar as necessidades e 

expectativas do cliente em projetos futuros. Villarouco (2001) também havia detectado essa 
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lacuna.  

 Atualmente as práticas de pesquisa não aprofundam, em suas conclusões, os aspectos 

cognitivos e emocionais defendidos por Farias (2000), nem a questão comportamental do 

ambiente em uso apontada por Villarouco (2001). 

 Outro ponto que merece destaque é o fato de que as obras clássicas de marketing, 

especificamente as que lidam com o comportamento do consumidor / cliente, não fazem 

menção ao produto edificação residencial, um bem de consumo durável, na categoria de 

compra complexa. 

 Normalmente essas obras, em particular Engel et alii (2000) e Sheth et alii (2001), 

exemplificam, nesa categoria de comportamento de compra, produtos como carros e 

computadores, deixando à margem a complexidade de atributos que os clientes avaliam ao 

adquirir o produto “edificação residencial”. 

 Infere-se que essa lacuna, em livros da área de comportamento do consumidor, é fruto 

da não contemplação de pesquisas em artigos nacionais e internacionais dessa área de 

conhecimento. Particularmente, é raro encontrar estudos nos anais dos Encontros Nacionais 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD’s) dos últimos oito anos, 

entre 1997 e 2004, que contemplem o mercado de imóveis residenciais, quanto à avaliação do 

nível de satisfação dos seus usuários. 

 A avaliação da satisfação dos usuários é extensivamente abordada nos anais dos 

Encontros Nacionais de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC’s). Foram analisados 

dessa modalidade de evento científico, dos anos de 2004, 2002, 2000, os artigos que 

abordavam a satisfação. Esses trabalhos realizavam a mensuração somente do desempenho do 

produto na percepção do usuário no pós-ocupação, não contemplando, portanto, os outros 

Determinantes da Satisfação defendidos por Farias (2000). Jobim (1997) ressalta o fato de ser 

necessário estudos específicos neste sentido; e, passados oito anos36, não evidenciamos a 

sugestão desta autora em literatura recente revisada. 

 Ao realizar a revisão à composição do referencial teórico, não foi encontrado, em textos 

inerentes à área da construção civil, referência ao fato de o usuário ser um cliente. Há a 

menção de que as necessidades e os desejos dos usuários de imóveis devam ser contemplados 

nos projetos para promoção de sua satisfação perante o consumo do produto adquirido. 

Assim, nessa área de conhecimento, infere-se que o usuário não é tido como ator de um papel 

que o cliente pode vir a desempenhar. 
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 Considera-se então, a possibilidade de residir na lacuna em considerar o usuário como 

cliente, uma forte negligência entre gestores da construção civil, relegando as necessidades e 

expectativas do usuário no desenvolvimento de seus projetos. Devido ao fato de os trabalhos 

acadêmicos serem elaborados por profissionais da área ou que tenham certa familiaridade 

com o ramo, transfere-se a linguagem do meio empresarial ao universitário e vice-versa. Por 

isso chega-se a essa inferência. 

 Conforme mencionado no Referencial Teórico, Sheth et alii (2001) argumentam que a 

utilização do termo “consumidor” tem sido evidenciado mais em âmbito literário do que na 

realidade cotidiana das organizações, dos mais diversos tipos e portes. Nesse contexto, fazem 

uso, em sua obra, do termo “comportamento do cliente” ao invés de “comportamento do 

consumidor”. Essa assertiva foi comprovada quando, em pesquisa bibliográfica, consultando 

os anais dos ENANPAD’s na área de marketing, entre os anos de 1997 a 2003, a fim de 

encontrar trabalhos que fizessem menção direta ao fato de o consumidor/usuário ser um 

cliente. 

 Dos trabalhos desses encontros que abordavam o comportamento do consumidor como 

foco central da pesquisa, os mesmos tinham a visão dicotomizada no seguinte aspecto: cliente 

é quem compra e/ou decide pela compra e consumidor é quem consome/utiliza o produto 

adquirido, seja este um bem ou serviço. A escolha por consultar os artigos desse evento deve-

se ao fato de este ser o mais representativo, em nível nacional, em gestão mercadológica. 

 No entanto, os trabalhos dos ENANPAD’s constatam que as necessidades dos dois 

grupos, clientes e consumidores, devem ser atendidas, em especial, àqueles que irão se utilizar 

dos produtos. Assim, concorda-se com o propagado por Sheth et alii (2001), quando estes 

alegam que a diferenciação entre cliente e consumidor é apenas conceitual, trata-se de apenas 

uma prática acadêmica que não é evidenciada no mundo empresarial. Essa diferenciação, 

porém, não é respeitada entre os acadêmicos. Evidenciando essa assertiva, encontramos dois 

exemplos no ENANPAD de 2003: os trabalhos de Souza Neto (2003) e Larán e Rossi (2003). 

O primeiro trabalho, logo em sua introdução, aborda a questão de que muitos estudos pautam-

se por analisar o comportamento do consumidor, no intuito de entender o fato de os 

“consumidores” decidirem por escolher um determinado produto. O segundo menciona que a 

emoção é um fator primordial no processo de decisão do consumidor. Estes dois artigos 

distorcem o paradigma tradicional, da visão dicotomizada em cliente e consumidor. 

 Sendo assim, conclui-se que não há um padrão definido de adoção de conceitos na 

academia. Todavia, em âmbito empresarial, em particular para a  indústria da construção civil, 
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a gestão deve atentar ao fato de que o usuário de imóveis é cliente, e, portanto, deve ter as 

suas necessidades e desejos atendidos. Nesse ramo produtivo, considera-se como cliente a 

empresa contratante do projeto arquitetônico, comumente, as construtoras, ou até mesmo as 

imobiliárias, e consumidor como aquele que vai se utilizar do empreendimento, habitando-o. 

Este último é, também, denominado usuário ou, raras vezes, cliente final, que podem não ter 

suas necessidades atendidas no ato projetual, em concordância até com a legislação vigente 

que contempla o solicitado pelas construtoras. 

5.1.2. Considerações sobre a Análise dos Dados 

 Iniciaremos as considerações sobre a pesquisa de campo comentado a respeito do baixo 

retorno dos construtores associados à ADEMI. Foram três meses de contatos, até obtermos o 

retorno de duas empresas. Explicitamente, uma organização, após insistência, alegou não ter 

interesse nesse tipo de trabalho. 

 Após a coleta de dados, por meio de entrevista por pauta junto a construtoras recifenses, 

chega-se à consideração de que não há um setor interno ligado ao marketing. Preocupam-se 

mais em vender o produto e não em entender o comportamento de mercado. As duas 

organizações enfocadas nesse estudo, no entanto, apresentaram uma visão diferenciada quanto 

ao lidar com seus clientes. Esse aspecto ficou evidenciado quando a Construtora Sigma 

apontou o fato de, em seus empreendimentos, os clientes serem pessoas que adquirem o 

imóvel para residir, constituir família. Todavia, na visita a um deles, era perceptível a 

disposição nas varandas das habitações, placas de venda ou de aluguel. 

 A respeito da redução dos espaços, alegaram que se trata de mudança de 

comportamento da sociedade que está se utilizando do lar, apenas para descanso. Atividades 

de cozimento, por exemplo, estão deixando de existir, em âmbito doméstico. Desconsideram, 

assim, aspectos ergonômicos necessários à projeção dos ambientes. 

 Quanto às manutenções, em decorrência do desabamento, em outubro de 2004, do 

Edifício Areia Branca, somente a Construtora Omega apresentou preocupação em alertar aos 

seus clientes, que estão habitando o produto, adquirido em até 15 anos, para o risco de falta de 

manutenção. Considera-se o fato de, em um contexto de vendas em que a oferta está, desde 

2002, superando a demanda por edificações residenciais em Pernambuco  (SEM..., 2004), o 

ambiente para construtores está, cada vez mais, competitivo, com intensificação da rivalidade 

entre os concorrentes. Nesse cenário, a empresa sobrevivente é aquela que agrada ao seu 

mercado. Mais ainda, que o encanta. Assim, estar junto ao cliente no atendimento de suas 
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necessidades, mesmo que em período de pós-compra longo, é um imperativo ao sucesso dos 

construtores de edificações residenciais.37 

 Em relação às observações realizadas nos empreendimentos, elas não foram muito 

proveitosas, no sentido de conhecer o espaço privativo das habitações, a fim de contrapor, em 

nuances, os motivadores de (in)satisfação com o marco teórico elaborado. 

 Após a aplicação dos questionários, a avaliação geral dos determinantes de satisfação 

enfocados leva-nos a deduzir que os clientes, de modo geral, estão satisfeitos com o produto 

adquirido. 

 No entanto, ressalta-se um fato interessante, surgido após a comparação entre o bloco da 

desconfirmação e da performance. Em grande parte dos itens postos à avaliação, os 

proprietários participantes da pesquisa alegaram que esses os atenderam como o esperado e 

em boa performance, quanto ao desempenho evidenciado. Assim, podemos concluir que a 

zona de tolerância dos clientes, quanto ao que esperavam e o que obtiveram, está em nível 

elevado. 

 Ao considerar que algo somente está atendendo conforme o esperado, também, leva-nos 

a inferir que as empresas estão agregando pouco valor ao produto ofertado. Todavia, destaca-

se o fato de que, com a comparação do esperado e o desempenho, os clientes estão satisfeitos 

no momento, porém, em compras futuras, em situação similar, podem ser mais exigentes com 

os critérios que se esperam obter com o produto. 

 O bloco da equidade nos mostrou, igualmente, satisfação dos respondentes, pois ao 

dizerem que a empresa corretora/construtora não se beneficiou mais do que os clientes, infere-

se que os compradores obtiveram mais valor com a troca efetuada, portanto, tendendo à 

satisfação. Enfatiza-se essa opinião, quando alegaram que o preço pago foi justo. 

 Todavia, quanto à atribuição, destaca-se o fato de que , nas questões objetivas, a maioria 

dos respondentes atribuíram a si a causa do sucesso do processo de compra do imóvel. 

Quando isso ocorre, a literatura recomenda diagnosticar a tendência à satisfação do cliente. 

No entanto, quando indagados a mencionarem, subjetivamente, sobre a causa maior da 

satisfação, os proprietários apontaram mais aspectos positivos do que negativos. Porém, da 

mesma forma que estão satisfeitos com o trabalho desempenhado pelo corretor, em duas 

menções dos respondentes, o mesmo quantitativo demonstra insatisfação, quanto ao 
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relacionamento direto com a construtora para dirimir dúvidas e melhorar o projeto da 

habitação. Assim, infere-se que, na compra complexa de habitações junto à construtora 

estudada (Omega), os “vendedores” estão cumprindo o seu papel e satisfazendo os clientes. 

No entanto, a empresa construtora foi apontada como questão de atribuição insatisfatória, 

quanto ao atendimento das necessidades dos clientes. 

 Ao se considerar o bloco de satisfação, apesar de ele ter sido congregado para 

proferimento de análise, de modo geral, aponta que os 35 respondentes estão satisfeitos com o 

imóvel adquirido. Esse fator é corroborado, quando da observação em separado das questões 

postas, na parte dos dados demográficos do questionário. De modo geral, os indivíduos 

consideram a atual moradia, em relação à anterior e a outras similares ofertadas pelo mercado, 

de melhor qualidade. 

 Os equipamentos de uso comum não são utilizados plenamente pelos moradores, pois o 

índice de utilização foi baixo. Sendo assim, pode-se inferir que estes são disponibilizados aos 

moradores, sem um conhecimento prévio do mercado em suas necessidades e desejos. Essa 

oferta de atributos sem utilização pode acarretar em custos que são agregados à obra e pagos 

pelos clientes, ao invés de se aperfeiçoar, ao mesmo preço de venda, os atributos inerentes às 

áreas privativas. Todavia, destaca-se o fato de que o proprietário, ao responder ao 

questionário, não tenha conhecimento pleno do dia a dia de outros componentes da família. 

Comumente, o proprietário é o chefe da família, portanto, passa seu tempo mais fora de casa, 

trabalhando por ser arrimo de família. Essa questão deveria ser melhor atentada pelas 

construtoras. 

 Considera-se um comentário livre dos respondentes, na última questão do questionário. 

Uma pessoa mencionou o espaço reduzido que foi delimitado para a área de serviço. Como os 

outros questionários não apontaram tal fato, considera-se que os proprietários não executam 

atividades em casa e quem as realiza, queixa-se do dimensionamento que é inadequado 

ergonomicamente. 

 Embora, seja uma queixa empírica, ressalta-se, com base no depoimento das entrevistas 

junto às construtoras, que os espaços estão sendo reduzidos por conta da pouca freqüência de 

uso, em comparação de anos atrás. De fato, infere-se que os construtores devem conhecer o 

comportamento de seus clientes nesse aspecto. No entanto, os produtos devem ser projetados 

para serem ergonomicamente adequados, independentemente da freqüência de uso. 

 Como a classe social enfocada possui um padrão econômico um pouco mais elevado, 

pode estar ocorrendo o fato de que o proprietário respondente ao questionário não ter o real 
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conhecimento das necessidades, especialmente as associadas a espaço para execução das 

tarefas. Contratam empregadas e a elas cabem a execução de todo o serviço doméstico. 

 A performance dos atributos recebidos ao ser, em termos qualitativos, melhor do que ou 

como se esperava, consoante as menções dos respondentes pode ser justificado no fato de que 

o mercado já encara a redução dos ambientes e a qualidade dos acabamentos como algo 

normal. Quando recebe algo melhor, tende a ficar por completo satisfeito. Todavia, 

ressaltamos que os clientes não estão por completo satisfeitos. Como demonstrado na questão 

aberta do bloco da atribuição, eles sentem a dificuldade de relacionamento com a construtora, 

especialmente, quando se trata de aperfeiçoar o projeto. Esse aspecto pode ser melhor 

investigado em pesquisas futuras. 

 Por fim, considera-se que, apesar de os resultados encontrados não puderem ser 

replicados ao universo de usuários, os objetivos e o problema de pesquisa inerente ao estudo 

foi cumprido. Todavia, destaca-se a necessidade de se aperfeiçoar a forma de aplicação dessa 

ferramenta, junto aos usuários de modo pessoal, com presença de um pesquisador, para que 

todas as questões sejam respondidas e não haja ausência de opiniões em algumas ou em 

blocos como um todo. 

5.2. Limitações do Estudo 

 Ao término desta pesquisa, algumas limitações surgiram que restringem a generalização 

e interpretação das conclusões do trabalho. Inevitavelmente, estas restrições surgem, são 

inerentes ao trabalho acadêmico. 

 Dentre essas limitações, podemos destacar a burocracia necessária até chegar aos 

usuários que dificultou, em algumas situações, o desenrolar contínuo do trabalho de pesquisa. 

Nestas, a solicitação por ofícios e autorizações chegou a comprometer o andamento do 

trabalho por semanas, o que constituiu dificuldade na coleta de dados, em termos 

quantitativos e qualitativos. 

 Em decorrência de prazo necessário à conclusão da dissertação, apenas um dos 

proprietários dos empreendimentos pesquisados foi entrevistado pessoalmente pelo 

pesquisador. O questionário foi entregue nas residências, para posterior coleta. Esta estratégia 

comprometeu quantitativamente as análises, em decorrência de um baixo retorno dos 

respondentes, e, qualitativamente, por três razões: 

1. Não poderia ser constatado, se os pré-requisitos intrínsecos38 ao respondente foram 

                                                 

 141 
38 Ser o primeiro proprietário e ter participado do processo de compra do imóvel. 



Capítulo 5            Conclusão e Recomendações 

respeitados; 

2. Algumas indagações referentes às questões postas podem ter sido sucumbidas não 

permitindo, assim, o melhor entendimento de nuances importantes ao desenvolvimento 

de um trabalho acadêmico e geração de conhecimento; 

3. Em decorrência da falta de controle da aleatoriaridade dos respondentes, os resultados 

não podem ser replicados para a população usuária de imóveis da construtora avaliada, 

nem para a RMR como um todo. Embora se possa, com base nos questionários obtidos, 

proferir análises consistentes acerca do fenômeno. 

5.3. Sugestões para Futuros Trabalhos 

 Tendo como ponto de partida o estudo realizado, no intento de aperfeiçoá-la, gerar e 

propagar conhecimento, trabalhos futuros poderão vir a investigar o comportamento do 

cliente de imóveis residenciais e sua satisfação, nas seguintes situações que não foram 

contempladas neste trabalho: 

1. Aplicar os passos metodológicos desta pesquisa em um número maior de casos, 

empresas construtoras na RMR, a fim de constatar se os resultados obtidos são inerentes 

à realidade dessa metrópole; 

2. Expandir a pesquisa em outras localidades para que se alcance maior robustez nos 

resultados; 

3. Fazer uma investigação, em outras fontes bibliográficas nacionais e internacionais, não 

contempladas neste trabalho, a fim de consolidar teorias; 

4. Realizar pesquisas, nos mais diversos enfoques, quanto ao comportamento do cliente de 

imóveis, no intuito de que as mesmas sirvam de base para elaboração de livros nessa 

área do conhecimento, haja vista a carência de exemplos em livros de comportamento 

do consumidor que abordem a compra complexa que é a de um imóvel residencial. Essa 

carência deve-se à ausência de artigos de congressos nacionais39 e periódicos 

internacionais, especialmente; 

5. Realizar uma  investigação quanto à satisfação ou insatisfação encontrada em alguns 

pontos elencados no questionário, na parte denominada performance, contrapondo com 

os aspectos ergonômicos das atividades executadas nos cômodos do ambiente 

construído, a fim de se evidenciar se as insatisfações correspondem à inadequação dos 

espaços internos. Um modo de mensurar essa questão seria replicar o método 
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desenvolvido por Barros et alii (2004) às plantas sugeridas pelo caso abordado, a 

construtora analisada. 

6. Expandido o escopo desta pesquisa, sugere-se o desenvolvimento de uma pesquisa a ser 

realizada junto aos profissionais de projeto, em particular os dedicados à concepção 

espacial — arquitetura —, seja na forma de questionário, entrevista ou outra técnica de 

coleta de dados, a fim de se conhecer o nível de compreensão destes do que a 

Ergonomia propaga, pois esta modalidade profissional é encarregada por criar o 

ambiente onde as atividades domésticas (e outras) serão realizadas. 

7. Devido a pouca receptividade da maioria das empresas construtoras contatadas, sugere-

se realizar um estudo, junto aos empresários e entidades representativas de classe, no 

intuito de melhor entendimento deste comportamento. 
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APÊNDICE A: 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — 
PPGEP 

 
MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

Questionário — Nível de Satisfação do Cliente de Imóveis Residenciais 
 
 
 
Apresentação: 
 
Este questionário foi desenvolvido com o objetivo de mensurar aspectos de sua experiência como 
usuário de seu imóvel residencial. Fazendo parte da pesquisa de uma Dissertação de Mestrado 
desenvolvida pelo mestrando Francisco Oliveira Machado, possui caráter estritamente acadêmico, 
portanto, os dados fornecidos pelo(a) senhor(a) não serão divulgados. 
 
Este questionário é composto de duas partes. Por favor, leia com atenção e responda todas as 
questões caso o(a) senhor(a) seja o(a) primeiro(a) proprietário(a) do imóvel e tenha participado 
do processo de compra deste. Caso o(a) senhor(a) seja inquilino(a) ou segundo(a) 
proprietário(a), favor devolver este questionário em branco na portaria. Algumas delas podem 
parecer repetitivas, mas se faz necessário sua resposta, pois trata-se de um estudo acadêmico com 
propósitos já delineados. 
 
Por favor leia e responda todas as questões com cuidado e separadamente, isto é, só passe a um 
outro bloco de questões quando finalizar o que está respondendo. NÂO VOLTE ao bloco anterior 
após ter respondido o seguinte. Ao término das respostas, favor devolver este questionário na 
portaria de seu edifício, pois o questionário será recolhido uma semana após sua 
disponibilização ao condômino. 
 
Obrigado por sua cooperação! 
 
Caso deseje algum esclarecimento com relação a esta pesquisa, por favor não exite em contatar a 
secretaria do Departamento de Engenharia de Produção da UFPE pelo telefone (81) 3271-8728 R.21 
(horário comercial). 
 
Ou então, caso sinta necessidade de esclarecimentos diretos sobre o questionário, contate a 
residência do referido mestrando pelo telefone (81) 3251-5915 ou pelo e-mail 
Francamachado@aol.com 
 
 
 
Obra: _____________________________ 
Empresa: __________________________ 
Data de Fundação: _____/_____/_____ 
Tempo de Moradia: __________________ 
Apartamento: _______________________ 

 



 

Parte I — DESCONFIRMAÇÂO 
 
Com base na escala apresentada a seguir, avalie cada uma das frases e escolha um número (coluna) 
com o objetivo de expressar o quanto você concorda ou discorda das afirmações. Não há resposta 
certa ou errada, o que interessa é o número que melhor revela sua opinião com relação às 
afirmativas. De acordo com a escala abaixo: 
 

1- Pior do que 
Esperado 

2- Quase Pior do 
que Esperado 

3- Como 
Esperado 

4- Quase Melhor 
do que Esperado 

5- Melhor do que 
Esperado 

 
Marque com um “x” a coluna correspondente a sua opinião: 
 
Parte A: Como o Sr(a) classifica a sua expectativa prévia, inicial, 
quanto ao atendimento da empresa em relação aos seguintes 
aspectos: 

REPOSTA 

01. Receptividade no atendimento (cortesia, resposta a 
solicitações, atendimento personalizado, etc.). 

1 2 3 4 5 

02. Cumprimento de prazos (entrega do imóvel, execução de 
manutenção, etc.). 

1 2 3 4 5 

03. Assistência técnica (manutenção eficiente após a ocupação, 
disponibilidade de peças, etc.). 

1 2 3 4 5 

04. Imagem da empresa (prestígio, credibilidade, instalação e 
localização do escritório). 

1 2 3 4 5 

05. Documentação fornecida (projetos completos atualizados e 
manual do usuário). 

1 2 3 4 5 

 
Parte B: Como o Sr(a) classifica a sua expectativa quanto a 
qualidade da edificação como um todo em relação aos seguintes 
aspectos: 

RESPOSTA 

06. Adequação das áreas condominiais de uso comum (acessos, 
recreação, estacionamentos, etc.) 

1 2 3 4 5 

07. Localização do edifício (facilidade de acesso, abastecimento, 
adequação á vizinhança, etc.) 

1 2 3 4 5 

08. Aparência externa do edifício. 1 2 3 4 5 
09. Desempenho das fachadas (durabilidade dos materiais, 
facilidade de manutenção, estanqueidade, etc.). 

1 2 3 4 5 

10. Segurança do edifício. 1 2 3 4 5 
 

 



 

 
1- Pior do que 

Esperado 
2- Quase Pior do 

que Esperado 
3- Como 

Esperado 
4- Quase Melhor 
do que Esperado 

5- Melhor do que 
Esperado 

 
Marque com um “x” a coluna correspondente a sua opinião: 
 
Parte C: Como o Sr(a) classifica a sua expectativa quanto a 
qualidade do seu apartamento em relação aos seguintes 
aspectos: 

RESPOSTA 

11. Adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas 
a) Área de convívio e lazer (estar, jantar, etc.) 1 2 3 4 5 
b) Serviço (cozinha, lavanderias, etc.) 1 2 3 4 5 
c) Área Íntima (dormitórios) 1 2 3 4 5 
d) Banhos 1 2 3 4 5 
12. Condições Naturais de Conforto 
a) Temperatura interna no Inverno 1 2 3 4 5 
b) Temperatura Interna no Verão 1 2 3 4 5 
c) Iluminação dos Ambientes 1 2 3 4 5 
d) Isolamento Acústico 1 2 3 4 5 
13. Instalações Elétricas 
a) Qualidade das Instalações 1 2 3 4 5 
b) Quantidade e localização de tomadas, interruptores e pontos 
de iluminação 

1 2 3 4 5 

14. Instalações Hidro-sanitárias 
a) Qualidade das Instalações 1 2 3 4 5 
b) Quantidade e Localização 1 2 3 4 5 
15. Estética dos materiais de acabamento interno 
a) Azulejos 1 2 3 4 5 
b) Pisos 1 2 3 4 5 
c) Metais sanitários 1 2 3 4 5 
d) Louças sanitárias 1 2 3 4 5 
e) Fechaduras 1 2 3 4 5 
16. Acabamento de pisos, paredes e tetos (colocação de 
azulejos, pisos, pintura, etc.) 

1 2 3 4 5 

17. Janelas e Portas (funcionamento e material empregado) 1 2 3 4 5 
 
 
Parte II — EQUIDADE 
 
Pense a respeito da sua experiência como comprador deste imóvel. Avalie o processo de troca 
ocorrido entre você e a corretora. Leia os itens abaixo e marque o número que melhor reflete seus 
sentimentos neste processo de troca. Use a escala nas suas respostas. 
 

1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 3- Nem Concordo 
/ Nem Discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
Totalmente 

 
Marque com um “x” a coluna correspondente a sua opinião: 
 

ITENS RESPOSTA 
1. Fui tratado de forma justa pela Corretora 1 2 3 4 5 
2. Ao escolher comprar este apartamento, acho que a 
construtora ganhou mais do que eu 

1 2 3 4 5 

3. Minha compra foi justa 1 2 3 4 5 
4. Ao escolher efetuar a compra, acho que ganhei mais do que a 
construtora 

1 2 3 4 5 

5. Considerando o preço pago e o imóvel que recebi, a troca foi 
justa 

1 2 3 4 5 

 
 

 



 

Parte III — ATRIBUIÇÃO 
 
Instrução para esta seção: 
Pense nas razões pelas quais os resultados da sua experiência em comprar este apartamento 
aconteceram da forma que a situação se encontra hoje (os resultados podem ser: satisfação, 
insatisfação, estar feliz, estar descansado, estar aborrecido, etc.) 
Quem ou o quê o Sr.(a) acha que é responsável por estes resultados? Por exemplo,  os resultados 
podem ter ocorrido por algo que o Sr.(a) fez, por algo que os funcionários da construtora e/ou da 
corretora fizeram, pelas características do apartamento em si, devido as condições de financiamento / 
pagamento, etc. 
Pense em que seria o responsável e escreva a sua resposta aqui: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Os itens a seguir refletem sentimentos que o Sr.(a) pode ter sobre o que causou os resultados da sua 
experiência de usuário de imóvel residencial. Demarque o número que mais se aproxima da frase que 
melhor expressa seus sentimentos com relação aos resultados do seu ato de morar nesta habitação: 
 
Refletem apenas o resultado do meu 
comportamento 

1 2 3 4 5 Refletem aspectos das outras 
pessoas 

Ocorrem devido ao que eu fiz 1 2 3 4 5 Ocorrem devido a algo que os outros 
fizeram 

Os resultados foram causados 
exclusivamente por algo em mim 

1 2 3 4 5 Os resultados foram causados por 
outra coisa 

Os resultados ocorrerão sempre 
deste modo 

1 2 3 4 5 Não estou certo se os resultados 
acontecerão desta forma novamente 

Acho que os resultados serão os 
mesmos com o passar do tempo 

1 2 3 4 5 Os resultados irão variar com o 
passar do tempo 

As causas dos resultados nunca 
mudarão 

1 2 3 4 5 As causas dos resultados sempre 
serão diferentes 

Os resultados são controláveis por 
mim ou pelos outros 

1 2 3 4 5 Os resultados são incontroláveis por 
mim ou pelos outros 

Os resultados foram pretendidos por 
mim ou pelos outros 

1 2 3 4 5 Os resultados não foram pretendidos 
por mim nem pelos outros 

Alguém é responsável pelos 
resultados 

1 2 3 4 5 Ninguém é responsável pelos 
resultados 

 
 

 



 

Parte IV — PERFORMANCE 
 
Esta seção refere-se ao desempenho de alguns dos atributos deste imóvel. Por favor, expresse o 
quanto o Sr.(a) discorda ou concorda com as frases expostas adiante, escolhendo apenas uma 
alternativa para cada item. Faça isso considerando a escala especificada. Não há resposta certa ou 
errada, o que interessa é o número que melhor revela a sua opinião em cada item. 
 

1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 3- Nem Concordo 
/ Nem Discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
Totalmente 

 
Marque com um “x” a coluna correspondente a sua opinião: 
 
Parte A: Como o Sr(a) classifica o atendimento da empresa em 
relação aos seguintes aspectos: 

REPOSTA 

01. Boa receptividade no atendimento (cortesia, resposta a 
solicitações, atendimento personalizado, etc.). 

1 2 3 4 5 

02. Cumprimento de prazos (entrega do imóvel, execução de 
manutenção, etc.). 

1 2 3 4 5 

03. Boa assistência técnica (manutenção eficiente após a 
ocupação, disponibilidade de peças, etc.). 

1 2 3 4 5 

04. Imagem da empresa boa (prestígio, credibilidade, instalação 
e localização do escritório). 

1 2 3 4 5 

05. Documentação fornecida de qualidade (projetos completos 
atualizados e manual do usuário). 

1 2 3 4 5 

 
Parte B: Como o Sr(a) classifica a qualidade da edificação como 
um todo em relação aos seguintes aspectos: 

RESPOSTA 

06. Boa adequação das áreas condominiais de uso comum 
(acessos, recreação, estacionamentos, etc.) 

1 2 3 4 5 

07. O edifício é bem localizado (facilidade de acesso, 
abastecimento, adequação á vizinhança, etc.) 

1 2 3 4 5 

08. Boa aparência externa do edifício. 1 2 3 4 5 
09. Bom desempenho das fachadas (durabilidade dos materiais, 
facilidade de manutenção, estanqueidade, etc.). 

1 2 3 4 5 

10. O edifício é seguro. 1 2 3 4 5 
 

 



 

 
1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 3- Nem Concordo 
/ Nem Discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
Totalmente 

 
Marque com um “x” a coluna correspondente a sua opinião: 
 
Parte C: Como o Sr(a) classifica a qualidade do seu apartamento 
em relação aos seguintes aspectos: 

RESPOSTA 

11. Boa adequação do espaço ao mobiliário e às atividades programadas 
a) Área de convívio e lazer (estar, jantar, etc.) 1 2 3 4 5 
b) Serviço (cozinha, lavanderias, etc.) 1 2 3 4 5 
c) Área Íntima (dormitórios) 1 2 3 4 5 
d) Banhos 1 2 3 4 5 
12. Boas condições Naturais de Conforto 
a) Temperatura interna no Inverno 1 2 3 4 5 
b) Temperatura Interna no Verão 1 2 3 4 5 
c) Iluminação dos Ambientes 1 2 3 4 5 
d) Isolamento Acústico 1 2 3 4 5 
13. Boas Instalações Elétricas 
a) Qualidade das Instalações 1 2 3 4 5 
b) Quantidade e localização de tomadas, interruptores e pontos 
de iluminação 

1 2 3 4 5 

14. Boas Instalações Hidro-sanitárias 
a) Qualidade das Instalações 1 2 3 4 5 
b) Quantidade e Localização 1 2 3 4 5 
15. Boa Estética dos materiais de acabamento interno 
a) Azulejos 1 2 3 4 5 
b) Pisos 1 2 3 4 5 
c) Metais sanitários 1 2 3 4 5 
d) Louças sanitárias 1 2 3 4 5 
e) Fechaduras 1 2 3 4 5 
16. Bom acabamento de pisos, paredes e tetos (colocação de 
azulejos, pisos, pintura, etc.) 

1 2 3 4 5 

17. Boas Janelas e Portas (funcionamento e material 
empregado) 

1 2 3 4 5 

 
 

 



 

Parte V — SATISFAÇÃO 
 
Para cada item especificado a seguir, marque o número que corresponde ao quanto o Sr.(a) concorda 
ou discorda de cada um. Use a escala especificada para suas respostas. 
 

1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 3- Nem Concordo 
/ Nem Discordo 

4- Concordo 5- Concordo 
Totalmente 

 
ITENS RESPOSTA 

1. Este é um dos melhores apartamentos em que já morei 1 2 3 4 5 
2. Este apartamento é exatamente o que eu esperava 1 2 3 4 5 
3. Este apartamento atendeu-me como esperava 1 2 3 4 5 
4. Estou satisfeito com minha decisão de morar neste 
apartamento 

1 2 3 4 5 

5. Não me sinto confuso em ter escolhido morar aqui 1 2 3 4 5 
6. Minha escolha de vir morar aqui foi inteligente 1 2 3 4 5 
7. Se eu tivesse chance de fazer tudo novamente, escolheria o 
mesmo apartamento 

1 2 3 4 5 

8. Eu realmente gostei deste apartamento 1 2 3 4 5 
9. Sinto-me bem sobre minha decisão de morar aqui 1 2 3 4 5 
10. Estou feliz em ter comprado este imóvel 1 2 3 4 5 
11. Ser usuário deste imóvel é uma boa experiência 1 2 3 4 5 
12. Estou certo que fiz a coisa certa morando aqui 1 2 3 4 5 
 
 
Parte VI — EMOÇÕES 
 
As palavras relacionadas a seguir correspondem a algumas emoções que uma pessoa pode sentir 
quando consome um produto. Use a escala especificada para indicar o quanto de cada uma das 
emoções o Sr.(a) sentiu ao utilizar este produto, o apartamento que comprou. 
 

1- Nada 2- Pouco 3- Razoavelmente 4- Muito 5- Bastante 
 
Atento  Magoado  Feliz  
Desgostoso  Admirado  Desprezado  
Surpreso  Menosprezado  Apreensivo  
Desagradado  Culpado  Maravilhado  
Alerta  Irritado  Enfurecido  
Envergonhado  Revulsivo  Abatido  
Concentrado  Com medo  Encantado  
Triste  Arrependido  Desdenhado  
Desanimado  Com raiva  Embaraçado  
Alegre  Tímido  Acusado  
 

 



 

Parte II — Dados Demográficos e outros aspectos pertinentes 
 
 
1. Gênero:  (   ) Masculino    (   ) Feminino 
 
2. Estado Civil: 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Divorciado(a) / Separado(a) 
(   ) Outros 
 
3. Escolaridade: 
(   ) Ensino Fundamental Incompleto 
(   ) Ensino Fundamental Completo 
(   ) Ensino Médio Incompleto 
(   ) Ensino Médio Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto 
(   ) Ensino Superior Completo 
(   ) Pós-Gradução 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
4. Número de pessoas que residem no imóvel: 
 
Faixa Etária Número de Pessoas 
Até 10 anos  
De 11 a 20 anos  
De 21 a 30 anos  
De 31 a 40 anos   
De 41 a 50 anos  
De 51 a 60 anos  
De 61 a 70 anos  
Mais de 71 anos  
TOTAL  
 
5. Renda mensal familiar aproximada: 
(   ) até R$ 1.000,00 
(   ) de R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 
(   ) de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 
(   ) de R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00 
(   ) de R$ 4.000,01 até R$ 5.000,00 
(   ) de R$ 5.000,01 até R$ 6.000,00 
(   ) de R$ 6.000,01 até R$ 7.000,00 
(   ) de R$ 7.000,01 até R$ 8.000,00 
(   ) acima de R$ 8.000,01 
 
6. A compra do Imóvel foi financiada?  (   ) Sim     (   ) Não 
 
 Se sim, qual a fonte? ____________________________ 
 
 
7. Comparada com a moradia que o(a) Sr(a) está habitando atualmente, a anterior era: 
(   ) muito pior 
(   ) pior 
(   ) levemente pior 
(   ) levemente melhor 
(   ) melhor 
(   ) muito melhor 

 



 

8. Como o(a) Sr(a) se sente em relação ao seu imóvel: 
(   ) fortemente insatisfeito 
(   ) insatisfeito 
(   ) levemente satisfeito 
(   ) satisfeito 
(   ) fortemente satisfeito 
 
9. Comparando com imóveis de padrão semelhante, ofertados por outras empresas construtoras, o 
Sr(a) considera o seu imóvel: 
(   ) muito pior 
(   ) pior 
(   ) levemente pior 
(   ) levemente melhor 
(   ) melhor 
(   ) muito melhor 
 
10. O imóvel adquirido não se restringe apenas ao ambiente interno, o apartamento, é composto, 
também, pelas áreas comuns (piscina, play-ground, estacionamento). Sendo assim, mencione quais 
membros de sua família utilizam os equipamentos listados abaixo, bem como, a freqüência semanal 
de uso. 
 
Equipamento Presente no 

Condomínio 
Membro da Família Freqüência de Uso (Dias) 

Piscina Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Play-Ground Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Salão de Festas Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Churrasqueira Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Quadra Esportiva Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Salão de Ginástica Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
Sauna Sim (   ) Não (   )  1 2 3 4 5 6 7 
 
 
11. Referente a questão anterior, a que o Sr.(a) atribui tal freqüência de uso destes equipamentos: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
12. Caso o Sr(a) queira fazer alguma observação adicional à respeito da empresa construtora, da 
imobiliária, do edifício e/ou do seu imóvel, utilize este espaço: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 



 

APÊNDICE B: 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – PPGEP 
 

MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

Roteiro de Entrevista com os Empresários / Proprietários de Empresas 
Construtoras 

 
 
Apresentação: 
 
Este roteiro de entrevista foi desenvolvido com o objetivo de entender a dinâmica da empresa, em 
particular, como a organização lida com a satisfação do cliente de imóveis residenciais. Fazendo 
parte da pesquisa de uma Dissertação de Mestrado desenvolvida pelo mestrando Francisco Oliveira 
Machado, possui caráter estritamente acadêmico, portanto, os dados fornecidos pelo(a) senhor(a) 
não serão divulgados. 
 
Obrigado por sua cooperação! 
 
Caso deseje algum esclarecimento com relação a esta pesquisa, por favor não exite em contatar a 
secretaria do Departamento de Engenharia de Produção da UFPE pelo telefone (81) 3271-8728 R.21 
ou pelo e-mail Francmachado@aol.com 
 
 

 



 

DADOS DA EMPRESA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

 

1) Fale um pouco da história da empresa  

2) Como está a empresa hoje, em termos de número de funcionários, obras em andamento e 

concluídas, faturamento anual, etc.? 

3) Como a organização está dividida, em termos de organograma. Quais as funções e atribuições de 

cada setor. 

4) Existe um setor, um Departamento de Marketing na Empresa? 

 Se sim, quais são as suas atribuições e qual é o seu entendimento pelo que venha a ser 

marketing? 

 

 

DEFINIÇÃO DO CLIENTE: 

 

1) Quem é seu cliente? 

 a) Na fase de planejamento do empreendimento? 

 b) Após a venda do imóvel, é feita a verificação se correspondeu ao esperado no 

planejamento? 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE: 

 

2) A empresa realiza pesquisa de mercado para identificar as necessidades do cliente? 

 (Caso a resposta for afirmativa, que tipo de pesquisa a organização realiza?) 

 

 

EXPOSIÇÃO DO PRODUTO: 

 

3) Quem é o responsável pela exposição do produto ao cliente? 

4) Existe algum treinamento para a exposição do produto ao cliente? 

5) São anotadas as percepções e sugestões dos clientes durante a exposição do produto? 

 (Caso a reposta for afirmativa, qual o tratamento dado a estas informações?) 

 

NEGOCIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PRAZOS: 

 

6) Quem é o responsável pelas negociações (preço, condições de pagamento, prazos)? 

7) É outra empresa que cuida desta questão? 

 (Em caso afirmativo, qual o(s) critérios postos em analise?) 

8) Existe roteiro a ser seguido por quem executa a tarefa de negociação? 

 

 



 

ADAPTAÇÃO DO PRODUTO FINAL ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE: 

 

9) São dadas opções de flexibilidade de projeto, material de acabamento, etc. ao cliente? 

10) São registradas as alterações feitas a pedido do cliente durante a fase de projeto e execução? 

11) É feita uma apropriação de custos destas alterações? 

 (Em caso afirmativo, como é o repasse destas informações aos clientes?) 

 

ENTREGA DO IMÓVEL: 

 

12) Quem é o responsável pela entrega física do imóvel? 

13) Existe procedimento de entrega para o cliente interno? 

14) Existe uma lista de verificação para a avaliação do produto final pelo cliente interno? 

15) Existe uma lista de verificação para a entrega do imóvel ao cliente (usuário)? 

16) É entregue um manual do proprietário ao cliente? 

17) Que itens são contemplados no manual? 

18) Quem é o responsável pela entrega legal do imóvel? 

 

MANUTENÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

 

19) Existe um setor específico para o atendimento de reclamações do cliente durante o uso? 

 (Em caso negativo, por que esta ausência?) 

20) Se a reposta anterior for sim, quem é o responsável por este setor? 

21) Existem procedimentos documentados na parte de atendimento às reclamações? 

22) São registradas as reclamações dos clientes? 

23) Os registros das reclamações são enviados aos setores específicos para que sejam analisados e 

sirvam de retroalimentação? 

24) É feita manutenção preventiva nos imóveis comercializados? 

25) Se a resposta anterior foi sim, de que forma é feita esta manutenção? 

 

AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO): 

 

26) A empresa realiza pesquisa de avaliação pós-ocupação? 

 (Em caso afirmativo, de que forma? / Em caso negativo, por que esta avaliação não é 

realizada?) 

28) De posse dos resultados da APO, quais as atitudes tomadas pela empresa? 

29) Existe algum outro instrumento de coleta feito junto aos clientes quanto ao seu nível de 

satisfação? 

 (Em caso afirmativo, como se dá o procedimento?) 

30) Verifica-se que as dimensões dos ambientes internos dos imóveis, tipo apartamentos 

residenciais, são cada vez mais reduzidos, chegando ao nível de desconforto em alguns casos. A 

empresa tem buscado identificar a percepção dos clientes em relação a este aspecto? 

 



 

APÊNDICE C: Relação dos Questionários Devolvidos por Edifício 
 

 

Questionário Obra Empresa Fundação Tempo de Moradia Apartamento 
1 Ed. Gama Construtora Omega 04/2003 1 ano e 15 dias 601 
2 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 8 meses 204 
3 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 6 meses 1102 
4 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 8 meses 504 
5 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 10 meses 1502 
6 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 9 meses 1602 
7 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 7 meses 1901 
8 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 6 meses 1903 
9 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 2 meses 2001 

10 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 8 meses 1504 
11 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 702 
12 Ed. Gama Construtora Omega 04/2003 1 ano 301 
13 Ed. Gama Construtora Omega 04/2003 1 ano 2301 
14 Ed. Gama Construtora Omega 04/2003 1 ano e 2 meses 2201 
15 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 mês 2001 
16 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 mês e 15 dias 1302 
17 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 mês 202 
18 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 dia 602 
19 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 mês 802 
20 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 1 mês 1902 
21 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 2 meses 1102 
22 Ed. Delta Construtora Omega 09/2004 2 meses 702 
23 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 10 meses 901 
24 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano 1402 
25 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1ano e 10 meses 502 
26 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 10 meses 1601 
27 Ed. Gama Construtora Omega 04/2003 1 ano 202 
28 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 803 
29 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 10 meses 604 
30 Ed. Alfa Construtora Omega 01/2003 1 ano e 10 meses 802 
31 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 2001 
32 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 403 
33 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 1802 
34 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano e 1 mês 2004 
35 Ed. Beta Construtora Omega 07/2003 1 ano 401 

 

 

 

 




