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RESUMO
O mercado imobiliário capixaba teve seu cenário transformado a partir de 2007, gerado por diversos
fatores, dentre eles, a presença marcante de empresas nacionais deste ramo no Estado do Espírito Santo.
Este fato influenciou, significativamente, na mudança dos valores dos novos empreendimentos, que
apresentaram conceitos atrelados à segurança, bem-estar e convívio social do cliente, inserindo em seus
projetos, por exemplo, o enfoque do lazer clube, com diversas opções de lazer em um único condomínio,
e alterações expressivas nas áreas privativas destes empreendimentos, impactando a metragem, tipologia
e planta do imóvel. Diante destas alterações, levantou-se a questão do que é, realmente, valorizado em um
condomínio em relação às áreas comuns e privativas. Assim sendo, o objetivo principal do trabalho foi
entender o que é primordial para os clientes em um condomínio multifamiliar. Para obter a resposta desta
questão, foram realizadas análises de dados do mercado, juntamente com um estudo de caso, e pesquisas
qualitativa e quantitativa, para avaliar os itens que podem ser considerados diferenciais em um imóvel e
apreciados pelos clientes. Diante de todos os estudos levantados, constatou-se que, mesmo que este
conceito de lazer clube não seja empregado em um empreendimento, o primordial são quatro itens
(piscina, salão de festas, sala de ginástica, churrasqueira), e nas áreas privativas, apesar ser uma grande
tendência e oportunidade de compra e investimento lançar apartamentos compactos, compostos por dois
quartos, imóveis com ambientes maiores são ainda os mais valorizados, com tipologia de três quartos,
uma suíte e duas vagas de garagem. Contudo, vale ressaltar, que estes valores podem ser alterados ao
longo do tempo, e por isso que é fundamental fazer uma análise constante do que é desejo no momento da
avaliação e aquisição de um imóvel, para que se alcance o que tanto as empresas focam, que é a satisfação
dos clientes.
Palavras-chave: mercado imobiliário capixaba, empreendimentos multifamiliares, valor para o cliente,
estudo de caso, pesquisas qualitativa e quantitativa.
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ABSTRACT
The Espírito Santo real estate market had its scenario changed since 2007, due to several factors,
including the remarkable presence of large national companies in this sector. This fact influenced
significantly in the change of values of the new endeavors, presenting security-linked concepts, welfare
and customer social life, adding into their designs, for example, the emphasis on the leisure facilities, with
many leisure options in a single condominium, and significant changes in the private areas of these
endeavors, impacting its length, type and floor plan. Given these changes, I raised the question of what is
in fact valued in a condominium with regard to the common and private areas. Therefore, the main
objective was to understand what is essential for the customers in a multi-family condominium. To
answer this question, I performed a market data analysis along with a case study, and qualitative and
quantitative research in order to evaluate which items can be considered differential in a property and
appreciated by customers. With the results, I found that even if this concept of leisure club is not used in
an enterprise, there are four primary items (pool, ballroom, gym and barbecue area). In the private areas,
despite being a major trend and opportunity to purchase and invest in compact apartments consisting of
two bedrooms, properties with larger rooms are still the most valued, with three bedrooms, one bedroom
suite and two parking spaces. However, it is important to note that these values can be changed over time,
and that is why it is essential to make a constant analysis of what is desired at the time of the acquisition
and analysis of a property, to achieve what the companies focus on, which is the customer satisfaction.

Key-words: Espirito Santo real state market, multifamily endeavors, value for customers, case study,
qualitative and quantitative research.
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1.

INTRODUÇÃO

A construção civil no Estado do Espírito Santo sofreu um boom imobiliário a partir de
2007, o que refletiu em um aumento significativo de imóveis comercializados e em construção.
A indústria imobiliária teve um crescimento real superior a 140% (considerando o período entre
2003 a 2007). Em cinco anos, a quantidade de imóveis em construção “saltou” de 7.964 para
19.225, fechando 2007 com 14.427 deles comercializados. Em número de empreendimentos,
representou um acréscimo de 131% no mesmo período, de 146 foi para 337 produtos lançados
(ALMEIDA, 2008).
Tal aquecimento no mercado capixaba foi atribuído a alguns fatores, que serão citados no
capítulo 2, que propiciaram todo esse crescimento no Estado, atraindo, assim, para o ES, grandes
empresas de SP, RJ e MG, que fizeram, em alguns casos, parcerias com construtoras e
incorporadoras locais, que possuíam todo o conhecimento do mercado imobiliário capixaba, o
que propiciou uma sociedade perfeita, atrelando a expertise local com a expertise do mercado
nacional.
Por meio dessas parcerias, adentraram ao mercado capixaba novos conceitos de
empreendimentos. As empresas passaram a lançar os seus empreendimentos multifamiliares, na
Grande Vitória, baseadas em um novo briefing de produto. Vários novos conceitos foram
inseridos no desenvolvimento de uma incorporação, tanto na parte de projetos, quanto na parte
dos processos de produção, de incorporação, de marketing e de comercialização.
O presente trabalho tem uma abordagem no que tange às mudanças dos conceitos de
produtos/ projetos, tanto os das áreas comuns quanto os das áreas privativas, que tiveram uma
mudança significativa também. O conceito de condomínio clube foi adotado como diferencial no
mercado, com a implantação de 20 ou mais itens de lazer, e as plantas dos apartamentos
tornaram-se, cada vez mais, compactas e com a valorização de alguns ambientes, como a
varanda gourmet.
Diante deste cenário, são levantadas algumas questões. O que é, de fato, diferencial para
os clientes na escolha de seu imóvel? Todo esse novo conceito, trazido por essas empresas
nacionais, é, verdadeiramente, valor para os clientes quando da aquisição do imóvel? Quais são
os valores percebidos por estes? Será que todos os itens de lazer são, realmente, utilizados?
Quais são os itens que, realmente, as empresas poderiam estar investindo nas áreas comuns e nas
áreas privativas que são relevantes para os clientes?
Como essa mudança no mercado capixaba ocorreu desde 2007, e já decorreram alguns
anos, esses novos empreendimentos já foram entregues e ocupados. É possível, agora, avaliar o
uso real destes imóveis entregues, além de entender se todos os itens de lazer estão sendo
utilizados e quais estão sendo supérfluos, gerando um custo desnecessário para a Incorporadora,
que poderia ter investido em itens que o cliente considera como primordial.
É possível avaliar, também, se a Incorporadora poderia ter investido em algum item na
área privativa do cliente, que, para este, é valorizado e, talvez, para a empresa não representasse
um custo alto e que poderia trazer maior satisfação para o cliente.
Atualmente, as empresas se deparam com a realidade dos custos de obra tão elevados x
preços de venda mais competitivos, é preciso, assim, entender o que é importante para o cliente,
para que as empresas não construam itens que não agreguem valor e tornem o preço dos imóveis
mais caros.
Diante dessa problemática apresentada, este trabalho propõe uma avaliação por meio da
realização e análise de Pesquisa Quantitativa, com moradores e potenciais clientes de
empreendimentos multifamiliares; de um Estudo de Caso junto a uma Incorporadora/
Construtora local; e de Pesquisa Qualitativa, com os respectivos síndicos que atuam nos
empreendimentos multifamiliares entregues por esta Incorporadora.
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Dessa forma, o objetivo principal do trabalho é entender o que é primordial para os
clientes ao adquirir um imóvel. E, para alcançar este objetivo geral, pretende-se especificamente:
1. Analisar as mudanças geradas no conceito dos produtos, nos últimos anos no Estado do ES, e
os fatores que propiciaram estas transformações e os seus impactos no mercado capixaba; 2.
Realizar um Estudo de Caso com uma Incorporadora/ Construtora local, que é a Morar
Construtora e Incorporadora Ltda, a fim de avaliar alguns empreendimentos que foram entregues
pela mesma, relacionando com os itens que, de fato, os seus clientes valorizam como importantes
e necessários.
Para a análise deste Estudo foram avaliadas algumas pesquisas de pós-ocupação que a
Morar realizou em seus três últimos empreendimentos multifamiliares, além da análise de duas
pesquisas de demanda que a mesma contratou, a fim de averiguar o perfil, desejo de compra e
demanda de potenciais clientes. Também foram realizadas entrevistas com três síndicos, que
atuam nos condomínios multifamiliares que esta empresa entregou. E, para obter uma lista dos
itens dos valores percebidos pelos clients, foi elaborado um questionário e realizada uma
pesquisa quantitativa por meio de redes sociais.
Para o desenvolvimento dessas pesquisas e estudos será discorrido, no capítulo 3, a
importância da realização de pesquisas para conclusão de dados e informações; o estudo de caso
como modalidade de pesquisa e sua metodologia; os conceitos e objetivos de pesquisas
quantitativa e qualitativa e a metodologia adotada para a realização das pesquisas em redes
sociais.
Todas essas análises tem o intuito de responder às questões levantadas neste trabalho,
gerando dados conclusivos sobre os itens significativos, de real valor, para os clientes, bem como
servindo de fonte de informações para a construção dos briefing’s de novos empreendimentos.

2.

O NOVO CONCEITO DOS EMPREENDIMENTOS MULTIFAMILIARES NO
MERCADO CAPIXABA

2.1. Crescimento Imobiliário no Estado do Espírito Santo a partir de 2007
Para tratar do crescimento imobiliário no Estado, mais especificamente, da Região
Metropolitana da Grande Vitória1, é fundamental a apresentação de dados e informações para
demonstrar quando, e quanto, esta região sofreu o boom imobiliário.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo –
SINDUSCON-ES realiza, semestralmente, um levantamento nas principais localidades da
Grande Vitória, com o objetivo de avaliar a produção, comercialização e o preço médio das
unidades em construção.
Este estudo censitário, que vem sendo realizado desde 2002, apresenta dados importantes
do mercado, pois ele tem o foco nas edificações habitacionais multifamiliares e comerciais com
área total construída superior a 800m², e propicia às empresas do ramo da construção civil
compreender melhor o cenário do mercado capixaba, estabelecendo estratégias comerciais.
O presente trabalhou avaliou quatro censos imobiliários, com intervalos de tempo de
pesquisa semelhantes, a fim de comparar a evolução do mercado. Os censos analisados foram de
Outubro/2005, ano em que o mercado imobiliário não estava tão aquecido, e também foram
avaliados os censos após o momento considerado boom imobiliário no ES, a fim de mostrar uma
evolução do período com os dados de Novembro/ 2008, Novembro/2010 e até a data de
Novembro/2012, ano em que atingiu o ápice de construções no Estado.

1

A Região Metropolitana da Grande Vitória é formada por 07 municípios: Vitória, Serra, Fundão, Vila Velha,
Guarapari, Cariacica e Viana. Foi criada em 1995 pela Lei Complementar Estadual nº. 58/95, a Região
Metropolitana (RM) da Grande Vitória é composta por sete municípios e possui área de 2.331 km².
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Adotou-se para a primeira análise do censo, após o boom do mercado, o de Novembro de
2008, pois pôde-se ter uma melhor medição não só de lançamentos, mas também de
empreendimentos em construção.
Avaliando o indicador do número de unidades em construção no período de 2005 a 2008,
o número que era de 13.365 imóveis, foi para 26.757, representando uma amostra significativa
para o Estado. Em 2010, atingiu a ordem de 32.336 unidades, e, em 2012, o Censo apresentou
em sua pesquisa um número total de 34.863 unidades em construção (SINDUSCON-ES, 2015).
Em 07 anos, houve um percentual de acréscimo de unidades de 260% no mercado, conforme
demonstrativo do Gráf. 01.
Gráfico 1: Série Histórica – Unidades em Construção

Fonte: Sinduscon (2010)

Este crescimento ocasionou, também, uma forte expansão geográfica. Em outubro de
2005, conforme demonstrado pelo Censo, o município da Serra, que está inserido na região da
Grande Vitória, representava apenas 6% do total de imóveis em construção. No entanto, após a
entrada das empresas nacionais no Estado, este município foi visto como a grande oportunidade
para investimentos, já que Vitória, a capital, já não possuía terrenos com dimensões suficientes
para a implantação de condomínios fechados multifamiliares, que foi o maior foco destas
empresas. Em 2010, a representatividade do município da Serra em relação ao total de unidades
em construção na Grande Vitória chegou a 40% (SINDUSCON, 2010).
Outro grande crescimento territorial foi na região 8, identificada no Censo Imobiliário
como o bairro de Itaparica, pertencente ao município de Vila Velha, que também foi alvo de
grandes investimentos, pois, em 2005, 18% do mercado em construção concentrava-se em
Itaparica. Já em 2012, este percentual foi para 26%. De acordo com o 29º censo apresentado,
55% das unidades em produção concentravam-se em Vila Velha (SINDUSCON, 2015).
A expansão também se deu em outras regiões, tanto que o Censo em 2003
(SINDUSCON, 2003) contemplava apenas cinco regiões. Em 2005, os estudos passaram a
contemplar nove regiões e, atualmente, 16 regiões são pesquisadas e analisadas, incluindo os
municípios de Guarapari, Viana e Fundão, devido ao grande aquecimento do mercado
imobiliário capixaba, que acarretou na necessidade de expansão para outras áreas.
Em relação ao número de unidades lançadas, no período de um semestre aumentou
significativamente. Em outubro/2005, haviam 3.455 unidades lançadas em um semestre
(SINDUSCON, 2005). Em novembro de 2008, este número foi para 5.485 (SINDUSCON, 2008)
e, em novembro de 2010, atingiu o ápice de 8.727 unidades lançadas (SINDUSCON, 2010).
Diante desses dados, é conclusiva a análise de que o mercado capixaba, de fato, cresceu
expressivamente, e tal aquecimento foi atribuído a alguns fatores, dentre eles: 1. Dilatação no
prazo de financiamentos aos clientes, que chegou a se estender por até 360 meses, o que fez com
que o valor da prestação ficasse muito próxima a de um aluguel, favorecendo, assim, um número
maior de famílias; 2. Acesso ao crédito, com a possibilidade da utilização, por exemplo, de
FGTS. De acordo com Costa apud Schwartz (2012), os bancos propiciaram, a partir de
2006/2007, operações com recursos da poupança em escala superior a 340 mil no ano de 2010,
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representando, em valores, R$ 44,89 bilhões, o que significou um aumento de 350%,
aproximadamente, comparado ao ano de 2004; 3. Queda dos juros, tanto para os clientes
financiarem os seus imóveis, quanto para as empresas obterem o financiamento à produção, o
que propiciou o aumento da construção civil; 4. Redução do percentual de comprometimento do
cliente durante a execução da obra, já que passou a ser exigido um pagamento de parcelas que
representavam apenas 20% do valor do imóvel, e o restante financiado em até 360 meses. Isso
favoreceu a aquisição de imóvel na planta, pois antes o cliente precisava pagar 50% a 60% do
valor do imóvel durante os 24 ou 36 meses de obra, sendo o restante pago em 36 meses após a
entrega (ALMEIDA, 2008). Os números registrados em 2004 e em 2005 mostram que os clientes
davam mais da metade do valor da compra logo na entrada, o que inviabilizava o acesso das
famílias ao crédito habitacional, principalmente aquelas de menor poder aquisitivo, que tem uma
dificuldade maior de poupar (FORUM IMOBILIÁRIO, 2016); 5. Grande potencial da Grande
Vitória para desenvolver e absorver produtos econômicos, voltados para os programas
habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, que foi o grande foco no mercado nacional a
partir de 2009; 6. Aumento do percentual da entrada, no mercado, de famílias de menor renda,
enquadradas nas classes C, D e E, propiciado por este Programa Minha Casa, Minha Vida, criado
pelo Governo Federal em abril/2009, que possibilitou, consequentemente, um aumento do
crédito imobiliário (FORUM IMOBILIÁRIO, 2016). Este aumento fez com que os bancos, como
a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, investissem, fortemente, nos empréstimos para a
habitação; 7. Aumento da geração de novos postos de trabalho, que possibilitou o aumento do
emprego formal e, consequentemente, o aumento da renda familiar, melhorando o potencial de
compra das pessoas. Esse avanço deve-se, principalmente, à expansão das empresas capixabas,
que se fortaleceram após a descoberta de petróleo, por volta de 2004, em nosso Estado; 8.
Estabilidade econômica e financeira do país, após o período de 2004, que oferecem perspectivas
cada vez mais favoráveis ao crescimento do setor (SCHWARTZ, 2012); 9. Carência significativa
de moradias no Estado. Segundo Réboli (2012), no ano de 2009, o ES apresentava ainda um
déficit habitacional de 77.869, representando 1.158.623 famílias carentes de moradias; 10.
Necessidade das empresas nacionais de se expandirem geograficamente, impulsionadas pelo
anseio de responder à exigência de rentabilidade do mercado financeiro, já que essas empresas
começaram a se abrir ao mercado de capitais.
Das 17 emissões ocorridas em 2007 na BOVESPA, nada mais que 11 foram de empresas
que atuam no mercado imobiliário (GONÇALVES, 2010, p. 45). As grandes incorporadoras,
sediadas nas grandes metrópoles nacionais, passam a difundir seus investimentos em todo o
território nacional.
O mercado capixaba tornou-se a oportunidade das grandes empresas aportarem o seu
capital, dentre elas destacaram-se Cyrela Brazil Realty S.A., Rossi Residencial S.A, MRV
Engenharia e Participações S.A., Direcional Engenharia S.A., Goldfab Incorporações, Tibério
Construções e Incorporações S.A., Inpar S.A, e Masb Desenvolvimento Imobiliário, dentre
outras. E não há dúvidas de que todos esses fatores contribuíram, fortemente, para atrair estas
empresas.
2.2. A Influência das Empresas Nacionais no Mercado Imobiliário Capixaba e nos Novos
Briefing’s dos Empreendimentos
Com a entrada das empresas nacionais no ES, algumas sob a forma de parcerias com
empresas locais, o mercado imobiliário capixaba foi remodelado a partir de 2006/2007. As
grandes Incorporadoras trouxeram novos conceitos para o processo da construção civil,
semelhantes aos de SP, RJ e MG, inovando os empreendimentos da Grande Vitória.
Cerca de 6.400 unidades habitacionais, entre casas e apartamentos foram lançadas, e,
dentre estas unidades, cerca de 90% foram promovidas pelas grandes incorporadoras
(GONÇALVES, 2010), que propiciaram uma significativa transformação no perfil dos produtos
e contribuíram para uma grande expansão territorial, que ocorreu em direção aos municípios, até
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então, sem grandes investimentos imobiliários, como Serra e Cariacica. As empresas investiram,
expressivamente, no município da Serra entre 2007 e 2008. O número de condomínios fechados
(verticais ou horizontais) aprovados pela Prefeitura Municipal da Serra neste período foi
expresssivo. Em 2006, foram apenas 4 empreendimentos aprovados, em 2007 esse número se
elevou para 15 e no ano seguinte foram aprovados 49 projetos de condomínios fechados
(GONÇALVES, 2010, p. 102).
Conforme demonstrado no Gráf. 2, a partir de 2007, a representatividade do município da
Serra aumentou significativamente e a cidade passou a fazer parte do cenário imobiliário de
forma muito mais expressiva.
Gráfico 2: Participação de cada município no volume de unidades habitacionais lançadas: 2002-2008

Fonte: Gonçalves (2010)

Não só neste município, como na Grande Vitória em geral, o número de lançamentos
aumentou consideravelmente e estes passaram a apresentar novos conceitos de condomínios
fechados. Na Serra, em especial, passaram a ser implantados os condomínios fechados
unifamiliares, compostos por edificações horizontais. Algumas empresas locais, como a Morar
Construtora e Incorporadora Ltda e Metron Engenharia, já trabalhavam no Estado com esta
modalidade, porém, a partir de 2007, a proporção do volume de unidades destes condomínios
acentuou-se, juntamente com vários novos conceitos agregados, sob forte influência das
empresas nacionais.
Estas empresas trabalharam, também, com maior enfoque, no conceito de condomínio
multifamiliar fechado, composto por várias edificações verticais em um único empreendimento.
Essa modalidade, de fato, foi predominante no mercado. Tiveram exemplos de empreendimentos
entregues com mais de 8 torres construídas, totalizando um número superior a 1.000 unidades
em um único condomínio multifamiliar, e mais de 280 casas em um mesmo condomínio
unifamiliar, o que não era comum no Estado do ES.
“Essas formas espaciais evidenciam uma mudança quantitativa (de edifício isolado para
conjunto de casas ou de edifícios) e qualitativa (produto imobiliário que enfatiza, de forma
especial, o seu interior) no mercado imobiliário capixaba” (GONÇALVES, 2010).
Como consequência destas novas formas espaciais, a oferta e demanda por grandes áreas
também foi muito expressiva. Os terrenos ficaram valorizados a partir desta época e a sua
captação disputada por várias empresas. Estes terrenos não precisavam estar posicionados em
áreas litorâneas, pois estas empresas viram como atrativas outras regiões além daquelas voltadas
para o mar para o desenvolvimento imobiliário, até porque o padrão adotado nestes novos
condomínios distanciou-se do modelo luxo, o que permitia, assim, construir em áreas menos
nobres.
Bairros no município da Serra, por exemplo, que possuíam grandes vazios urbanos, foram
apropriados pelo mercado imobiliário e deram lugar a grandes empreendimentos imobiliários
(GONÇALVES, 2010), gerando uma valorização comercial de todo o seu entorno e contribuindo
para a melhoria da infraestrutura local.
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Além destas mudanças, os produtos e o seu briefing2 diversificaram. Um novo conceito
predominou nos lançamentos, o do condomínio clube. Os empreendimentos passaram a oferecer
dezenas de itens de lazer, sem onerar muito o condomínio, uma vez que todo o uso deste lazer
passou a ser rateado por um número muito grande de moradores. Esse era um dos grandes
diferenciais apresentados no mercado, e trabalhados como “carro chefe” no marketing dos
produtos, como mostra a Fig. 1.
Figura 1: Marketing divulgado nos panfletos de publicidade

Fonte: Autor (2017)

As empresas passaram a oferecer opções que, até então, eram oferecidos apenas nos
imóveis de alto padrão. Dentre os itens de lazer projetados, destacam-se a piscina adulto, piscina
infantil, sauna, quadra poliesportiva, campo gramado, quadra de tênis, quiosques com
churrasqueiras, forno de pizza, salão de festas infantil, salão de festas adulto, salão de jogos,
espaço gourmet, espaço estética, playground, brinquedoteca, fitness, pista de cooper, sala de
cinema, além de diversos outros itens. O conceito do prédio de 2 quartos, portaria e salão de
festas foi substituído por empreendimentos parques, uma cultura trazida pelas empresas “de
fora”. “Hoje você pode fazer o apartamento de 45 m², sem varanda, sem nada, mas tem que ter
playground, quadra de esporte, piscina, salão de festas, etc. Tem que ter algo que permite o
convívio, ou seja, passamos a vender o conceito: durma no seu apartamento, mas viva fora dele,
nas áreas de convívio” (GONÇALVES, 2010, p. 136).
Até mesmo para os empreendimentos de padrão econômico, que foram enquadrados no
Programa Minha Casa, Minha Vida, também constaram em seus projetos uma área de lazer
atrativa, com, pelo menos, os principais itens. Alguns empreendimentos projetaram
churrasqueira, piscinas adulto e infantil, salão de festas, playground, fitness e quadra
poliesportiva.
“A ênfase destes novos condomínios fechados é, portanto, oferecer o que a cidade não
mais possibilita, como acesso ao verde, convívio social, segurança e etc.” (GONÇALVES, 2010,
p. 138). Para Sebastião Jayme de Almeida, fundador e sócio da empresa Morar Construtora,
“hoje não se vende mais imóvel, vende-se lazer, segurança e localização. Esses itens são os mais
importantes na venda” (informação verbal, em fevereiro de 2016).
E não só no briefing das áreas comuns que as mudanças foram expressivas. As áreas
privativas também sofreram grandes alterações diante deste novo cenário, com a presença e a
influência das empresas nacionais, em especial a tipologia de apartamentos. A tendência dos
projetos foi a concepção de unidades de dois quartos. O mercado passou a ofertar,
2
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expressivamente, esta tipologia. A realidade é que, nunca o mercado capixaba lançou tantas
unidades de dois quartos antes deste cenário.
De acordo com o SINDUSCON-ES, no final de 2005 foram construídos 37,68% imóveis
de dois quartos do total de unidades residenciais em construção na Grande Vitória. Em
novembro de 2008, este percentual chegou a 44,10%, em novembro de 2010 atingiu 54,51% e no
final de 2012 alcançou 60,25%. De acordo com o 29º censo de novembro/ 2015, apresentado por
este Sindicato, este percentual representou 65,88%, o que fica comprovado que o mercado, de
fato, incorporou esta tipologia de dois quartos como a tendência dos últimos anos.
Diversos fatores contribuíram para este grande percentual, dentre eles o chamado “o que
cabe no bolso do cliente”. Isso porque o mercado capixaba valorizou, a partir de 2007, e o
apartamento de dois quartos foi, e continua sendo, o que apresenta um preço mais acessível para
o cliente, e o fato é que a sua planta não deixa de atender às necessidades básicas de muitas
famílias.
Vale também ressaltar um fator que muito contribuiu para a mudança de tipologia, que
foi o perfil social. Reduziu a quantidade de pessoas em uma família, com a formação de 01 ou 02
filhos apenas e o número de solteiros, com idades mais avançadas, também vem aumentando, o
que surtiu a demanda por espaços mais compactos e com até dois dormitórios.
Diante de toda esta análise dos dados do censo imobiliário, o mais surpreendente é a
verificação da representatividade da Serra, conforme Graf. 3, pois, no final de 2005, só haviam
110 unidades de dois quartos em construção neste município, o que representava apenas 2,41%
do total de unidades de dois quartos na Grande Vitória (SINDUSCON, 2005). Em novembro de
2008, este percentual deu um “grande salto” atingindo 32,10%, e alcançou o ápice em novembro
de 2010, onde 49,87% do total de unidades de dois quartos em construção, na Grande Vitória,
estavam concentradas na Serra (SINDUSCON, 2008).
Gráfico 3: Total de imóveis 02 quartos em construção na Serra x Total imóveis 02 quartos em construção na
Grande Vitória

Fonte: Sinduscon (2015)

Relacionando, ainda, o total de unidades de dois quartos construídas na Serra, com o total
de unidades residenciais em construção somente neste município, incluindo todas as tipologias, o
percentual é ainda mais significativo. Em outubro de 2005, representava 14,21%, já em
novembro de 2008, acentuou para 48,50%. Em novembro de 2010 os imóveis de dois quartos
representaram 68,73% e no final de 2012 alcançou 72,76%. De acordo com o 28º censo de abril
de 2015, este percentual atingiu 92,32% (SINDUSCON, 2015).
Não há dúvidas de que grande parte deste aumento exorbitante de unidades de dois
quartos construídas na Serra deve-se ao número elevado de lançamentos de empreendimentos
enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida, que possuem, em sua maioria, esta
tipologia. E a Serra foi uma das principais regiões que “abraçou” esses produtos.
O mercado apresentou, como a grande tendência destes projetos com tipologia de dois
quartos, a redução, significativa, de suas áreas privativas, chegando a ser projetados imóveis com
áreas de 55 a 60m² aproximadamente, ou, ainda, inferiores a esta metragem. Em se tratando de
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imóveis enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida, essas áreas privativas ficaram
abaixo de 50m², pois, para manter a relação custo de obra x preço de venda até o limite do
programa, foi preciso projetar apartamentos bem compactos, alguns inferiores a 45m².
Com esta redução de área privativa, cômodos como despensa, quarto de empregada e
banheiro de serviço, que até então eram padrões nos projetos, passaram a não ser mais
concebidos. A área de serviço e cozinha tornaram-se cada vez mais compactas, e ocupando o
mesmo ambiente, e passou-se a oferecer aos clientes opcionais de integração da cozinha com a
sala, projetando, assim, as chamadas cozinhas americanas.
As empresas passaram a dar especial destaque, também, para as varandas como
diferencial do projeto, tornando este espaço gourmet, com a entrega, até mesmo, de bancada,
churrasqueira e ponto d’água.
Além destas alterações nas áreas comuns e privativas, os padrões de acabamento também
sofreram alterações, principalmente nas fachadas dos empreendimentos, onde foram adotados
materiais como textura, em substituição dos revestimentos cerâmicos e granitos, e gradil de ferro
nos guarda-corpos das varandas, em vez de vidros.
Os processos de comercialização e marketing também receberam forte influência destas
empresas nacionais. O Marketing imobiliário capixaba, por exemplo, passou a trabalhar, a partir
de 2007, com novas estratégias de publicidade, com a construção de estandes de grande destaque
e apartamentos ou casas decoradas como elementos para encantar o cliente e proporcioná-lo o
melhor entendimento do projeto. Além disso, investiu-se em maquetes físicas e eletrônicas;
books completos contendo diversas informações sobre os produtos; ações semanais em “grande
massa” nas ruas, com panfletagens e brindes, dentre outras ações que, até hoje, são utilizadas
pelas empresas, mesmo já sem a presença de muitas destas empresas nacionais no mercado local.
Estas, e outras transformações, dinamizaram as atividades do Espírito Santo, que
necessitava expandir o seu mercado. Este boom imobiliário no Estado, provocado por diversos
fatores, já abordados anteriormente, destacando-se, neste capítulo, a vinda dessas empresas
nacionais, sem dúvidas, contribuíram para que o mercado local crescesse, consideravelmente, e
fizesse de 2007 um marco no mercado imobiliário capixaba.

3.

O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS
VALORES PARA OS CLIENTES

3.1. A importância da realização de pesquisas para conclusão de dados e informações
Neste trabalho, alguns questionamentos foram levantados diante da mudança do cenário
imobiliário capixaba a partir de 2007. Argumentações foram levantadas a fim de obter respostas,
como as seguintes: “O que é, de fato, diferencial para os clientes na escolha de seu imóvel?”;
“Todo esse novo conceito, trazido pelas empresas nacionais, é, verdadeiramente, valor para os
clientes quando da aquisição do imóvel?”; “Quais são os valores percebidos por estes?”; “Será
que todos os itens de lazer são, realmente, utilizados?”; “Quais são os itens que, realmente, as
empresas poderiam estar investindo nas áreas comuns e privativas que são relevantes para os
clientes?”.
E a melhor forma de responder a estes questionamentos é por meio da realização de
pesquisas. Segundo Silva e Menezes (2005, p.19), “pesquisar significa, de forma bem simples,
procurar respostas para indagações propostas [...] é realizada quando se tem um problema e não
se têm informações para solucioná-lo”.
É por meio das pesquisas que é possível obter inúmeras informações e dados, que trarão
conhecimento e respostas às dúvidas levantadas, contribuindo, assim, para a tomada de decisão
nos briefing’s dos empreendimentos e aperfeiçoamento dos produtos; para a execução de ações;
para a redução de custos extras, se necessário; para a redução de incertezas, dentre outras
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contribuições e mudanças, como confirma Dantas (2013, p.15), “a pesquisa ajuda diretamente na
tomada de decisão”.
Para as empresas que precisam a todo instante tomar decisões, com base em informações
confiáveis e de qualidade, tornou-se indispensável utilizar os recursos da pesquisa, e suas
diversas modalidades, como complemento para obtenção de informações seguras.
É possível levantar inúmeros questionamentos, como o grau de satisfação dos
usuários/consumidores com relação aos produtos e serviços da empresa, analisar quais são os
pontos fortes e pontos fracos do produto na percepção do usuário/consumidor, quais são as
razões de rejeição ou não uso do produto, dentre outros argumentos. Pode-se resumir que
pesquisar é, de fato, gerenciar estrategicamente uma empresa.
3.2. Conceito e Objetivos de Pesquisas Quantitativa e Qualitativa
É proposto neste trabalho, além do Estudo de caso que será abordado no item 3.3, a
realização de dois tipos de pesquisa, que são uma quantitativa e outra qualitativa, a fim de obter
um número maior de análises e constatações que auxiliarão nas respostas das questões
levantadas. No entanto, antes de serem apresentadas as pesquisas realizadas, é importante que o
conceito e objetivos dessas duas modalidades de pesquisa sejam explicados. Segundo Dantas
(2013), do ponto de vista da forma de abordagem do problema, as pesquisas podem ser
quantitativas e qualitativas. “Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o
que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.
Pesquisa Qualitativa: [...] não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. [...] É descritiva.
Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente” (DANTAS, 2013, p.20).
É importante ressaltar que são duas modalidades distintas, uma não substitui a outra, e
sim, se complementam. As pesquisas quantitativas testam, por exemplo, no mercado imobiliário,
a demanda por um determinado produto, enquanto a qualitativa visa testar a opinião espontânea
sobre este produto.
Em relação às amostras geradas nestas pesquisas, há uma diferença, pois na quantitativa é
necessário um número de entrevistados maior a fim de garantir maior precisão dos resultados, já
em relação à qualitativa, não há esta preocupação e a amostra é relativamente pequena.
Há, também, uma distinção no processo de entrevistas, conforme expôs Silva (2011). Na
pesquisa quantitativa, o entrevistador identifica as pessoas a serem entrevistadas por meio de
critérios previamente definidos: por sexo, por idade, por ramo de atividade, por localização
geográfica etc. O importante é que sejam aplicadas individualmente e sigam as regras de seleção
da amostra. Na pesquisa qualitativa são realizadas por meio de entrevistas em profundidade ou
de discussões em grupo. É feito o pré-agendamento do entrevistado e a sua aplicação é
individual, em local reservado (SILVA, 2011).
Vale ainda reforçar que, para a realização destas entrevistas, é preciso que tenha um
planejamento, com elaboração de um questionário claro, autoexplicativo e objetivo, a ser
aplicado igualmente com todos os entrevistados na pesquisa quantitativa, para garantir
uniformidade das respostas, o que já não é necessário na qualitativa, pois o questionário serve
mais como um roteiro para condução da pesquisa.
Esta fase da coleta de dados é uma das mais importantes na realização do trabalho, seja
qual for a modalidade de pesquisa. Qualquer tipo de levantamento com o público deve ter o
máximo de cuidado na hora de coletar informações. O entrevistador não pode influenciar o
entrevistado e a pesquisa deve ser feita com rigor científico.
Após ser detectado, primeiramente, o problema e ter sido feito, posteriormente, o
planejamento e a realização do trabalho em campo atendendo ao questionário proposto, com a
perfeita coleta de dados, o relatório torna-se a parte conclusiva da pesquisa, com a discussão de
resultados. Na pesquisa quantitativa, o relatório, além das interpretações e conclusões, deve
mostrar tabelas de percentuais e gráficos, enquanto na qualitativa, as informações obtidas são
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analisadas de acordo com o roteiro aplicado e registradas em relatório, destacando opiniões,
comentários e frases mais relevantes que surgiram (SILVA, 2011).
Independentemente do tipo de pesquisa a ser realizado, todas precisam gerar informações
confiáveis para que as decisões sejam tomadas com o mínimo de risco possível, com dados fiéis
e um relatório seguro, servindo, assim, a pesquisa como uma rica fonte de informações para
quem a está utilizando.
3.3. Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa e sua Metodologia
O presente trabalho utilizará, dentre outras fontes de informações, o Estudo de Caso
como estratégia de pesquisa. Pretende-se, neste tópico, apresentar esta modalidade, para que seja
esclarecida a importância de um Estudo e sua eficácia na obtenção de conhecimento e,
consequentemente, na contribuição das conclusões sobre o assunto abordado.
O Estudo de Caso é considerado um tipo de análise qualitativa e a sua metodologia não
segue um roteiro rígido, porém um planejamento é importante para a sua delimitação, sendo
possível definir um conjunto de etapas que podem ser seguidas na maioria das pesquisas
definidas como estudos de caso.
Essas etapas são: a formulação do problema; a definição da unidade-caso; a determinação
do número de casos; a elaboração do protocolo; a coleta de dados; a avaliação e análise dos
dados; e a preparação do relatório (GIL, 2002).
Ainda de acordo com Gil (2002), o Estudo de Caso, dentro da análise de pesquisa, está
inserido dentro do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pois a pesquisa pode englobar
diversas outras, por exemplo, uma Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental, Pesquisa
Experimental.
No que tange às entrevistas, dentro da metodologia do Estudo de Caso, estas podem
assumir várias formas, segundo Bressan (2000), que podem ser: 1. Entrevista de Natureza
Aberta-Fechada, onde o investigador pode solicitar aos respondentes-chave a apresentação de
fatos e de suas opiniões a eles relacionados; 2. Entrevista Focada, onde o respondente é
entrevistado por um curto período de tempo e pode assumir um caráter aberto-fechado ou se
tornar conversacional, mas o investigador deve preferencialmente seguir as perguntas
estabelecidas no protocolo da pesquisa; 3. Entrevista do tipo Survey, que implicam em questões
e respostas mais estruturadas.
É importante ressaltar sobre esta modalidade de pesquisa que, para uma eficaz obtenção
de dados e cumprimento das etapas necessárias para realização do Estudo, orientadas por Gil
(2000), é preciso que os investigadores tenham conhecimento sobre a metodologia desta
pesquisa e recebam o correto treinamento, pois a análise dos dados a ser investigados não pode
ser deturpada ou interpretada equivocadamente, pois trará distorções nos resultados e conclusões
do Estudo.
“Os argumentos mais comuns dos críticos dos estudos de caso estão no risco de o
investigador apresentar uma falsa certeza das suas conclusões e fiar-se demais em falsas
evidências” (VENTURA, 2007, p.3).
Para Bressan (2000), a ocorrência do sentimento de certeza pode resultar no perigo de se
negligenciar ou deixar de verificar fidedignidade os dados registrados e sua análise. Para que este
risco seja minimizado, ou eliminado, Ventura (2007) recomenda, além do conhecimento,
treinamento e habilitação do investigador, que seja elaborado um plano de estudo de caso que
previna prováveis equívocos subjetivos.
Diante destes conceitos e informações apresentadas, a metodologia de um Estudo de Caso
requer um planejamento, treinamento e um aprofundamento dos objetos que serão estudados,
para que se obtenham informações consistentes e que os objetivos da pesquisa sejam alcançados.
Assim sendo, no Estudo de Caso desenvolvido com a empresa Morar Construtora
procurou-se aprofundar em poucos objetos, que foram cinco pesquisas realizadas pela empresa,
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para que pudesse ser feita uma análise mais detalhada dos dados. Este Estudo será melhor
explicado no item 4.
3.4. Metodologia de Pesquisas em Redes Sociais, por Meio do Programa Google Docs.
A pesquisa quantitativa a ser apresentada no item 5 deste trabalho, será realizada por
meio das redes sociais, o Facebook e Whatsapp, e utilizando-se o programa Google Docs3, que é
uma ferramenta que se desvincula do papel e que “possibilita ao pesquisador uma diversidade de
estratégias como também uma economia coletiva nos processos do método de pesquisa”
(SILVA; LÓS, Dayvid; LÓS, Djalma, 2011).
Como já explicado anteriormente esta modalidade de pesquisa, também denominada
quanti, pode ser classificada como pesquisa Survey, que tem como objetivo fazer descrições
quantitativas acerca de uma população através de um instrumento predefinido, que é o
questionário. A diferença, no entanto, na metodologia adotada por meio do programa Google
Docs é que, para aplicação deste questionário, não é preciso ter a permanência de uma pessoa em
campo e requer menor tempo de trabalho, pois, no método tradicional, é preciso que o
entrevistador se desloque para o local estabelecido, explane o questionário, oriente o seu
preenchimento e colete os dados. A pesquisa, neste caso, só é concretizada se houver um
condutor humano.
Além desta distinção, no método tradicional há a necessidade de “transferir os dados
coletados através do questionário impresso para um dispositivo de armazenamento geralmente
mediado por um computador, o que ainda permanece a alta dependência do fator humano como
intermediador dos processos” (SILVA; LÓS, Dayvid; LÓS, Djalma, 2011). Para estes autores,
esta metodologia apresenta riscos e falhas, e diminui a precisão e confiabilidade dos dados
presentes nos questionários, principalmente no ato da recolha do questionário e logo na de
transmissão dos dados para um software em um computador.
No método proposto neste trabalho, a precisão torna-se maior, pois o questionário é
gerenciado por uma ferramenta da Web 2.04, o Google Docs, onde é possível proporcionar um
espaço de interação entre usuários mediados por um computador ou qualquer outro equipamento
conectado à internet, como o celular.
É importante ainda destacar que os dados inseridos pelo público-alvo neste formulário
são vinculados a uma planilha eletrônica, e, a qualquer momento, pode ser observado como está
o andamento da pesquisa, ou seja, a análise pode ser realizada em tempo real (SILVA; LÓS,
Dayvid; LÓS, Djalma, 2011, p. 8), além da geração e atualização instantânea dos gráficos à
medida que um entrevistado responde ao formulário.
Além disso, estes não são impressos, pois os entrevistados recebem uma mensagem com
um link, visualizando, assim, por meio online o formulário, que assemelha-se a função de
questionário, que estará salvo em um servidor virtual da Google.
Essas são algumas, das muitas vantagens, que podem ser obtidas utilizando-se este
método. No caso deste trabalho, os links serão divulgados por meio da rede social Facebook e
Whatsapp, que são as redes mais acessadas pela população brasileira atualmente. De acordo com
esta pesquisa, o Facebook está em primeiro lugar, representando 83% das redes mais visitadas e
sendo utilizado por 83 milhões de brasileiros, seguido do Whatsapp, com 58% de
representatividade, e abrangendo cerca de 38 milhões de usuários brasileiros.
Outro dado relevante, que favorece o uso desta tecnologia Google Docs para a realização
de pesquisas, é o fato de existirem, segundo o 26ª Relatório Anual de Tecnologia da Informação
3

O Google Docs é uma ferramenta que surgiu em 2006, através da unificação de dois serviços, o de processamento
de textos e de planilhas. Podemos defini-la como o conjunto de serviços online capazes de processar textos,
planilhas, apresentações, desenhos e formulários de forma colaborativa e gratuita.
4
Web 2.0 pode referir-se a uma combinação de técnicas informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, Web
syndication, etc.), a um momento histórico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas para o comércio
eletrônico e a processos de interação social mediados pelo computador.
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(2015), 306 milhões de dispositivos conectáveis a Internet no Brasil (152 milhões de
computadores e 154 milhões de smartphones), isto é, 3 dispositivos para cada 2 habitantes.
Diante destes dados, observa-se uma maior agilidade e segurança na realização das
pesquisas e torna-se notório que a concretização de pesquisas por meio online passa a ser a
grande tendência do mercado.
4.

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO REALIZADO COM A EMPRESA
MORAR CONSTRUTORA

O Estudo de Caso é uma das modalidades de pesquisa adotada, neste trabalho, para tentar
explicar as questões abordadas. Segundo Ventura (2007), o estudo pode ter o foco em uma
unidade – um indivíduo (caso único e singular) ou múltiplo, nos quais vários estudos são
conduzidos simultaneamente: vários indivíduos, várias organizações, por exemplo.
Neste caso, optou-se por analisar múltiplas informações, porém de uma única
organização, que é a empresa Morar Construtora e Incorporadora Ltda.
Esta escolha se deu por alguns fatores, dentre eles: 1. O porte da companhia, pois é uma
empresa construtora e incorporadora, que atua no ramo da construção civil no estado do ES há
34 anos, com imobiliária própria para a comercialização de seus produtos, e já desenvolveu
diversos tipos de projetos, com a entrega de 61 empreendimentos (computando 6.982 imóveis
entregues) e quatro, atualmente, em execução, o que totalizarão 1.110.000m² de área total
construída até 2017 (MORAR, 2016); 2. A linha de projetos da empresa, pois trabalha no
mercado com todos os tipos de segmentos, com padrão luxo, alto, médio e econômico, além de
desenvolver projetos de condomínios residenciais multifamiliares e unifamiliares; 3. A parceria
que foi realizada, nos anos de 2006 a 2012, com a Cyrela Brazil Realty, o que fez com que a
Morar incorporasse em seus processos e projetos novos conceitos, como os citados no item 2.2;
4. A gestão de seus processos, que, dentre eles, engloba a obrigatoriedade de realização de
diversas pesquisas, como por exemplo, as pesquisas de mercado e teste de produto (sob a
modalidade quanti e quali, antes da captação de uma nova área ou de um novo lançamento ou,
ainda, para a elaboração dos produtos); as pesquisas de pós-vendas (para avaliar todo o processo
de comercialização com o cliente); as pesquisas de pós-ocupação ( realizadas de 06 a 24 meses
após a entrega do imóvel); e as pesquisas de pós-chaves (realizada após a entrega do imóvel para
o cliente).
Diante destes fatores, concluiu-se que um Estudo de Caso realizado com esta empresa
contribuirá muito para a obtenção de informações significativas para o trabalho.
Dessa forma, foram analisadas cinco pesquisas feitas pela Morar Construtora, sendo três
pesquisas de pós-ocupação realizadas com clientes de três empreendimentos de perfis diferentes,
e duas pesquisas quantitativas com análise de mercado.
Além disso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com três síndicos que atuam em
empreendimentos que foram entregues pela Morar, já que as pesquisas de produto e pósocupação mostram opiniões de clientes, e esta qualitativa apresentará a visão dos síndicos.
4.1. Análise de Pesquisa de Pós-Ocupação
As pesquisas de pós-ocupação realizadas pela Morar tiveram como objetivo avaliar a
satisfação dos clientes quanto ao imóvel comprado e os itens que o compunham, desde
acabamentos utilizados até a segurança e lazer oferecidos. Também investigaram a satisfação
quanto ao atendimento prestado, os itens de lazer do empreendimento, a imagem atual que o
cliente tem da empresa, além de mensurar o índice de satisfação do cliente.
O presente trabalho teve o foco de analisar, nestas pesquisas, a satisfação dos clientes em
relação aos itens de lazer oferecidos e em relação ao seu imóvel, pois o objetivo foi entender o
que é valor para os clientes nesses condomínios em que residem.
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Os empreendimentos estudados foram: 1. Aldeia Manguinhos Condomínio Clube
(condomínio fechado unifamiliar, de padrão médio alto, composto por 62 casas duplex e 01
linear, incorporado pela Morar Construtora); 2. Veredas Buritis Condomínio Clube 1ª fase
(condomínio fechado multifamiliar, de padrão médio, composto por 176 apartamentos de dois e
três quartos nesta 1ª fase, incorporado pela Morar Construtora, em parceria com a Living
Construtora (empresa nacional do grupo Cyrela Brazil Realty); 3. Recreio das Laranjeiras
Condomínio Clube (condomínio fechado multifamiliar, de padrão econômico enquadrado no
Programa Minha Casa, Minha Vida, composto por 512 apartamentos de dois quartos,
incorporado pela Morar Construtora, em parceria com a Living Construtora. Todos estes
empreendimentos foram construídos no município da Serra a partir de 2009.
4.1.1. Pesquisa do Empreendimento Aldeia Manguinhos Condomínio Clube
A pesquisa foi realizada em dezembro de 2015, com 40 clientes, correspondendo a 57%
dos ocupantes, e, destes 40 entrevistados, 92,5% consideraram satisfeitos ou muito satisfeitos
com a sua casa e empreendimento.
No que tange às áreas comuns do empreendimento, foram projetados e entregues os
seguintes itens de lazer: academia, churrasqueira, piscina adulto, piscina infantil, playground,
quadra poliesportiva, salão de festas, sala de jogos e sauna. Dentre estes itens, a piscina foi o que
mais agradou os clientes, seguido do salão de festas e academia, conforme apresentado na Fig. 2.
Foi apontado que 90% se posicionaram como satisfeitos ou muito satisfeitos com o lazer.
Figura 2: 26ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-Ocupação

Fonte: Autor (2017)

Foi também questionado ao cliente, de forma a obter uma resposta espontânea, sem
direcionamento, se houve algum item que faltou no projeto de sua área de lazer. O item que mais
se destacou foi a ausência de ter mais uma opção de quadra, já que o condomínio oferece uma
quadra poliesportiva, com demarcação para a prática de tênis e futebol.
No que tange à área privativa do cliente e do empreendimento em geral, os três itens que
mais agradaram aos clients, de acordo com Fig. 3, foram a varanda gourmet, o tamanho da casa e
dos cômodos5 e a segurança do empreendimento. No entanto, o ambiente que consideraram que
fez falta na área privativa foi o projeto de um banheiro na varanda gourmet, seguido de despensa
e depósito, conforme Fig. 4.

5

As áreas privativas das casas do Empreendimento Aldeia Manguinhos são de 126m², 145m² e 208m².
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Figura 3: 18ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-Ocupação

Fonte: Autor (2017)
Figura 4: 9ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-Ocupação

Fonte: Autor (2017)

4.1.2. Pesquisa do Empreendimento Veredas Buritis Condomínio Clube
A pesquisa foi realizada de outubro a dezembro de 2014, com 66 clientes,
correspondendo a 50% dos ocupantes, e, destes 66 entrevistados, 84,85% consideraram
satisfeitos ou muito satisfeitos com o seu apartamento.
Em relação às áreas comuns deste condomínio, foram oferecidos os seguintes itens de
lazer: academia, três churrasqueiras, forno de pizza, piscina adulto, piscina infantil, piscina
biribol, bar da piscina, playground, brinquedoteca, salão de festas adulto, salão de festas infantil,
espaço gourmet, varanda de jogos, campinho gramado, quadra recreativa, sala de estética e
massagem, ateliê e sauna com repouso. Dentre estes itens, a piscina foi a que mais agradou os
clientes, seguido da academia e churrasqueira. O salão de festas também teve um percentual de
indicação alto, como mostra a Fig. 5. A pesquisa apresentou que 84,85% dos clientes estão
satisfeitos ou muito satisfeitos com o lazer.
Foi também questionado ao cliente, de forma a obter uma resposta espontânea, sem
direcionamento, se houve algum item que faltou no projeto de sua área de lazer. O item que
mais se destacou foi a ausência de uma ciclovia.
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Figura 5: 14ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-ocupação

Fonte: Autor (2017)

Analisando a área privativa do cliente e do empreendimento em geral, os três itens
principais que mais agradaram, de acordo com Fig. 6, foram a localização, área de lazer e
tamanho/ espaço do apartamento, mas vale ressaltar também a varanda como um item
expressivo.
Figura 1: 6ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-ocupação

Fonte: Autor (2017)

4.1.3. Pesquisa do Empreendimento Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube
A pesquisa foi realizada em setembro/ outubro de 2013, com 217 clientes,
correspondendo 50% da amostra mínima definida pela empresa, e, destes 217 entrevistados,
86,5% consideraram satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua casa e empreendimento.
No que tange às áreas comuns do empreendimento, foram projetados e entregues os
seguintes itens de lazer: academia, churrasqueira, piscina adulto, piscina infantil, playground,
quadra poliesportiva e salão de festas. Dentre estes itens, a piscina foi o que mais agradou os
clientes, seguido da churrasqueira e salão de festas, conforme apresentado na Fig. 7. Foi
apontado, na pesquisa, que 69,6% se posicionaram como satisfeitos ou muito satisfeitos com o
lazer.
Figura 7: 12ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-Ocupação

Fonte: Autor (2017)
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Foi também questionado ao cliente, de forma a obter uma resposta espontânea, sem
direcionamento, se houve algum item que faltou no projeto de sua área de lazer. O item que
mais se destacou foi a ausência de um salão de jogos, como demonstrado na Fig. 8.
Figura 8: 13ª pergunta do questionário da Pesquisa Pós-Ocupação

Fonte: Autor (2017)

Quanto à área privativa do empreendimento, a empresa optou por não incluir, no
questionário, perguntas relacionadas a este assunto pelo fato do empreendimento estar
enquadrado no Programa Minha Casa, Minha Vida, sendo as áreas privativas muito compactas.
4.2. Análise de Pesquisa de Demanda
Com o objetivo de averiguar o que é valor para os clientes, foram também analisadas
duas pesquisas quantitativas realizadas pela Morar, no período de Out/Nov de 2012 no município
de Aracruz/ES e em Dez/Jan de 2013 no município de Linhares/ES, com pessoas interessadas em
comprar imóvel residencial na região nos próximos dois anos da data da realização das
pesquisas.
O foco foi identificar, dentre outros itens, a demanda para um futuro empreendimento a
ser implantado nestas regiões (ambos condomínios fechados unifamiliares) e averiguar, por meio
do teste de produto, a aceitação do mesmo. A fim de alcançar este objetivo, foram realizadas
entrevistas com 400 pessoas em Aracruz e 439 em Linhares.
Apesar de serem dados obtidos fora da região da Grande Vitória, este fato não anula a
análise, pois essas duas regiões também foram influenciadas por esse novo conceito de
condomínio clube, e a amostra foi muito significativa, total de 839 entrevistas. Assim sendo, a
análise destas duas pesquisas trouxe dados muito relevantes para o presente trabalho.
4.2.1. Pesquisa no Município de Aracruz
A pesquisa abordou consumidores acima de 25 anos, com renda mensal familiar acima de
R$ 3.000,00, que moravam ou tinha algum tipo de envolvimento profissional com o município
de Aracruz/ES, e, como dito anteriormente, com a intenção de compra de imóvel residencial nos
próximos dois anos da data da realização da pesquisa.
Em relação ao lazer, foi questionado aos 400 entrevistados quais seriam os itens que não
poderiam faltar no imóvel que desejavam adquirir, e a piscina foi considerado o item primordial
representando 44,63%. O segundo item mais importante, que teve destaque em seu percentual,
foi a churrasqueira, com 30,41%, seguido, posteriormente, da quadra esportiva/ campo.
No que tange à área privativa, os 400 entrevistados disseram que um imóvel de três
quartos é o que melhor atenderia, representando 64,63%. Quanto ao número de suítes, este
percentual já demonstrou mais equilibrado, pois 50,91% disseram a necessidade de apenas uma
suíte e 45,29% mencionaram duas suítes. Quanto às vagas de garagem, a necessidade por duas
vagas prevaleceu com 59,34%, conforme Fig. 9.
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Figura 9: Itens 5.2, 5.3 e 5.4 do questionário da Pesquisa de Demanda

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

A pesquisa também abordou sobre a opinião dos entrevistados quanto à necessidade de
serem projetados alguns cômodos que, atualmente, já não constam mais nos projetos,
principalmente nos imóveis mais compactos, como despensa, quarto e banheiro de empregada. A
maior parte da amostra, 45,79%, indicaram não fazer falta nenhum destes cômodos, porém dos
que manifestaram a necessidade destes ambientes, 43,64% disseram que a despensa, dentre os
três itens, não poderia faltar. Os demais cômodos não foram tão representativos na amostra.
4.2.2. Pesquisa no Município de Linhares
A pesquisa abordou consumidores acima de 25 anos, com renda mensal familiar acima de
R$ 6.000,00, que moravam ou tinha algum tipo de envolvimento profissional com o município
de Linhares/ES, e, como dito anteriormente, com a intenção de compra de imóvel residencial nos
próximos dois anos da data da realização da pesquisa.
Em relação ao lazer, foi questionado aos 439 entrevistados quais seriam os itens que não
poderiam faltar no imóvel que desejavam adquirir, e a piscina foi considerado o item mais
essencial, representando 43,28%. O segundo item mais importante, que teve destaque, foi a
churrasqueira, com 21,18%.
No que tange à área privativa, os 439 entrevistados disseram que um imóvel de três
quartos é o que melhor atenderia representando 62,96%. Quanto ao número de suítes, prevaleceu
a necessidade de duas suítes, com 46,43%. Quanto às vagas de garagem, a necessidade por duas
vagas foi predominante com 82,14%, conforme demonstrado na Fig. 10.
Figura 2: Itens 3.2, 3.3 e 3.4 do questionário da Pesquisa de Demanda

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

A pesquisa também abordou sobre a opinião dos entrevistados quanto à necessidade de
serem projetados alguns cômodos que, atualmente, já não constam mais nos projetos, como
despensa, quarto e banheiro de empregada. Do total da amostra, 50% indicaram a necessidade de
ter uma despensa em seu imóvel. Os demais cômodos não foram tão representativos na pesquisa.
4.3. Pesquisa Qualitativa Realizada com Síndicos de Condomínios Entregues pela
Empresa Morar Construtora
A fim de obter mais informações para aprofundar as conclusões do Estudo de Caso, foi
avaliada a importância de se realizar uma pesquisa qualitativa com síndicos que residem em
empreendimentos entregues pela empresa Morar, de forma a obter mais opiniões sobre as
questões levantadas neste trabalho.
As entrevistas foram realizadas com três síndicos de condomínios fechados
multifamiliares: Vista de Manguinhos Condomínio Clube (padrão econômico), Veredas Buritis
Condomínio Clube (padrão médio) e Ápice Condomínio Clube (alto padrão), entregues em
Maio/ 15, Nov/ 12 e Ago/ 12 respectivamente.
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Foram aplicados dois formulários distintos, pois como o Vista de Manguinhos é de um
padrão econômico, enquadrado no Programa Minha Casa, Minha Vida, alguns itens pertinentes à
área privativa, pertencente ao Bloco 3, foram modificados.
Os formulários foram divididos em três blocos, com os seguintes objetivos: 1. Identificar,
no 1º Bloco, de forma sucinta, o perfil dos moradores quanto ao arranjo familiar (solteiro, família
sem filhos e família com filhos), pois isso impacta nas necessidades de uso do lazer e área
privativa do condomínio; 2. Avaliar, no 2º Bloco, a área comum do empreendimento,
identificando o uso dos itens de lazer pelos moradores, quais os mais utilizados e considerados
como mais importantes por estes, a frequência de uso, os motivos de uso deste lazer, a existência
de algum item que não está sendo utilizado pelos condôminos e a sugestão de acréscimo e/ou
modificação na área de lazer; 3. Analisar, no 3º Bloco, a opinião quanto à área privativa do
imóvel, abordando o item de maior valorização pelos moradores, as sugestões de modificação e
acréscimo na unidade privativa.
Quanto aos formulários dos condomínios Veredas e Ápice, diferenciou-se apenas no 3º
Bloco, com o acréscimo de duas questões, abordando a escolha de mais dois itens que os
síndicos julgaram ser apreciados pelos moradores em sua área privativa e a quantidade de vagas
de garagem que, em média, são ocupadas por cada família.
4.3.1. Pesquisa com o Síndico do Condomínio Vista de Manguinhos
O Vista de Manguinhos é um empreendimento localizado no município da Serra/ES,
enquadrado do Programa Minha Casa, Minha Vida, e composto por 448 unidades residenciais,
porém em torno de 200 unidades estão ocupadas atualmente.
O condomínio oferece 10 itens de lazer e sua tipologia são apartamentos com dois
quartos e 43m² de área privative aproximadamente.
Quanto ao perfil dos moradores, há um equilíbrio entre famílias que possuem filhos e as
que não possuem, entre 40% a 60%, que é um perfil comum de produtos do Minha Casa, Minha
Vida. Já os solteiros representaram até 20%.
Analisando o 2º Bloco, que aborda a área de lazer do condomínio, foram avaliados os
seguintes pontos: 1. Dentre os itens que os moradores mais utilizam e que consideram mais
importantes6, dos dez itens oferecidos, a piscina, sala de ginástica e quadra poliesportiva foram
os indicados pelo síndico. Diferente das outras pesquisas realizadas, o salão de festas e
churrasqueira, por exemplo, não foram os mais apontados; 2. Sobre a frequência de uso de todos
os itens de lazer que o condomínio dispõe, foram indicados com frequência diária ou semanal; 3.
Em relação à opinião do motivo principal de uso deste lazer pelos condôminos, o síndico
informou que observa a maior frequência de uso destes itens pelo controle de retirada de chaves
que se concentra na portaria do empreendimento, porém não justificou os motivos; 4. Sobre a
existência de algum item não ser utilizado no condomínio, foi mencionado que, até remanejarem
os bancos de outros locais do lazer para o gazebo, este era o item inutilizado, no entanto todos os
itens, atualmente, são utilizados pelos moradores; 5. Em relação à opinião do síndico sobre a
sugestão de mudança e/ou acréscimo de algum item nesta área, foi citada a necessidade de
mudança do acesso à quadra e churrasqueira, localizadas no nível inferior do lazer, pois os
condôminos acabam passando muito próximo ao salão de festas.
Avaliando o 3º Bloco, que aborda a área privativa do imóvel, foram abordadas as
seguintes questões: 1. Qual o item, na planta do imóvel que, na visão do síndico, os moradores
mais valorizam? Segundo a pesquisa, a “área de serviço” foi citada como valor para os
condôminos; 2. Sobre a possibilidade de modificar algo na planta do imóvel7, foram citados a
mudança de transformar a cozinha em americana, integrada com a sala, e o deslocamento da
6

O síndico, no item 2.1 da pesquisa, poderia escolher mais de uma opção, porém teria que listar o que era realmente
utilizado pelos moradores.
7
Esta pergunta, que consta no item 3.3 e a do item 3.4 do questionário, foi espontânea, sem apresentar e direcionar
nenhuma opção para o síndico responder.
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caixa de ar condicionado, projetando-a sobre a janela, para que o ar frio fosse melhor circulado;
3. Em relação à possibilidade de acrescentar algo no imóvel, foi indicada a necessidade de ter
uma sacada, pois o condomínio possui 100% dos apartamentos sem varanda.
No que tange à quantidade média de vagas utilizadas por cada família, não foi levantada
esta questão, pois cada unidade tem direito, somente, a uma vaga, pois é o conceito para
viabilizar empreendimentos enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida.
4.3.2. Pesquisa com o Síndico do Condomínio Veredas Buritis
O Veredas Buritis é um empreendimento localizado no município da Serra/ES, composto
por 352 unidades residenciais, porém foi entregue, até a presente data, somente a 1ª fase com 176
apartamentos, tendo 80% de ocupação aproximadamente.
O condomínio oferece mais de 15 itens de lazer e sua tipologia são apartamentos com
dois e três quartos, de 62m² e 73m² de área privativa, respectivamente, ambos com suíte e
varanda gourmet.
Quanto ao perfil dos moradores, a maioria dos que residem são famílias com filhos, em
torno de 60% a 80%. Os solteiros representaram até 20% e famílias que não possuem filhos entre
20% a 40%.
Analisando o 2º Bloco, que aborda a área de lazer do condomínio, foram avaliados os
seguintes pontos: 1. Dentre os itens que os moradores mais utilizam e que consideram mais
importantes8, foram indicados, pela síndica, a piscina, salão de festas, sala de jogos, sala de
ginástica, espaço gourmet, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, brinquedoteca e sala
de estética e massagem. Itens como a sauna, o campo gramado, o forno de pizza e o bar da
piscina não foram mencionados; 2. Sobre a frequência de uso de todos os itens de lazer que o
condomínio dispõe, foram indicados com frequência diária ou semanal; 3. Em relação à opinião
do motivo principal de uso deste lazer pelos condôminos, foi informado que há muitas crianças e
adolescentes no empreendimento, e, para que eles não fiquem expostos na rua, utilizam muito os
espaços que o condomínio oferece. Foi citado, também que o uso das churrasqueiras é frequente
para realizar comemorações; 4. Sobre a existência de algum item não ser utilizado no
condomínio Veredas, foi mencionado o “bar da piscina” como o item inutilizado; 5. Em relação
à opinião da síndica sobre a sugestão de mudança e/ou acréscimo de algum item nesta área, foi
citada a necessidade de ampliação da sala de ginástica, pois é muito utilizada, a inserção de um
bicicletário e de uma área para a prática de patins e skate na área de lazer. Também foi sugerida
a retirada do bar da piscina e a alteração de acesso às piscinas existentes.
Avaliando o 3º Bloco, que aborda a área privativa do imóvel, foram abordadas as
seguintes questões: 1. Qual o item, na planta do imóvel que, na visão da síndica, os moradores
mais valorizam? Dentre os itens apresentados, a cozinha americana integrada com a sala foi a
indicada como principal; 2. Também foi solicitada à síndica a escolha de mais duas opções, no
máximo, que ela julgava serem apreciadas pelos condôminos em sua área privativa. Os itens
“varanda gourmet e closet no quarto suíte” foram os itens indicados; 3. Sobre a possibilidade de
modificar algo na planta do imóvel9, a síndica não apresentou nenhuma modificação, pois tudo
lhe agrada na planta do imóvel; 4. Em relação à possibilidade de acrescentar algo no imóvel, a
resposta não foi validada, pois foi mencionado itens que já existiam nos dois modelos de planta
do imóvel;
No que tange à quantidade média de vagas utilizadas por cada família no
empreendimento, foram apontadas duas vagas de uso constante.

8

A síndica, no item 2.1 da pesquisa, poderia escolher mais de 01 opção, porém teria que listar o que era realmente
utilizado pelos moradores.
9
Esta pergunta, que consta no item 3.3 e a do item 3.4 do questionário, foi espontânea, sem apresentar e direcionar
nenhuma opção para o síndico responder.
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4.3.3. Pesquisa com o Síndico do Condomínio Ápice
O Ápice está localizado no município de Vitória/ES, e é um empreendimento composto
por 70 unidades residenciais, sendo 65 ocupadas atualmente. O condomínio oferece oito itens de
lazer e sua tipologia apresenta apartamentos com três e quatro quartos, de 105 m² e 165m² de
área privativa, respectivamente, ambos com suíte e varanda gourmet.
Quanto ao perfil dos moradores, a maioria dos que residem são famílias com filhos, em
torno de 40% a 60%. Os solteiros representaram até 20% e famílias que não possuem filhos entre
20% a 40%.
Analisando o 2º Bloco, que aborda a área de lazer do condomínio, foram avaliados os
seguintes pontos: 1. Quais os itens que os moradores mais utilizam e que consideram mais
importantes? das oito opções de lazer oferecidas no condomínio apenas dois itens não constaram
na lista, que foram a sauna e sala de ginástica. Os demais itens, como piscina, salão de festas,
espaço gourmet, churrasqueira, quadra poliesportiva e playground, foram indicados como mais
importantes pelo síndico; 2. Sobre a frequência de uso de todos os itens de lazer que o
condomínio dispõe, foram indicados com frequência diária ou semanal; 3. Em relação à opinião
do motivo principal de uso deste lazer pelos condôminos, foi informado que há muitas crianças
no empreendimento, e, por isso, a quadra é muito frequentada, e o salão de festas e churrasqueira
são muito utilizados para realizar comemorações; 4. Sobre a existência de algum item não ser
utilizado no condomínio Ápice, a resposta foi negativa, pois todas as opções de lazer são
frequentadas; 5. Em relação à opinião do síndico sobre a sugestão de mudança e/ou acréscimo de
algum item nesta área, foi mencionada a necessidade de ter um salão de jogos e ampliar o salão
de festas.
Avaliando o 3º Bloco, que aborda a área privativa do imóvel, foram abordadas as
seguintes questões: 1. Qual o item, na planta do imóvel que, na visão do síndico, os moradores
mais valorizam? dentre os itens apresentados, a varanda gourmet foi a indicada como principal;
2. Também foi dada a opção ao síndico de escolher mais dois itens, no máximo, que ele julgava
serem apreciadas pelos condôminos em sua área privative, e o item “área de serviço separada da
cozinha” foi o indicado; 3. Sobre a possibilidade de modificar algo na planta do imóvel, a opção
apontada foi a transformação do quarto de empregada e do banheiro de empregada em despensa;
Em relação à possibilidade de acrescentar algo no imóvel, os dois itens sinalizados foram
a necessidade de ampliação da cozinha e o acréscimo de uma despensa.
No que tange à quantidade média de vagas utilizadas por cada família no
empreendimento, foram apontadas duas vagas de uso constante.
5.

PESQUISA QUANTITATIVA PARA ANÁLISE DOS ITENS DE VALOR PARA OS
CLIENTES

5.1. Objetivo, Metodologia e Critérios da Pesquisa
Conforme Silva (2011), “as pesquisas quantitativas são mais adequadas para apurar
opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados [...] e testam, de forma precisa, as
hipóteses levantadas para a pesquisa”.
Sendo assim, foi proposta a realização de uma pesquisa quantitativa com o objetivo de
abranger um número maior de pessoas, de distintos perfis socioeconômicos, para a apuração de
diferentes opiniões sobre o que é valor para um cliente em um condomínio multifamiliar quanto
à área comum, especificamente ao lazer e à área privativa, a fim de obter dados relevantes para a
conclusão deste trabalho.
A metodologia adotada foi a entrevista aplicada por meio de redes sociais, utilizando-se
do Facebook e Whatsapp, e, em alguns casos, foi necessário o envio do formulário para os
entrevistados através de e-mails. Este formulário em questão foi elaborado no programa Google
Docs, que propiciou compilar, de forma automática, todos os dados e visualizar, em tempo real,
a evolução do resultado da pesquisa à medida que cada entrevistado concluía o questionário.
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Este questionário foi composto de 12 perguntas objetivas e sucintas, número este que foi
limitado e definido com o intuito do entrevistado não desprender muito tempo para a realização
da pesquisa, e o critério para a sua aplicação foi alcançar distintos níveis sociais, faixas etárias e
estilos de vida, para que fossem obtidas diferentes opiniões.
Sendo assim, foram abordadas, por meio online, em torno de 200 pessoas, que residem,
em grande maioria, na região da Grande Vitória/ES, e foram obtidas 119 amostras, no período de
12 a 24 de março de 2016, cumprindo, assim, o objetivo, que era obter 100 amostras para que os
resultados fossem mais precisos e conclusivos.
5.2. Apresentação da Pesquisa
5.2.1. Exposição dos Dados Obtidos
A pesquisa aplicada foi dividida em três Blocos, composta de quatro perguntas em cada
etapa. No Bloco 1, foi analisado o perfil social dos entrevistados, como faixa etária, renda
familiar, estado civil e composição familiar, já que é fundamental avaliar este perfil, pois
influencia os hábitos sociais, as necessidades básicas e escolhas dos clientes.
No Bloco 2, foi avaliada a opinião do entrevistado quanto à área comum de um
empreendimento, com foco no lazer, abordando questões vinculadas aos itens que as pessoas
consideram, de fato, essenciais e os motivos desta consideração.
Já no Bloco 3 foi abordada a área privativa de um imóvel, considerando os itens mais
apreciados pelo entrevistado e as necessidades básicas que neste imóvel precisa constar, como
quantidade de quartos, suítes e vagas de garagem.
Os resultados obtidos nestes três Blocos serão apresentados, neste capítulo, por meio de
gráficos, pois, em uma pesquisa quantitativa, o relatório mais adequado para as interpretações e
conclusões das amostras coletadas é com a demonstração de tabelas de percentuais e gráficos.
De acordo com a pesquisa, a maioria dos entrevistados encontra-se na faixa etária acima
de 30 anos, porém teve um número expressivo do público mais jovem também, abaixo desta
faixa, que representou 30,2% das amostras.
Gráfico 4: Pergunta 1.1 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Considerando a faixa de renda familiar, estado civil e composição familiar, 37% dos
respondentes possuem renda abaixo de R$ 6.000,00, 55,5% são casados e 55,5% não possuem
filhos, no entanto houve um percentual significativo de famílias com um ou dois filhos, que
representou 41,2%.
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Gráfico 5: Pergunta 1.2 da Pesquisa Quantitativa

Gráfico 2: Pergunta 1.3 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)
Gráfico 7: Pergunta 1.4 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Em relação ao Bloco 2, que teve o foco na área de lazer, os itens mais indicados como
importantes para constar em um condomínio, foram a piscina, salão de festas e churrasqueira,
porém não teve nenhum item que se destacou expressivamente dentre os apresentados. Esta
pergunta permitia aos respondentes escolher mais de uma opção, porém listando apenas os itens
essenciais. Sendo assim, foram obtidas 918 respostas.
Gráfico 8: Pergunta 2.1 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Sobre a frequência de uso, as repostas não puderam ser validadas, pois alguns
entrevistados não puderam visualizar todas as opções, somente a frequência diária, o que
deturpou, assim, o resultado.
Também foi avaliada a opinião dos entrevistados quanto à possibilidade de se adquirir
um imóvel apenas com três itens de lazer, com o intuito de entender se é fundamental, de fato,
projetar um condomínio clube e se teria rejeição se este conceito não fosse aplicado. A pesquisa
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apontou que 89,1% dos entrevistados comprariam um empreendimento que tivesse poucas
opções de lazer.
Gráfico 9: Pergunta 2.2 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Os 106 respondentes que concordaram com o item 2.2 da pesquisa, puderam prosseguir
com as demais perguntas do Bloco 2, e aqueles que responderam negativamente passaram direto
para o Bloco 3. Ao se avaliar, então, quais foram os três itens de lazer essenciais em um
condomínio, a piscina foi a escolha mais significativa com 81,3%, seguido do salão de festas
com 72% e da churrasqueira com 63,6%10. Alguns itens foram inexpressivos, como mostra o
Gráf. 10.
Gráfico 30: Pergunta 2.3 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Sobre os motivos que fazem com que estes itens de lazer sejam essenciais para os
entrevistados, 56,1% destes justificaram que costumam receber amigos e parentes, seguido da
justificativa, que também foi relevante, de ter ou pretender ter filhos, representando 31,8%.
Gráfico 41: Pergunta 2.4 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Em relação ao Bloco 3, que teve o foco na área privativa do empreendimento, o item que
os entrevistados consideraram como o mais valorizado em um projeto, e o que mais influencia na
análise da planta, foi o imóvel possuir quartos amplos, o que representou 28,6%, seguido de sala
de estar/ jantar ampla com 22,7% e varanda ampla (não necessariamente gourmet) com 13,4%.

10

Para o cálculo deste percentual foi considerado o nº de respostas pelo nº total de entrevistados, que foram 119
pessoas, totalizando 300% (100% para cada opção).
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Gráfico 52: Pergunta 3.1 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)

Nesta questão 3.1 foi estabelecida a possiblidade de escolher 01 única opção, justamente
para entender o principal valor para o cliente. No entanto, na pergunta 3.2 o entrevistado pôde
escolher até três opções, além da que ele já havia mencionado no item anterior, a fim de analisar
outros critérios que podem ser considerados na elaboração de um novo briefing de um
empreendimento.
Novamente foi reforçada a preferência dos respondentes pelos quartos amplos, com
45,4% de representatividade, percentual este que ficou bem equilibrado com o item “sala de
estar/ jantar ampla”, que apresentou 44,5%, seguido da varanda gourmet (com bancada e
churrasqueira) com 33,6% de respostas. É importante ressaltar, também, que tiveram itens com
percentuais bem expressivos e equivalentes, que podem ser levados em consideração na
preparação de um novo projeto, que foram as opções de área de serviço separada da cozinha,
com 25,2%, e banheiro com ventilação natural (sem sistema de ventilação forçada por
equipamentos), com 23,5%.
Quanto às opções de cozinha fechada e cozinha americana (integrada com a sala), as
opiniões foram bem divididas, quase igualmente, pois 22 respondentes (18,5% do total da
amostra) optaram por cozinha fechada, contra 20 respondentes (16,8% do total) que elegeram
cozinha americana.
Gráfico 13: Pergunta 3.2 da Pesquisa Quantitativa

Fonte: Autor dados da pesquisa (2017)
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Também foi abordada, na questão 3.3, sobre a preferência dos entrevistados de adquirir
um imóvel de dois quartos, sem suíte, porém com mais um terceiro cômodo menor (para
escritório, por exemplo), ou dois quartos apenas com uma suíte, considerando que ambos
possuem a mesma área privativa e o mesmo preço de venda. Esta análise é importante para
projetar, por exemplo, apartamentos enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida, que
apresentam muito estas duas tipologias. Das 119 respostas obtidas, 78,2% optaram pelo imóvel
de dois quartos com uma suíte, o que foi um percentual muito significativo.
Quanto à análise da tipologia, número de suítes e de vagas de garagem, que são
importantes contemplar no projeto de um novo empreendimento, 50% dos entrevistados
responderam que a tipologia de três quartos é a que melhor atende as suas necessidades; 74,1%
mencionaram a importância de uma suíte no imóvel e 68,8% consideraram imprescindíveis duas
vagas de garagem.
5.2.2. Análise dos Resultados
Diante desta pesquisa realizada, pôde-se extrair dados relevantes para a conclusão dos
resultados dos 03 Blocos aplicados, uma vez que a amostra foi expressiva, as questões não
geraram dúvidas e não houve deturpações na coleta dos dados e na geração dos relatórios.
Em relação ao Bloco 1, resume-se que a maioria dos respondentes possuem acima de 30
anos (69,8%) e renda familiar abaixo de R$ 9.000,00 (66,4%) sendo que, do total de pessoas com
esta renda apresentada, 34,18% são entrevistados com faixa etária abaixo de 30 anos, o que
significa que, apesar desta faixa ter representado a maioria das amostras, não influenciou o
resultado quanto à renda familiar, pois 65,82% das pessoas com renda até R$ 9.000 possuem
acima de 30 anos.
A maioria dos respondentes apresentam estado civil como casado (55,5%), porém o
número de solteiros foi expressivo (36,1%), o que, de certa forma, influenciou na composição
familiar, pois 90,7% dos entrevistados solteiros não possuem filhos. No entanto, observa-se que
35,52% dos entrevistados que apresentam outro estado civil também não possuem filhos.
O resultado da pesquisa mostrou até um percentual equilibrado de famílias com filhos
(44,5%) e de famílias sem filhos (55,5%), o que foi satisfatório, pois foi possível obter diferentes
opiniões, hábitos e necessidades básicas dos entrevistados.
Quanto ao Bloco 2, constatou-se que a grande maioria das pessoas (89,1%) não
deixariam de adquirir um imóvel se o mesmo não tivesse o conceito de lazer clube, com
inúmeros itens de lazer, pelo contrário, estariam dispostas a morar em um condomínio com até
três itens de lazer apenas.
Analisando estas três opções que os respondentes mais valorizam, constatou-se que a
piscina (27,1%), o salão de festas (24%) e a churrasqueira (21,2%) são, de fato, os itens mais
apreciados, seguido, posteriormente, da sala de ginástica (11,2%). E os principais motivos desta
valorização são: o hábito de receber amigos e parentes (56,1%), a comodidade de ter tudo em seu
próprio condomínio (38,3%) e a existência de filhos ou pretensão de tê-los (31,8%).
É importante ressaltar, no entanto, que os respondentes admitem a relevância de ter em
um empreendimento vários itens de lazer, pois quando foram solicitados a listar as opções que
consideram importantes ter em um condomínio, foram obtidas 918 respostas entre os 119
entrevistados, o que correspondeu um média de 7 a 8 itens escolhidos por pessoa.
Outro dado relevante obtido na pesquisa é que aqueles que responderam que não
comprariam um imóvel só com três opções de lazer não estão concentrados nos respondentes
com renda familiar acima de R$ 15.000, pois do total de pessoas que possuem esta renda, apenas
21,4% responderam negativamente.
Avaliando o Bloco 3, foi averiguado que o item primordial para constar nos projetos,
quando possível, é “quartos amplos” (28,6%), seguido de “sala de estar/ jantar ampla” (22,7%),
e, até mesmo quando pode-se escolher outras opções, estes dois itens também se destacam,
acompanhados da varanda gourmet (com bancada e churrasqueira).
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No entanto, há projetos de padrão médio e econômico que não é possível dispor de
ambientes amplos, pois a área privativa dos imóveis é mais compacta, devido ao custo de obra
mais “enxuto” também. Sendo assim, pôde-se analisar, por meio do Gráf. 13, outros itens de
valor que podem ser inseridos em um projeto de padrão médio, por exemplo.
Excluindo da pesquisa as opções que não são cabíveis para serem aplicadas nos briefing’s
de produtos médio e econômico, é possível recalcular os percentuais somente com base nos
respondentes que mencionaram os itens aceitáveis para projetos com estes padrões. Dessa forma,
verifica-se que a varanda gourmet é o item que mais se destaca (19,4%), seguido da importância
de se ter uma área de serviço separada da cozinha (14,6%) e banheiro com ventilação natural
(13,6%).
É relevante destacar, ainda, que a aplicação nos projetos de padrão médio e econômico
do 2º item mais citado na pesquisa, não é tão simples, pois as plantas dos imóveis compactos
apresentam, normalmente, uma pequena área de serviço integrada com a cozinha, passando a ser
uma tendência desses padrões. Assim também há uma dificuldade na aplicabilidade do 3º item,
pois como a configuração das torres destes projetos é composta por oito, ou mais, unidades por
andar torna-se difícil projetar todos os banheiros voltados para as fachadas do empreendimento,
com ventilação natural, sem que aumente o perímetro da torre, o que impactaria,
consequentemente, no custo de obra.
Ainda sobre a avaliação do Bloco 3, constatou-se que 50% dos entrevistados optaram por
unidades com tipologia de três quartos, com uma suíte (74,1%) e duas vagas de garagem
(68,8%). Quanto à tipologia, é importante ressaltar que as unidades de dois quartos também
possuem demanda, pois 34,2% dos entrevistados selecionaram esta tipologia.
Também foi expressiva a opinião dos mesmos quanto à preferência de ter uma suíte no
imóvel de dois quartos (78,2% dos respondentes), em vez da planta não possuir suíte e, sim, uma
opção de um terceiro quarto menor para uso de escritório por exemplo.
Diante de todos os resultados apresentados, é possível afirmar que a pesquisa atendeu os
objetivos propostos, que eram avaliar o que é, de fato, diferencial para os clientes na escolha de
seu imóvel; quais os valores percebidos por estes em relação às área comuns e privativas; quais
as suas necessidades e os itens de lazer que são, realmente, relevantes e utilizados em um
condomínio pelos clientes. Além disso, a pesquisa pôde servir de fonte de informações para
elaboração de novos briefing’s de futuros empreendimentos.
6.

CONCLUSÃO

Todos os dados analisados, pesquisas aplicadas e estudos efetivados apresentaram
resultados relevantes, que serviram de base para as conclusões de todas as questões levantadas
neste trabalho, que apresentou, como objetivo principal, entender o que é valor para os clientes
na aquisição de um imóvel, identificando, assim, quais são os itens primordiais, para estes, nas
áreas comuns e privativas de um condomínio multifamiliar.
Constatou-se, com a análise de diversas pesquisas, que os clientes apreciam os novos
conceitos destes empreendimentos multifamiliares, com a concepção de um lazer clube, pois,
tanto nas três pesquisas de pós-ocupação analisadas, quanto nas três pesquisas qualitativas
aplicadas com os síndicos que atuam em condomínios deste porte, os clientes informaram que
utilizam, com frequência diária ou semanal, a grande maioria dos itens disponíveis. Inclusive,
novos itens interessantes foram apontados pelos síndicos, que poderiam constar no briefing da
área comum de um condomínio, como espaços destinados para a prática de bicicletas, patins e
skate.
Constatou um consenso em relação às opções de lazer, que são as mais valorizadas entre
os condôminos, síndicos e potenciais clientes (que responderam as pesquisas de demanda
apresentadas), que são piscina, salão de festas, sala de ginástica e churrasqueira. Essa mesma
constatação foi confirmada na pesquisa quantitativa realizada, onde apresentaram estas opções
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como as mais relevantes em um empreendimento, e concluiu-se, ainda, que as pessoas não
deixariam de adquirir um imóvel se o projeto apresentasse apenas três itens no lazer.
Em relação à área privativa do imóvel, averiguou-se que a varanda gourmet, inserida nos
projetos de forma mais significativa, no ES, a partir do boom imobiliário, é um item de valor
para o cliente, pois foi citada em todas as análises das pesquisas quantitativa, qualitativa e de
pós-ocupação.
Na pesquisa quantitativa, onde foi possível coletar uma amostra maior de opiniões,
destacou-se a valorização por quartos e salas amplas, o que se entende que, mesmo sendo uma
grande tendência e oportunidade de compra e investimento o lançamento de apartamentos
compactos, compostos por dois quartos, os imóveis com ambientes maiores são ainda os mais
apreciados, porém estas opções não podem ser adotadas em todo projeto, principalmente os de
padrões econômico e médio, que requerem áreas privativas menores, para alcançar custo de obra
e preço de venda mais baixos. É importante ressaltar, também, outros itens mencionados na
pesquisa, que podem ser avaliados, como a área de serviço separada da cozinha, citada em
diversas pesquisas como um item desejado.
Além deste, na pesquisa quantitativa, a opção de ter o banheiro com uma ventilação
natural (sem ter ventilação forçada por meio de equipamentos) foi um item que se destacou, e
nas pesquisas de demanda e qualitativa (com o síndico do condomínio Ápice), o cômodo
despensa também foi considerado importante.
Outro conceito que passou a ser adotado nas áreas privativas dos imóveis e que teve, de
fato, grande aceitação, foi a opção de cozinha americana, integrada com a sala, sendo
mencionada pelos síndicos como um item valorizado no imóvel, assim como na pesquisa
quantitativa.
É importante considerar que, em todos os estudos, a tipologia citada com maior
relevância, pela maioria dos entrevistados, foi a de três quartos com uma suíte, e mencionaram a
importância de constar no projeto duas vagas de garagem. No entanto, mesmo prevalecendo a
escolha por esta tipologia, os dados coletados nos censos imobiliários comprovaram que, a partir
de 2007, a tipologia de dois quartos foi incorporada pelas empresas, e muito bem aceita pelos
clientes, tanto que o número de lançamentos e construções desta tipologia aumentou de forma
muito significativa, principalmente nas regiões de expansão, como no município da Serra/ES,
ocasionado por diversos fatores, dentre eles, os novos arranjos familiares e perfil
socioeconômico.
Concluiu-se, ainda, que todos os estudos e pesquisas realizadas neste trabalho servirão de
fontes de informações para elaboração de novos briefing’s de futuros empreendimentos e, tanto a
sua metodologia, quanto os seus formulários, podem ser aplicados para diversas outras análises
de uma empresa, complementando-os, se necessário, pois é fundamental
entender,
constantemente, o que é valor para os clientes, já que isso pode sofrer mudanças ao longo do
tempo, e, conhecer os desejos destes, é um grande passo para se alcançar o que tanto as empresas
focam, que é a satisfação dos clientes.
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