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RESUMO 

Considerando o mercado primário brasileiro de imóveis residenciais no período de 

2015 a 2018, tem-se um movimento de alta de estoques para novas moradias. Esta 

situação pode ser ilustrada pelo município de São Paulo onde segundo o SECOVI 

(2018) a capital encerrou o mês de maio com 17.425 unidades disponíveis em 

oferta, sendo esta composta por imóveis na planta, em construção e prontos 

(estoque), lançados nos últimos 36 meses (junho de 2015 a maio de 2018).  

Preliminarmente, justifica-se tal situação pelas dificuldades econômicas que o País 

tem enfrentado após 2015. No entanto, alguns estudos revelam um novo 

comportamento do consumidor, que mesmo tendo condições de compra, dá 

preferência por usufruir de moradia por tempo determinado, não se mostrando 

interessado na aquisição.  

Este estudo teve como objetivo principal analisar o conflito que se apresenta para a 

indústria da construção que necessita repensar seus investimentos estudando novas 

possibilidades de comercializar os estoques presentes bem como futuro, orientado a 

atender este novo perfil de consumidor. 

Para isso, foram selecionados 52 entrevistados, caracterizados como Geração Z 

(nascidos a partir de 1993) e aplicado um questionário fechado de pré-teste, com 

perguntas de levantamento de perfil, renda, sociodemográfico, familiar e 

relacionadas ao quesito moradia atual e futura. Posteriormente, 05 entrevistados 

participaram de uma entrevista – presencialmente e/ou por telefone, com perguntas 

especificas, relacionadas ao processo de decisão no que se refere à compra ou 

locação de um imóvel. 

O dilema ter ou usufruir em relação à moradia foi levado em consideração pelos 

participantes, entretanto nota-se uma tendência para compra de um imóvel. Por fim, 

os resultados evidenciaram que o comportamento dos entrevistados, no que diz 

respeito ao quesito moradia, está relacionado principalmente a sua renda atual.  

 

Palavras-Chave: Mercado Imobiliário; Comportamento do Consumidor; Decisão de 

Compra. 



6 
 

ABSTRACT 

The primary market for residential real estate in the period from 2015 to 2018 has a 

movement of stocks for new housing. This model can be illustrated by the 

Municipality of São Paulo, according to the SECOVI model (2018), with maturity in 

May of 36 months (June 2015 to May 2018). 

 

However, some studies have revealed a new behavior of the consumer, which has to 

do with the purchase, the preference for the use of the dwelling for the given time, 

not showing up in the purchase. 

 

This study had as main analysis the domain that presents for the industry that needs 

for the future investment new possibilities to commercialize present and future 

inventories oriented to this consumer profile. 

 

For this purpose, 52 interviewees, selected as Generation Z (born as of 1993) and a 

closed pre-test questionnaire, with questions of profile survey, socioedemic, familiar 

and pertinent to the current and future questionnaire were selected. 05 interviewed 

participated in an interview - in person and / or by telephone, they specifically 

commenced, related to the process of making a reference to the purchase or lease of 

a property. 

 

The dilemma the use to be built in the part in the evening, those not listed, the most 

relevant to purchase of a property. Why, the results of the evaluation of the behavior 

of the interviewees, are not related to the housing question, are related mainly to the 

current update. 

 

Keywords: Real Estate Market; Consumer behavior; Buying decision. 
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INTRODUÇÃO 

Com o avanço da globalização e a introdução e consolidação da internet nas 

últimas décadas do século XX as práticas de se fazer negócios e de se relacionar 

física e/ou virtualmente mudaram. Tal movimento é percebido no mercado imobiliário 

brasileiro onde se observa a presença de novos atores bem como a mudança do 

modelo de negócios, cada vez mais apoiado em novas tecnologias, particularmente 

de comunicação e compartilhamento de dados. 

Desde o início do século XXI, observam-se no Brasil políticas públicas de 

crédito imobiliário que buscam mecanismo para viabilizar a aquisição de imóveis por 

brasileiros com nível de renda considerados insatisfatórios para tal propósito. Em 

estudo de 2010 realizado pela MB Associados e citado em matéria publicada na 

Revista Exame em outubro do mesmo ano, previa-se à época que a “classe média 

popular” (Classe C) iria dominar o mercado residencial brasileiro nos próximos anos, 

projetando uma demanda habitacional potencial de 10,4 milhões de imóveis até 

2016 considerando uma renda de três a dez salários mínimos.  

Destaca-se que os empresários do setor entenderam como correta esta 

sinalização e investiram no intuito de atender as altas expectativas de demanda, 

tendo dificuldade de consolidar tais projeções, vivenciando aumento no estoque nos 

anos seguintes.  

Neste cenário que se desenha, influenciado pela Globalização, recessão 

brasileira e substancial avanço das ferramentas de comunicação e comercialização, 

observa-se o empresário do setor imobiliário brasileiro, tradicionalmente resistente a 

transformações, adaptando-se a essas novas tendências, buscando alternativas 

inovadoras em suas operações tentando se adequar.  

Nas décadas de 80 e 90 para se adquirir ou locar um imóvel, 

necessariamente, comprador e vendedor teriam que interagir presencialmente para 

dar continuidade ao processo tanto de visitação bem como para as demais etapas 

subsequentes em casos de concretização de negócios. Tal realidade tem se 

“virtualizado” em função de novas tecnologias que vem se tornando mais acessíveis 

bem como performáticas. 
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Neste sentido, Araújo (2016) aponta para mudança generalizada no perfil do 

consumidor brasileiro identificando mais simpatizantes para propostas de modelos 

de negócios apoiado em tecnologias entre aqueles que compõem a chamada 

geração Y.  

Segundo o autor, esta geração, composta por nascidos na década de 80, 

possuem características bem peculiares, tais como: “coragem” para arriscar, 

rompendo com comportamentos tradicionais das antigas gerações, as quais 

vislumbravam a estabilidade no emprego como fator de sucesso. Diferentemente, os 

jovens desta geração possuem características fundamentais ao empreendedor de 

sucesso e lideram as estatísticas relacionadas ao empreendedorismo. 

Segundo matéria veiculada no site O Globo (2018) “O mercado imobiliário 

começa a enfrentar os mesmos desafios que os táxis, hotéis e restaurantes tiveram 

com a chegada de plataformas, como o “Uber”, “Airbnb” e “iFood “que conectam os 

serviços ao cliente final por meio de tecnologia (aplicativos, em especial). A passos 

lentos, mas que tendem a acelerar, novas empresas baseadas em tecnologia 

oferecem agilidade no processo de locação ou venda.  

Dessa forma o mercado imobiliário brasileiro, em particular na cidade de São 

Paulo, alinha-se a esse pensamento, passando a atuar desde o início do século XXI, 

de maneira a conciliar os interesses financeiros dos empresários do setor e o novo 

perfil de consumidor que se apresenta dentro de cenário percebido.  

Identifica-se um conjunto de propostas neste sentido, sendo particular objeto 

de interesse deste trabalho estudar a viabilidade de propostas de locação de um 

imóvel, associadas à possibilidade de compra ao final do contrato, usando os 

aluguéis pagos como componentes da entrada para a aquisição.  

Vislumbrando os próximos anos o setor imobiliário terá como cliente potencial 

a Geração Z que tem como principal característica a conectividade e preferência por 

investir em experiências pessoais a acumular coisas. Esta geração é composta por 

nativos digitais, nascidos a partir de 1993 e com latente familiaridade à tecnologia. 

Está geração é caracterizada pela facilidade de realização de várias tarefas ao 

mesmo tempo, o imediatismo e a dificuldade de lidar com autoridade e hierarquia. 
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Nascidos após a difusão da internet chegam ao mercado procurando por um mundo 

semelhante ao deles, totalmente conectado, aberto a interações, veloz e global 

(FAGUNDES, 2011; MCCRINDLE, 2011).  

Esta nova geração que tem como hábito usar e não possuir estará no 

mercado de trabalho e, portanto, passará a ter renda, tornando-os aptos ao 

consumo de bens de forma geral, particularmente de imóvel para moradia. Entender 

o comportamento, bem como o processo de tomada de decisão desta geração é de 

interesse do empresariado do setor imobiliário e particularmente deste trabalho.  

Problema de pesquisa  

Nota-se um movimento de alinhamento do empresariado do mercado 

imobiliário brasileiro a esta tendência, particularmente na cidade de São Paulo. Tal 

empresariado procura produtos e modelos de negócios que atendam às 

expectativas da Geração Y e Geração Z. 

Pergunta problema 

Considerando-se as gerações “Y” e “Z” como demandantes e o empresariado 

no setor imobiliário como ofertante, como conciliar interesses entre estes atores que 

terminem em negócios que satisfaçam os interesses da oferta e da demanda no 

mercado imobiliário residencial representa uma questão desafiadora.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção são apresentadas contribuições de autores no intuito de construir 

a revisão de literatura científica com particular atenção às dimensões Mercado, 

Mercado imobiliário Brasileiro, Comportamento do Consumidor e Métodos 

Científicos.  

 

2.1 MERCADO 

Mercado representa uma possibilidade econômica consagrada para onde 

ofertantes e demandantes se dirigem, presencialmente ou virtualmente, no intuito de 

satisfazer suas necessidades. Desta forma Vasconcellos (2015, p. 31) descreve a 

Demanda ou Procura como sendo:  

“(...) a quantidade de determinado bem ou serviço que os 
consumidores desejam adquirir, num dado período, dada sua renda, 
seus gastos e o preço de mercado (...)”.  

 

Para se aprofundar nesta lei é fundamental que se conheça seus elementos 

constituintes, a saber, “Curva de Oferta” e “Curva de Demanda”, doravante Oferta e 

Demanda respectivamente (VASCONCELLOS, 2015). O autor apresenta a Oferta 

como as quantidades de unidades de certo produto que seus ofertantes estão 

dispostos a produzir em função de diferentes preços, tratando-se de uma curva 

especulativa do comportamento dos ofertantes quando estimulados por diferentes 

preços.  

 A Quantidade Ofertada (Qo) se eleva à medida que há expectativa de 

aumento de Preço (P), evidenciando que as grandezas são diretamente 

proporcionais neste contexto conforme ilustra a Figura 1 adaptado de Vasconcellos 

(2015). Observam-se nesta como os ofertantes se comportam frente a diferentes 

expectativas de preços pelos quais conseguiriam comercializar seu produto ofertado.  

 

Tem-se deste modo maior interesse de ofertar quantidades mais elevadas à 

medida que há expectativa de se conseguir vender estas a preços unitários mais 

elevados. Destaca-se que a curva de oferta é uma abstração derivada da hipótese 

de racionalidade dos atores econômicos.  
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Figura 1: Curva de Oferta  
Fonte: adaptado de Vasconcellos (2015)  

 
  Figura 2: Curva de demanda  
  Fonte: adaptado de Vasconcellos (2015) 

   

A Figura 2 adaptada de Vasconcellos (2015) ilustra o comportamento dos 

potenciais consumidores, chamados de demandantes e que compõem a Curva de 

Demanda, simplesmente chamada de Demanda.  

Nota-se comportamento oposto dos demandantes quando provocados por 

variação de Preços do produto, posicionando-se numa lógica de redução de 

quantidades demandadas frente a aumento de preços. Neste contexto é possível 

descrever que Preço e Quantidade demandada (Qd) são grandezas inversamente 

proporcionais, considerando-se também neste caso de que se trata de uma 

abstração baseada na hipótese dos atores econômicos.   

Desta forma o funcionamento de mercado se traduziria por contemplar 

simultaneamente interesses de ofertantes e demandantes conforme ilustra a Figura 

3 adaptada de Vasconcellos (2015). Nesta se tem o ponto de equilíbrio, 

representando o preço unitário as quantidades transacionadas a este preço.  

Os excedentes ou as faltas acabariam por repercutir em ações em novas 

rodadas de negociação. Desta forma se é observado excesso de oferta há 

expectativa segundo a teoria econômica clássica de que os preços estabelecidos 

pelos ofertantes sejam reduzidos no intuito de escoar os excedentes.  

Desta forma, foram transacionadas 400 unidades neste momento retratado na 

Figura 3 destaca-se que o mercado no momento deste equilíbrio transacionou 400 

unidades ao preço unitário de R$ 1,80.  
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        Figura 3: Funcionamento dos Mercados: Equilíbrio entre Oferta e Demanda 
        Fonte: adaptado de Vasconcellos (2015) 

 

Smith (2010) afirma que os indivíduos agem para suprir seus próprios 

interesses, mas que tal ação pode promover benefícios à sociedade. Desta forma 

um prestador de serviços não levanta cedo por estar preocupado com o bem-estar 

social, mas sim que este esforço pode lhe gerar vantagem econômica.  

 

Nesta linha, o auto interesse de uma sociedade livre proporcionaria a forma 

mais rápida de uma nação alcançar o progresso e o crescimento econômico, 

sugerindo que o Estado não deve intervir no Mercado. Para o autor existe uma "mão 

invisível" que seria um agente de auto regulação do Mercado, promovendo de forma 

dinâmica o equilíbrio entre interesses de ofertantes e demandantes.  

 

O mercado pode ser considerado em funcionamento quando potenciais 

vendedores e compradores saem da expectativa e de fato concretizam operações 

comerciais. Desta forma se tem o chamado ponto de equilíbrio entre oferta e 

demanda caracterizado pelo “Preço Unitário” e pela “Quantidade” acertada entre as 

partes como justificável à consagração de uma operação comercial de bens e/ou 

serviços. 

Vasconcellos e Garcia (2014) e Mankiw (2013) afirmam que a “Lei da Oferta e 

da Demanda” elaborada por Adam Smith ainda no período de reconhecido como 

Economia Clássica, é um conceito econômico ainda hoje considerado válido que 

sugere a lógica inicial de funcionamento do Mercado para uma negociação em 
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ambiente de “Concorrência Perfeita”. A Figura 3 representa o Ponto de Equilíbrio de 

Mercado.  

Este surge do cruzamento das chamadas curvas de Oferta e de Demanda, 

indicando a que “Preço” certas “Quantidades” são transacionadas. Indica o êxito final 

de uma operação especulativa entre as partes interessadas, sintetizada na 

explicitação de qual o “Preço” considerado justo entre as partes para a transferência 

de certas “Quantidades” de produtos e/ou serviços.  

 

Segundo tal Lei o equilíbrio é dinâmico, respondendo com flutuações de 

Preço e Quantidade em função do excesso ou falta de oferta e/ou de demanda de 

determinado produto e/ou serviço.  Vale ressaltar que, em mercados de bens de alto 

valor agregado, como o setor imobiliário, a relação dá-se por ciclos longos onde o 

preço e quantidade precisarão, necessariamente, estar em um equilíbrio para que 

haja a concretização de uma venda. 

 

2.2 MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 

 

Considerando os dados do IBGE (2010) tem-se que a população brasileira 

sofreu forte expansão no período de 1872 a 2010, atingindo a marca 190.755.799 

brasileiros. Nos 40 primeiros anos do século XX, marcados por duas guerras 

mundiais, observa-se aumento  da população brasileira, potencializada pelo grande 

número de imigrantes que chegam ao país, via de regra fugindo de conflitos em 

seus paises de origem.  

Contudo, a população da época não ultrapassou a marca de 50 milhões de 

habitantes em 1940. Em 2010, data do último senso realizado pela instituição, 

atinge-se a marca de 190.755.799 pessoas, com tendência de crescimento para os 

próximos anos.   

Segundo o IBGE (2018) deve atingir de atingir em 2047 a marca de 233,2 

milhões de pessoas, declinando gradualmente a partir de então, chegando a 228,3 

milhões em 2060. Observa-se neste movimento envelhecimento da população 

brasileira, considerando-se tendência de diminuição dos índices de natalidade da 

população brasileira.  
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Considerando regionalmente, tem-se maior concentração populacional no 

sudeste, estimando-se que  43% do total da população está distribuida pelos 

estados do Espírito Santos, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, concentrada 

na região com maior potencial econômico/financeiro do país. O estado de São 

Paulo, por sua vez, é o que concentra o maior número de habitante por quilômetro 

quadrado, chegando a 166,25 pessoas. 

  

Após demonstração da população residente nacional e regional e a densidade 

demográfica dos habitantes, vale ressaltar que a procura por estados da região 

sudeste, mais precisamente por São Paulo, deu-se, entre outros fatores, pela grande 

oferta de mão-de-obra do mercado imobiliário. 

 

2.3 DÉFICIT HABITACIONAL 

 

  Acompanhando o tamanho populacional brasileiro e sua tendência por um 

crescimento ainda maior nas próximas décadas, observa-se um deficit habitacional 

crescente. 

Segundo dados disponilizados na plataforma de pesquisa da FJB (2018):   

“Em 2015, o déficit habitacional estimado corresponde a 
6,355 milhões de domicílios, dos quais 5,572 milhões, ou 
87,7%, estão localizados nas áreas urbanas e 783 mil 
unidades encontram-se na área rural”. 

 

 Em relação ao estoque de domicílios particulares permanentes e 

improvisados do país, o déficit habitacional corresponde a 9,3%. 
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Gráfico 01: Déficit habitacional no Brasil 

 
                 Fonte: aosfatos.org, apud Fundação João Pinheiro, 2015 

 

Em continuidade aos dados disponibilizados na pesquisa realizada pela FJP 

(2018), evidencia-se que: 

“Do total do déficit habitacional em 2015, 39% localiza-se na 
região Sudeste, o que corresponde a 2,482 milhões de 
unidades. Em seguida vem à região Nordeste, com 1,971 
milhões de moradias estimadas como déficit, o que 
corresponde a 31% do total. As nove áreas metropolitanas 
do país selecionadas pela Pnad possuem 1,829 milhão de 
domicílios classificados como déficit, o que representa 29% 
das carências habitacionais do país”. 

 

Gráfico 02: Déficit habitacional no Brasil vs São Paulo. 

 
Fonte: aosfatos.org, apud Fundação João Pinheiro, 2015 
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2.4 MERCADO PRIMÁRIO 

 

Levando em consideração o histórico econômico do setor imobiliário 

brasileiro, com grandes oscilações marcadas por extremos - torna-se cada vez mais 

difícil criar cenários e até mesmo planejar estratégias de curto prazo. 

Segundo (LANZANA, 2012) ao longo das últimas décadas, o Brasil viveu as 

mais diferentes experiências inflacionárias: desde o programa bem-sucedido de 

combate à inflação do governo Castelo Branco (1964-1967) até o Plano Real (1994), 

o país passou por seis programas fracassados de estabilização. 

Segundo dados do Banco Central, publicado no anuário SECOVI-SP (2017), 

o SFH (Sistema Financeiro Habitacional) foi criado em meados da década de 1960, 

pela Lei nº 4.380/1964, a partir da reformulação geral do SFN (Sistema Financeiro 

Nacional). A mesma lei instituiu a correção monetária, com o objetivo de abrir o 

mercado financeiro para os títulos do governo e viabilizar os financiamentos de 

longo prazo, fundamentais para o mercado imobiliário.  

O SFH possibilitou criar o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo) e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Segundo a 

mesma fonte, o crédito para a produção de novos empreendimentos foi de R$ 9,2 

bilhões, montante 13,8% abaixo do total concedido em 2016 e a quarta queda 

consecutiva em valores nominais, desde o início da crise econômica no País, em 

2014. Foram financiados 39,6 mil imóveis em 2017, resultado 19,6% inferior quando 

comparado as 49,2 mil unidades financiadas em 2016. Esta é a sexta queda 

consecutiva desde 2012. 

Os financiamentos imobiliários nas modalidades de aquisição e construção, 

com recursos concedidos pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito), 

atingiram valores nominais de R$ 43,1 bilhões em 2017, representando queda de 

7,5% em comparação ao ano anterior. Esta foi à terceira redução consecutiva, 

porém, em menor ritmo. Em unidades, os financiamentos registraram a terceira 

queda consecutiva: foram financiadas 175,6 mil unidades, 12,1% menos que o total 

de 199,7 mil unidades de 2016. 

Gráfico 03: Financiamentos e Unidades 
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Fonte: Secovi (2017) 

 

2.4.1 MERCADO SECUNDÁRIO 

 

 Na última década o mercado imobiliário da região sudeste, mais 

especificamente de São Paulo, apresentou várias oscilações, tanto no que diz 

respeito a preços de venda quanto à quantidade de lançamentos. 

Segundo o Secovi (2017) em dados divulgados no seu anuário: 

“Em 2017 foram lançadas 28.657 unidades residenciais 
na cidade de São Paulo, crescimento de 48,0% em 
relação às 19.359 unidades de 2016”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Lançamentos residenciais na cidade de São Paulo – em mil unidades. 



20 
 

 

Fonte Secovi, apud Embraep (2017). 

Apesar do bom desempenho no ano, os resultados apenas superaram os 

números de 2015 e 2016 – anos de grande crise do setor. Entretanto nada que se 

compare aos números expressivos de lançamentos de outros anos. 

A pesquisa aponta ainda o comparativo entre os anos de 2016 e 2017 das 

unidades lançadas e vendas no município de São Paulo. 

Gráfico 05: Unidades lançadas e unidades vendidas 

 

Fonte Secovi, apud Embraep (2017). 

Os números apresentados acima foram divididos em trimestres e devem ser 

multiplicados por mil. Dessa forma, nota-se que em 2016, ano de grande crise 

político-econômica do país, o acumulado de lançamentos de imóveis foi de 19.300, 

por outro lado as vendas somaram um total de 16.200, gerando assim um estoque 

de unidades.  
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Já em 2017, foram lançadas para venda 28.700 unidades com um histórico 

trimestral de compra de 23.600.  Percebe-se que o que alavancou os números de 

2017 foi o 4° trimestre, onde foram lançadas aproximadamente 17.200 com uma 

venda próxima a 10.800 unidades.  

Tal fato pode ser estar relacionados a diversos fatores, entre eles, leve 

melhora da economia brasileira e do poder de compra do consumidor, políticas de 

crédito estatais ou até mesmo os financiamentos direto com as construtoras e/ou 

incorporadoras.  

 

Segundo o (Secovi, p. 221, 2017): 

“Em 2017, os preços das locações residenciais não 
apresentaram grande variação mensal (...). A relativa 
estabilidade nos preços dos aluguéis é justificada pelo 
ambiente macroeconômico dos anos anteriores (2015 e 
2016), com desemprego e queda da renda da 
população”. 

 

Em uma pesquisa de locação residencial no município de São Paulo realizada 

pelo Secovi pode-se analisar através do gráfico a variação do valor médio de 

locação comparado com o IGP-M nos últimos 12 meses. 

Gráfico 06: Variação do valor médio de locação x IGPM. 

 
Fonte: Secovi (2018) 

A Pesquisa de Valores de Locação Residencial do SECOVI-SP apura 

mensalmente os preços efetivamente pactuados em novos contratos de aluguel 

residencial na cidade de São Paulo. Com histórico desde dezembro de 2004, a 
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pesquisa abrange diversas regiões da cidade, buscando informações de locações de 

casas e apartamentos por número de dormitórios, tamanho e estado de 

conservação. 

Gráfico 07: Variação % Acumulada no ano dos aluguéis residenciais e do IGP-M. 

 
Fonte: Secovi – FGV (2017) 

 

A gestão administrativa dos que participam diretamente do mercado 

imobiliário busca a todo o momento minimizar os riscos das decisões tomadas, seja 

através de análises internas e externas e até mesmo o estudo de fatores político-

econômicos. 

Mesmo sabendo das dificuldades de se projetar ambientes, as construtoras 

que não possuem um planejamento adequado do seu modelo de negócio ao longo 

dos anos, com previsões de desempenho financeiro, maximização do seu landbank 

(banco de terrenos) e tendências de demanda, são as que mais sofrem com as 

mudanças do mercado imobiliário. 

Diante desta perspectiva, as análises de mercado são cada vez mais 

necessárias para alavancar os resultados da organização, mais que isso, para 

entender e projetar os próximos passos no que diz respeito a lançamentos 

residências e/ou comerciais. 

 2.5 GERAÇÃO DE CONSUMIDORES E CARACTERIZAÇÃO 
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A idade de um indivíduo pode ser fator determinante no que diz respeito às 

suas atitudes e comportamentos e até mesmo como sua visão de mundo. Tal fato 

pode estar associado à sociedade, período e época que esse indivíduo nasceu.  

Para identificar esses indivíduos de características semelhantes dentro de um 

contexto temporal foram criados grupos geracionais. 

 

Figura 4: Geração e período de nascimento. 

Fonte: O autor (2018) 

A geração baby boomers é composta por nascidos entre 1946 e 1964, 

constituída por pais que estabeleceram família após o final da Segunda Guerra 

Mundial e durante a década de 1950, quando a economia dos tempos de paz estava 

forte e estável (SOLOMON, 2008, p. 545). Tal geração apresenta características 

comuns que evidenciam o período em que nasceram. Por serem filhos de pais que 

passaram por períodos de guerra, prezam pela segurança pessoal, profissional e 

financeira. 

O grupo de consumidores nascidos entre 1966 e 1976 consiste de 46 milhões 

de americanos. Esse grupo foi denominado Geração X a partir do Best Seller do 

mesmo nome, lançado em 1991. Esses consumidores também têm sido chamados 

de ‘lerdos’ ou de baby busters devido à sua suposta alienação e preguiça, 

estereótipos que permeiam a cultura popular em filmes como “As patricinhas de 

Beverly Hills” ou na música de grupos como Marilyn Manson. (SOLOMON, 2008, p. 

544). 

Esse grupo de pessoas, assim como a geração anterior, preza pela 

segurança e estabilidade. Por isso, conforme citado acima, por muitas vezes são 

vistos como ‘lerdos’ e ‘preguiçosos’.  
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Segundo Solomon (2008, p. 544)  

 

“Sete de cada grupo de dez busters economizam com 
regularidade parte de sua renda, uma taxa comparável 
coma de seus pais. Os membros da Geração X tendem a 
ver o lar como uma expressão da individualidade, e não, 
como sucesso material. Mais da metade está envolvida 
na melhoria de sua casa e em projetos de reforma”. 

 

A chamada Geração Y – ingressou mais recentemente na força de trabalho. 

Essa geração cresceu em tempos prósperos, não tem problema com a diversidade e 

foi a primeira a ser criada em forte contato com a tecnologia. Tendem a serem mais 

questionadores, mais conectados e mais empreendedores. Possuem grandes 

expectativas e buscam em seu trabalho um significado (ROBBINS; JUDGE; 

SOBRAL, 2010). 

Por fim, a Geração Z - McCrindle (2011) afirma que: 

“Essa geração é artística e adaptativa, pois tem muita 
intimidade com a mídia e as artes. Para o autor, essa 
geração nasceu em meio à recessão global e estão 
fadados a entrar na vida adulta em meio a uma 
turbulência econômica e social. Esses modelos sejam 
positivos ou negativos, ajudam a moldar os padrões de 
conduta desta geração muito influenciada pela internet e 
seus meios de comunicação (MCCRINDLE, 2011).  

 

Essa geração apresenta um perfil extremamente ligado ao consumo e a 

tecnologia. Estão conectados a todo tempo e possuem fácil acesso a informação. 

A geração Z, foco principal da pesquisa, é o possível consumidor nos 

próximos anos no que diz respeito ao mercado imobiliário. Por toda característica 

analisada acima e por todas as tendências por novos meios de locomoção e 

moradia vistas no século XXI, presencia-se uma transição que poderá ou não ser um 

valor dessa geração ou apenas um fator econômico, em outras palavras, que terá 

seu tempo duração. 

O percebido ao analisar os números do mercado imobiliário é que mesmo em 

meio a crises características do setor, o número de demandantes ainda é crescente. 
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Tal fato pode estar associado ao público consumidor – nascido entre a geração X e 

Y, que ainda estão à procura do seu 1º imóvel, em outras palavras, ainda possuem 

atitudes e pensamentos ligados ao possuir um bem, deixando de lado ou 

postergando a possibilidade de apenas usufruir. 

 
Quadro 01: Características e diferenças entre gerações.  

DIFERENÇAS ENTRE AS GERAÇÕES 

Gerações Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z 

Ano de 

nascimento 
1946 – 1964 1966 - 1976 Década de 1980 A partir de 1993 

Acontecimento

s que 

marcaram a 

geração 

Filhos de pais 

que passaram 

por guerras 

Movimentos 

liberais, hippies 

e 

revolucionários. 

Revolução 

tecnológica 
Internet 

Principais 
ideais 

Reconstrução 
Liberdade e 
sexualidade 

Globalização, luta 
por direitos 

Crescimento e 
flexibilidade 

Características 

Segurança 
pessoal, 

profissional e 
financeira. 

Estabilidade; 
São chamados 
de “lerdos” e 

“preguiçosos”; 
Individualidade. 

Empreendedores; 
Rompe com 

comportamentos 
tradicionais; 

Coragem para 
arriscar. 

Imediatismo; 
Investimentos em 

experiências 
pessoais; 

Conectados e 
tecnológicos 

Fonte: Adaptado Congresso FEBRABAN de Recursos Humanos (2010). 
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3. DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA  

 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em 06 etapas apresentadas no 

Quadro 2. Neste são apresentadas a “Proposta” e o “Critério/Instrumento” utilizados 

em cada etapas.   

 

Quadro 2: Etapas do desenvolvimento da pesquisa  
Etapa Proposta Critério/ Instrumento 

01 

Montagem e aplicação de 
questionário com o intuito de 

identificar perfis que se 
adequassem aos objetivos da 

pesquisa 

Questionário fechado (ANEXO I); divulgado via 
plataforma Google Forms entre os meses de agosto 

e setembro (2018). 

02 

Selecionar respondentes da 
etapa 01 adequados aos 

propósitos da pesquisa e que 
estivessem disponíveis para 

entrevista 

Questionário semi estruturado (ANEXO II) elaborado 
pelo autor, com perguntas elaboradas a partir de 

pesquisas sobre o tema, com o intuito de identificar o 
comportamento do consumidor diante de uma 

situação entre a compra e/ou locação de um imóvel; 
divulgado no mês de outubro (2018). 

03 Entrevistas 

As entrevistas foram agendadas com os 
respondentes no mês de novembro (2018), 

presencialmente, por aplicativo de celular e por meio 
de ligações. 

04 
Tratamento estatístico descritivo 

dos resultados 

Uso de Excel para tabulação de dados e 
apresentação de gráficos com a finalidade de 

demonstrar quantitativamente e descritivamente o 
perfil, situação financeira atual individual e familiar, 

moradia atual e futura dos respondentes. 

05 
Tratamento qualitativo das 

respostas dos entrevistados 

A partir das respostas dos entrevistados foram 
identificadas tendências no que se refere à compra 

e/ou locação de um imóvel. Além disso, foram 
analisadas as justificativas dos respondentes e os 
dados apresentados no mercado imobiliário nos 

últimos anos. 

06 Discussão e considerações finais 

As respostas coletadas durante a aplicação do 
questionário e as identificadas nas entrevistas foram 
confrontadas com as visões de atores do mercado 
imobiliário, tanto do lado demandante, quanto do 

lado ofertante e com autores acadêmicos, a fim de 
gerar uma discussão sobre o tema central do 
trabalho. Nas considerações finais buscou-se 

evidenciar as principais tendências do mercado 
imobiliário e os motivos nos quais os entrevistados 
se apoiam no momento de decisão da compra e/ou 

locação de um imóvel. Além disso, buscou-se 
apresentar as limitações e novas opções de estudo. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 
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3.1 METODOLOGIA  

 

A pesquisa em administração pode ser definida como um questionamento ou 

investigação científica organizada, sistematizada, baseada em dados, crítica e 

objetiva sobre um problema específico, com o objetivo de encontrar respostas ou 

soluções para este. (SEKARAN, 2003). 

 

Quanto à tipologia, de acordo com Newman (2006), as pesquisas podem ser: 

exploratórias, descritivas ou explanatórias. A exploratória objetiva aprender e 

entender mais sobre um determinado tópico, formular questões que possam ser 

respondidas por pesquisas futuras. A pesquisa descritiva relata com detalhes 

específicos determinada situação, ocorrências sociais ou relações. Normalmente a 

pesquisa exploratória focaliza na questão “o que”, a descritiva nas questões “como” 

e “quem” enquanto a explanatória tem como ponto focal o “por que”. 

 

Sob o ponto de vista de sua realização, Creswell (2009) apresenta três tipos de 

pesquisas: qualitativa, quantitativa e modelo misto. A qualitativa procura explorar e 

entender os meios pelos quais indivíduos ou grupos descrevem determinados 

problemas humanos ou sociais. Normalmente os dados são coletados por meio de 

entrevistas, seguidas da análise e da interpretação dos dados obtidos pelos 

pesquisadores, possibilitando que se parta de temas mais restritos (particulares) 

para temas mais gerais. 

 

A pesquisa quantitativa é utilizada para testar objetivos e ou teorias mediante o 

exame da relação entre variáveis, que normalmente se traduzem em dados 

numéricos e que são analisados por meio de técnicas estatísticas. O modelo misto 

utiliza-se da combinação dos dois tipos apresentados acima, podendo ser em forma 

sequencial ou paralela. 

 

Newman (2006) argumenta que as pesquisas qualitativas e quantitativas diferem 

em muitos aspectos, mas que também se complementam. Yin (2003) apresenta 

várias formas de se realizar pesquisas em ciências sociais: estudos de casos, 

experimentos, surveys, histórias e análises de informações de arquivos. Para o 
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autor, cada estratégia possui vantagens e desvantagens, dependendo geralmente 

de três condições: 

 

- Do tipo de questão de pesquisa; 

- Do controle que o observador tem sobre os eventos comportamentais analisados; 

- De fenômenos contemporâneos em oposição aos históricos. 

- Tais condições estão associadas à forma como se pretende desenvolver a questão 

de pesquisa e envolvem as perguntas básicas: Como? Por quê? Quem? O que? 

Onde? e Quanto? 

 

As pesquisas de dados secundários, que tem como vantagens a economia de 

tempo, dinheiro e esforços, sendo que as fontes tradicionais deste tipo de dado são: 

a própria empresa, publicações, governos, instituições não governamentais e 

serviços padronizados de informações de marketing. (MATTAR, 2001). 

 

Dessa forma, este projeto pretende realizar um estudo sobre o 

comportamento da Geração Z no que se refere à compra de imóveis no estado de 

São Paulo. 

 

3.2 MÉTODO 

 

Neste estudo qualitativo e quantitativo optou-se pela aplicação de um 

questionário, pré-teste, para nascidos entre os anos de 1993 a 1998, pertencentes à 

geração Z com no mínimo 20 anos de idade. 

O questionário (ANEXO 01) é composto por 16 perguntas fechadas, sendo que 

as nove primeiras visam elaborar o perfil sócio demográfico do entrevistado, as 

questões 10 e 11 buscam estabelecer o patamar de renda individual e familiar do 

entrevistado e as questões 12 a 16 são específicas, trabalhando aspectos 

relacionados à moradia tanto no presente quanto ao futuro.  

Este questionário foi elaborado a partir de uma pesquisa na ABEP (Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa) e distribuído via plataforma Google Forms, no 

período que corresponde aos meses de setembro e outubro de 2018, tendo 52 
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respondentes. Deste conjunto foram escolhidos 05 para entrevistas presenciais. O 

critério de escolha foi à renda individual e familiar informada e a perspectiva 

presente e futura pela compra e/ou locação de um imóvel. 

As entrevistas foram realizadas durante os meses de setembro e outubro de 

2.018, utilizando-se de questionário semiestruturado com o objetivo de levantar 

dados sobre as decisões adotadas, pela Geração Z, no que se refere à busca por 

um imóvel.  

As questões elaboradas e compartilhadas via plataforma de pesquisa para 

candidatos pré-selecionados, tinham como objetivo principal identificar se o 

entrevistado, primeiramente, fazia parte da Geração Z, seu sexo, instrução escolar, 

religião e profissão. Sendo assim, no primeiro bloco de perguntas busca-se 

levantamento do perfil dos entrevistados. 

Na segunda parte da entrevista, foram abordadas perguntas relacionadas à 

renda individual e familiar do candidato, fazendo com que fosse identificado o quão 

seria fator predominante à decisão do entrevistado dada sua renda. O terceiro bloco 

de perguntas tem como objetivo analisar a escolha do entrevistado no que se refere 

à moradia atual, espaço, localização e, em uma moradia futura, qual seria a opção 

mais desejada. 

Posteriormente, foram selecionados 05 entrevistados para uma pesquisa 

individual a fim de se analisar qual decisão seria tomada mediante uma situação pré-

determinada, onde foi criada uma situação hipotética em que o entrevistado possui 

uma renda mensal individual de R$ 5.000,00 e está à frente a uma decisão entre 

comprar e alugar um imóvel.  

 

 Segundo pesquisa realizada pelo Canal do Crédito (2018): 

 

“Quem tem uma renda familiar mensal de 8 mil reais, por 
exemplo, consegue atualmente obter crédito para 
comprar um imóvel de até 345 mil reais nos principais 
bancos que atuam na concessão de crédito imobiliário”. 
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Quadro 03: Renda familiar vs Financiamento  

Renda Familiar 
Mensal 

Valor Máximo do 
financiamento do 

imóvel 

Valor da 
entrada 

Variação do valor máximo 
do financiamento do imóvel 

(Jan/17 a Maio/18) 

R$ 3.000,00 R$ 130.000,00 R$ 39.000,00 13% 

R$ 6.000,00 R$ 260.000,00 R$ 78.000,00 18% 

R$ 8.000.00 R$ 340.000,00 R$ 103.500,00 15% 

R$ 10.000,00 R$ 430.000,00 R$ 129.000,00 16% 

R$ 12.000,00 R$ 520.000,00 R$ 156.000,00 16% 

R$ 15.000,00 R$ 650.000,00 R$ 195.000,00 16% 

R$ 20.000,00 R$ 865.000,00 R$ 259.500,00 15% 

R$ 25.000,00 R$ 1.030.000,00 R$ 309.000,00 10% 

R$ 30.000,00 R$ 1.2040.000,0 R$ 372.000,00 20% 

R$ 40.000,00 R$ 1.650.000,00 R$ 495.000,00 20% 

Fonte: Adaptado CANAL DO CRÉDITO, Revista Exame (2018). 

 

4 RESULTADOS 

 

 Nota-se que a partir da relação existente entre os objetivos específicos deste 

trabalho e os pontos abordados na entrevista, foi possível levantar as informações 

necessárias à análise e interpretação dos dados.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa contou com 52 respondentes na etapa 01, explorando as 

dimensões ano de nascimento, renda individual, gênero. Durante a coleta de dados 

observou-se homogeneidade no que se refere ao ano de nascimento, porém os 

nascidos a partir de 1996 foram os que tiveram mais participação nas respostas. 

Dos resultados apresentados no Gráfico 8 extrai-se que 29% dos 

entrevistados possui faixa de renda individual entre R$1.500,00 a R$ 2.500,00, 

caracterizando maior incidência na faixa etária dos nascidos no ano de 1996, fato 

que pode estar relacionado, entre outros fatores, ao momento de instabilidade que o 

país atravessa. 

Observa-se que apenas 04 entrevistados, 02 deles nascidos no ano de 1993, 

possuem renda individual de R$ 3.500,00 e/ou superior, o que representa menos de 

10% da amostra. 
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Gráfico 8 - Ano de nascimento vs. Renda Individual   Gráfico 9 - Gênero vs. Renda Individual 
   Fonte: elaborado pelo autor (2018)                              Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

                                   

No que se refere ao comparativo gênero x renda individual apresentado no 

Gráfico 9, observa-se que os entrevistados do sexo feminino são os que possuem 

maior renda quando observadas todas as faixas de divisão. Tal fato pode estar 

associado a diversos fatores, entre eles o evidente crescimento visto nos últimos 

anos da mulher no mercado de trabalho. 

Vale ressaltar também que 60% dos entrevistados na pesquisa declaram-se 

do sexo feminino. 

 
Gráfico 10 – Já morou sozinho? vs. Ano de nascimento Gráfico 11 – Já morou sozinho? X Gênero 
Fonte: elaborado pelo autor (2018)                                   Fonte: elaborado pelo autor (2018) 
 

 
     

Os gráficos 10 a 11 apresentam o resultado de umas das questões da 

pesquisa. A pergunta apresentada “Já morou sozinho (a)” busca identificar 

quantitativamente entrevistados que já tiveram a experiência de procurar sua própria 

moradia e que por consequência, já saíram em algum momento da casa dos pais. 
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Posteriormente, os números apresentados foram confrontados com o ano de 

nascimento gráfico 10 e evidenciaram que mais de 40% dos entrevistados já tiveram 

a experiência de morar sozinhos. 

 Já no gráfico 11 que confronta o gênero com a questão abordada acima, 

percebe-se que o sexo masculino apresenta vantagem quando comparado com o 

sexo feminino no que se refere ao algum tipo de experiência de morar longe da casa 

dos pais.  

 
  Gráfico 12 – Sua moradia atual atende sua necessidade de localização? 
  Gráfico 13 – Sua moradia atual atende sua necessidade de espaço? 
  Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Outro ponto abordado no questionário foi o quesito localização. A pergunta 

tinha como intuito analisar se a localização atual dos entrevistados atendia sua 

necessidade no momento. 

Dessa forma, teve-se como resultado final, gráfico 12, que quase 50% dos 

entrevistados avaliam que a localização do seu imóvel atual vai ao encontro das 

suas necessidades atual. Entretanto, percebe-se que um número significativo de 

participantes (41%) gostaria de estar em outra localização, além de 10% que 

avaliaram como talvez. 

Quando somada as duas porcentagens – não atende ou talvez atenda, pode-

se considerar que mais da metade dos participantes não considera suas 

necessidades de localização atendidas em sua moradia atual. 

Na questão sobre espaço da moradia atual, gráfico 13, observa-se que 63% 

dos entrevistados avaliam que no local onde mora o espaço é suficiente e atende 

suas necessidades.  

41%

49%

10%

Localização

Não Sim Talvez

27%

63%

10%

Espaço

Não Sim Talvez
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Tal resultado pode estar relacionado a respostas anteriores, principalmente as 

relacionadas à experiência de morar sozinho (a). Observa-se anteriormente que a 

grande maioria dos entrevistados, cerca de 60%, nunca morou sozinho, fato que 

leva a inferir que os entrevistados moram atualmente como os pais.  

Por isso, quando perguntados sobre o quesito espaço, avaliam como 

suficiente, pois não sentem a necessidade de grandes ambientes no dia a dia. 

               
Gráfico 14 – Em uma moradia futura, qual seria sua 1ª opção? 

 
 Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

Por fim, a última pergunta do questionário trazia à tona sobre o tipo de 

moradia de preferência dos candidatos. O gráfico 14 apresenta um comparativo 

entre o ano de nascimento dos entrevistados versus a sua escolha futura.  

Dessa forma, observa-se que os nascidos a partir de 1996 apresentam 

grande preferência por apartamentos em sua moradia futura, seguido pelos nascidos 

em 1993. No que se refere à moradia futura ser uma casa, percebe-se a inversão 

dos anos de nascimento, nota-se os nascidos em 1993 liderando a escolha, seguido 

pelos entrevistados nascidos a partir do ano de 1996 na segunda posição. 

Após levantamento sócio demográfico e apresentação dos resultados das 

perguntas, inicia-se a etapa 2, dessa forma foram escolhidos alguns participantes 

para uma entrevista, presencialmente e por uso do telefone celular, a fim de buscar 
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maiores informações ao que diz respeito à escolha da sua moradia e como o 

participante avalia a compra (ter) e a locação (usufruir) de um futuro imóvel. 

Para tanto foi elaborado um cenário onde o participante possui uma renda 

mensal individual de R$ 5.000,00 e está frente a uma situação de decisão na 

compra ou locação de um imóvel. 

Durante a entrevista foram abordadas perguntas do cenário econômico atual, 

interesse pela compra e locação, histórico do setor imobiliário e projeções 

financeiras mediante a situação política que o país vive. Alguns trechos chamaram 

atenção pela clareza sobre o planejamento individual e outras pela incerteza e 

dúvida sobre o futuro. 

Quadro 04: Perfil do entrevistado  

Entrevista 
Ano de 

nascimento 
Sexo Profissão 

Renda Mensal 
Individual 

Renda Mensal 
Familiar 

01 1994 Feminino 
Assistente 
Comercial 

R$ 1.501,00 
R$2.500,00 

R$ 3.501,00 ou 
mais 

02 1993 Feminino Enfermeira 
R$ 3.501,00 ou 

mais 
R$ 3.501,00 ou 

mais 

03 1994 Feminino 
Analista de 

Orçamento Jr. 
R$ 2.501,00 R$ 

3.500,00 
2.501,00 

R$3.500,00 

04 
1996 ou 
acima 

Masculino Estagiário 
R$ 1.501,00 R$ 

2.500,00 
R$ 3.501,00 ou 

mais 

05 1995 Feminino Administradora 
R$ 2.501,00 R$ 

3.500,00 
R$ 3.501,00 ou 

mais 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

Quando questionados a respeito da procura por imóveis nos últimos anos e 

por qual meio de pesquisa foram realizadas as buscas, têm-se as seguintes 

respostas: 

Entrevistada 01 (informação verbal): 

 

“Nos últimos anos eu não fiz nenhuma visita para locação 
ou compra de imóveis, mas eu fiz pesquisas pela internet, 
em redes sociais, Facebook, apps e em sites de busca” 
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Entrevistada 02 (informação escrita): 

“Sim, com o meu casamento e o nascimento da minha 
filha, decidimos buscar um imóvel que atendesse nossas 
necessidades e optamos pela locação”. 

 

Entrevistada 03 (informação verbal): 

“Nos últimos anos, sim, eu visitei alguns imóveis para 
locação e para a compra”. 

 

Entrevistado 04 (informação verbal): 

“Sim. Há 04 anos eu comecei a buscar uma habitação 
estudantil pra poder fazer a faculdade e através de 
buscas nas próprias redondezas da faculdade, através de 
indicação de amigos eu encontrei uma república. E aí há 
02 anos quando eu sai dessa república e, por indicação 
de amigos, eu encontrei outra republica, tudo por meio de 
amigos de São Roque que é a cidade onde moro”. 

 

Entrevistada 05 (informação verbal): 

“É...no último mês, eu e meu noivo, estamos procurando 
algo para locar inicialmente. É...eu moro em residência 
própria hoje, mas é a primeira vez que eu estou indo 
atrás de algum aluguel. 

 

Diante das respostas, percebe-se que houve, por parte dos entrevistados, 

interesse pela busca de imóveis tanto para locação, quanto para compra. Além 

disso, nota-se que as buscas começaram através de sites, apps e redes sociais, 

indo ao encontro de uma nova tendência que é a procura por novos meios que não o 

do convencional. 

Em sequência, foram abordadas perguntas relacionadas ao atual momento 

econômico e político do país e se eles acreditam ser um bom momento para investir 

em uma compra de um imóvel ou uma locação. Dito isto, evidencia-se as seguintes 

colocações: 
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Entrevistada 01 (informação verbal): 

 

“Bom, hoje eu não arriscaria comprar um imóvel e fazer 
uma dívida a longo prazo, porque as coisas estão muito 
instáveis né?! Então tá complicado...é na minha atual 
situação de renda eu não arriscaria comprar ou locar, 
porque a princípio minha vontade seria comprar em um 
lugar mais central, como eu moro no bairro meu interesse 
é um lugar mais central, mas no momento eu não faria 
esse investimento”. 

 

 Entrevistada 02 (informação escrita): 

  

“Moro em São Paulo e acredito que seja um bom 
momento para compra de imóveis se você possui o valor 
total do investimento para compra, porque os valores são 
atrativos, mas taxa de juros de financiamento nos bancos 
são abusivas”. 

 

Entrevistada 03 (informação verbal): 

 

“Acredito que não seja um bom momento para ambos 
(locação e compra), porém optaria pelo aluguel”. 

 

Entrevistada 05 (informação verbal): 

 

“Bom no cenário atual político, dessas incertezas todas, 
eu acredito que não é um bom momento para comprar 
um imóvel. É.... como eu falei anteriormente eu acho que 
eu vou começar locando mesmo”. 

  

As respostas coletadas foram similares no que diz respeito ao cenário 

econômico e politico país, os entrevistados acreditam que estamos em um momento 

de incertezas e de instabilidade, por isso não se sentem seguros de fazer quaisquer 

investimentos em imóveis. Na contramão disso, um dos entrevistados acredita que 

estamos em um bom momento para compra de um imóvel, pois os ofertantes estão 
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dispostos a negociar e os valores estão atrativos, porém pontua que só efetuaria a 

compra se tivesse o valor total para o investimento. 

Posteriormente, foram questionados aspectos financeiros dos participantes e 

qual seria a opção, dada a renda mensal atual, no que se refere à compra ou 

locação de um imóvel, As respostas obtidas serão transcritas abaixo:  

Entrevistada 01 (informação verbal): 

“Com a minha renda atual hoje não teria possibilidade de 
comprar um imóvel, a não ser que já tivesse uma reserva, 
tivesse fazendo uma reserva ou algum investimento, mas 
com a minha renda atual sem condições de comprar um 
imóvel, seria possível só locar”. 

 

Entrevistada 02 (informação escrita): 

“Dada a minha renda atual eu conseguiria comprar um 
imóvel através de um financiamento bancário. Optei pela 
locação pois não concordo com a taxa de juros dos 
bancos para financiamento imobiliário”. 

 

Entrevistada 03 (informação verbal): 

 

“Com a minha renda atual é possível comprar o meu 
imóvel, mas com a minha realidade de ajudar meus pais, 
terminar minha pós, eu não conseguiria comprar neste 
momento”. 

 

Entrevistado 04 (informação verbal): 

“Bom, acabando a graduação, a minha intenção é sair 
dessa república que estou atualmente e pretendo voltar 
para São Paulo, que é a cidade onde meus pais residem 
atualmente. E.... busquei durante um tempo imóveis para 
locar em regiões próximas onde trabalho, tomando como 
base principalmente esse custo de locação, ali nas 
redondezas de Osasco, mas atualmente o que vai valer a 
pena é voltar para casa da minha mãe, principalmente 
pelo alto custo de locação e garantias que os imóveis 
estão pedindo”. 
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Entrevistada 05 (informação verbal): 

“Com a minha renda atual, mesmo com algumas 
reservas, eu não optaria por comprar porque os juros 
estão altíssimos e eu prefiro ter o valor do imóvel inteiro 
do que pagar juros. Eu prefiro locar”. 

 

Quando a pergunta foi relacionada à renda atual, os entrevistados 

apresentaram respostas semelhantes, sempre pontuando que com os seus 

rendimentos e até mesmo com alguma reserva investida, não teriam condições de 

comprar um imóvel. Dentre os diversos motivos declarados, as taxas de juros 

praticadas pelas instituições financeiras foi a mais frequente, sendo a causa principal 

pela opção de não investir na compra de um imóvel. 

Entretanto, vale destacar, que um dos entrevistados pontuou que com a renda 

atual conseguiria comprar um imóvel, mas por fazer parte de uma família que não 

possui grandes condições financeiras, ainda precisa arcar com boa parte das 

despesas da casa dos pais. 

Para um dos entrevistados, que está prestes a finalizar sua graduação, foi 

levantado mais um questionamento a respeito do seu planejamento financeiro, 

preferência por locação ou compra e sua futura moradia. Segue trecho com 

resposta: 

Entrevistado 04 (informação verbal) 

“Locação seria o ideal, porque como a minha renda não é 
muito elevada, ficaria complicado adquirir um imóvel, mas 
as situações de mercado, da economia, não estão 
garantindo muitas oportunidades que caibam no meu 
orçamento atual e acredito que por esse motivo eu 
voltarei para casa da minha mãe até o mercado 
conseguir se recuperar e tiver condições melhores para 
eu tomar uma decisão mais completa”. 

  

Por fim, foi elaborada uma situação hipotética (ANEXO 2) para todos os 

participantes, onde era apresentado um cenário que a sua renda mensal atual era 

de R$ 5.000,00 e ele estava com duas oportunidades de moradia, uma delas para 
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compra e outra para locação e qual delas seria a 1ª opção. Apontam-se os seguintes 

relatos: 

Entrevistada 01 (informação verbal): 

“Considerando um cenário atual que você mencionou eu 
optaria por comprar um imóvel, é uma renda bacana que 
dá pra você pagar um financiamento que você já tenha 
dado entrada, aí nesse caso eu acho legal comprar”. 

 

Entrevistada 02 (informação escrita): 

“Atualmente minha renda está próxima ao cenário 
apresentado e mesmo assim mantenho minha opinião 
que devido às taxas apresentadas pelos bancos para 
financiamento, acredito que optaria pela locação”. 

 

Entrevistada 03 (informação verbal): 

 

“No cenário que você nos deu, com a questão de receber 
R$ 5.000,00, eu optaria pela compra. Primeiro por ser um 
sonho, segundo porque aluguel é rasgar dinheiro todo 
mês. Você pagando seu apartamento, sua própria casa, é 
um bem, garante seu futuro, o futuro dos seus filhos. 
Então eu optaria pela compra”. 

 

Entrevistado 04 (informação verbal): 

 

“Minha primeira opção, se fosse bem parecida a 
propostas dos dois eu acredito que seria adquirir mesmo, 
fugir um pouco da locação, dependendo do imóvel tem 
condomínio e outras taxas. Ter o próprio imóvel seria o 
ideal, acho que é o que todo mundo procura”. 

 

Entrevistada 05 (informação verbal): 

“É....a minha primeira opção seria locar mesmo com a 
renda de R$ 5.000,00 porque eu tenho objetivos 
financeiros a alcançar, então talvez eu já tivesse 
alcançado meus objetivos de investimentos aí sim eu 
compraria com essa renda, mas hoje se eu ganhasse 
esse valor, com as minhas reservas, eu locaria. 
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 As respostas relacionadas ao novo cenário financeiro apresentado aos 
entrevistados foram direcionadas a compra de um imóvel. Os motivos relatados 
foram diversos, entre eles, os sonhos da casa própria, ao fato de acharem que o 
valor pago em um aluguel é um dinheiro que não tem retorno e até sobre garantir o 
futuro com um bem adquirido, garantindo assim, o futuro dos filhos. 

 Entretanto, um dos entrevistados afirma que têm objetivos financeiros a 

serem alcançados e investimentos em longo prazo, por esse motivo possui como 

estratégia a locação de um imóvel para que no futuro possa efetuar a comprar de 

um imóvel próprio. 

 

4.1.2 DISCUSSÃO 

 

Após entrevistas realizadas, percebe-se que, os dados apresentados por 

LANZANA (2012) relacionadas ao histórico de instabilidade econômica do país, 

causadas por períodos de inflação alta e/ou as ligadas aos períodos de taxas de 

juros crescente influenciam, ainda hoje, na decisão pela compra ou locação de um 

imóvel. 

Entretanto, vale destacar, conforme (Gráfico 4) elaborado pelo SECOVI 

(2017), que apesar do aumento das unidades residenciais lançadas em 2017 para 

venda na cidade de São Paulo quando comparada aos últimos anos, não houve por 

parte dos participantes grande interesse pela aquisição.  

No entanto, ao se analisar os dados da mesma entidade registrados no 

Gráfico 3, extrai-se que foram financiados em 2004 um total de 25 mil imóveis, 

movimentando R$ 1,4 bilhões; em 2017 tem-se um total de 39.600 imóveis 

responsáveis pelo movimento de R$ 9,2 bilhões. 

Extraindo-se a média em 2004 e 2017 respectivamente, observa-se o valor 

médio por imóvel era de R$ 56 mil enquanto em 2017 este valor salta para o 

patamar de R$ 232,3 mil por imovel para uma inflação acumulada no periodo inferior 

à 30%, enquanto o indice da construção civil (SINDUSCON) no mesmo período este 

quase dobrou de valor.  
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Estes resultados sugerem que houve uso da lei da oferta e da procura por 

parte dos empresários do setor, aproveitando para maximizar seus lucros no curto 

prazo. De qualquer forma a renda do público alvo não experimentou neste período 

elevação tão significativa, podendo-se inferir um aumento substancial do valor real 

dos imóveis.  

Este pode ser um indicador que venha a retardar a decisão de compras: a 

falta de renda compatível com as necessidades. De fato, ao se considerar valores 

apresentados no Quadro 3, tem-se que para aquisiçao de um imóvel de R$ 260 mil 

são necessários renda familiar de R$ 6 mil mensais e ter poupança que permita 

entrada de R$ 78 mil.   

Da observação dos Gráficos 8 e 9 onde são apresentados os resultados de 

renda dos entrevistados, nota-se que o grupo amostral está alinhado à situação 

geral do jovem brasileiro, tendo-se renda mensal individual dos entrevistados da 

geração Z em patamares insuficientes para a aquisição de imóveis mais simples em 

municípios do estado de São Paulo com maior densidade demográfica. Desta forma, 

nota-se que os entrevistados estão muito mais atrás de eventuais oportunidades que 

possam surgir do que de fato planejando ações de compra ou mesmo locação.  

Quando exploradas demais dimensões que poderiam ser contempladas, 

observa-se que os respondentes tinham particular preocupação com a localização, 

inferindo-se que a questão mobilidade permanece entre o conjunto de variáveis 

considerado pelos respondentes. 

 Considerando o composto promocional, observa-se que os canais de 

marketing mais utilizados pelo público pesquisado são as redes sociais, aplicativos 

para celular e plataformas de internet. 

 No que se refere às características da geração Z, e a possível escolha de 

usufruir a possuir um imóvel, percebe-se que alguns entrevistados mesmo que 

tenham como hábito o uso de outros bens de consumo, quando se trata de imóveis 

a opção de locação é apenas momentânea, e está ligada apenas a renda atual do 

participante. 

 Em outras palavras, ao final de um período de instabilidade econômica e 

financeira, os entrevistados têm como meta a compra de um imóvel. Tal fato pode 
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ser notado nos trechos onde se é dado um cenário onde a renda mensal individual 

do participante é de R$5.000,00 e ele está frente a uma situação de compra ou 

locação de um imóvel.  

Observa-se que, em sua grande maioria, os entrevistados concordam que 

com uma renda individual nesse valor, a opção seria por sair de uma locação e das 

taxas envolvidas e escolheriam a compra de um imóvel, em outras palavras, 

optariam por possuir um bem em detrimento de apenas usá-lo. 

Nesse sentido, há também os que estão caracterizados como geração Z 

(Figura 4), mas que possuem estratégias distintas. Uma das participantes justifica 

em sua entrevista que mesmo com uma renda mensal individual dada no cenário 

hipotético, ainda assim teria como escolha principal a locação, pois gostaria de 

chegar à meta financeira estipulada antes de comprar um imóvel. 

Assim sendo, os players do mercado imobiliário brasileiro dão inicio a novas 

estratégias e planejam-se para a entrada desses novos potenciais consumidores. O 

impacto no setor imobiliário brasileiro já pode ser sentido quando observado o 

histórico de lançamentos de apartamentos e o estoque gerado pela não efetivação 

em vendas, além disso, o baixo número de financiamentos concedidos pelos 

agentes financeiros estatais e privados. 

Na contramão disso, observa-se no Gráfico 6 e 7, elaborado pelo SECOVI 

(2017) o aumento da procura por imóveis para locação residência, devido, em um 

primeiro momento, aos preços não apresentarem grande variação mensal e, 

segundo, pelo ambiente macroeconômico do país com um grande número de 

desempregados e uma queda da renda dos brasileiros. 

Outro ponto a ser destacado, é o fato da Geração Z ter como uma das suas 

características a livre escolha, o adiamento de decisões e uma tendência de usufruir 

de bens materiais por um período maior, deixando as escolhas e compras para 

momento posterior. 

Essa característica, peculiar dessa geração, é um ponto de rompimento com 

gerações antecessoras. Quando observado o Quadro 01, percebe-se que os 

caracterizados como Geração X ainda possuem grande influência de seus pais no 

que diz respeito à estabilidade financeira e econômica. Entretanto, a Geração Y já 
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começa a apresentar sinais de mudanças, coragem pra arriscar e estão abertos a 

novas oportunidades e desafios. 

O que se percebe é que, acompanhando também as mudanças globais, a 

Geração Z está influenciando as gerações anteriores tanto no que se refere ao uso 

de novas tecnologias, ou até as situações cotidianas como a escolha em possuir ou 

apenas utilizar bens de consumo. 

Desse modo, espera-se um novo comportamento dos consumidores nos 

próximos anos no que se refere à compra de um imóvel. Tanto os caracterizados na 

Geração Y ou a denominada Geração Z, estarão no mercado com novas ideias de 

espaço, localização e moradia.  

Por fim, nota-se uma característica peculiar da Geração Z. Ela possue 

vontade e desejo próprio, e não leva em consideração aspectos, até então, 

considerados fundamentais para a sociedade e para outras gerações como a 

formalização e constituição de uma família, estabilidade em empregos e a compra 

de imóveis de veraneio. 

4.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

O estudo apresentou limitações relevantes referentes ao seu instrumento de 

coleta e quanto à sua população. Outro ponto importante diz respeito à amostra, que 

pode ser considerada pequena para quaisquer conclusões finais. 

Além disso, os participantes apesar de caracterizados como Geração Z, não 

seguiram critérios de renda compatíveis para a compra de um imóvel. 

Por fim, não foram considerados estudos mais detalhados sobre a questão ter 

e/ou usufruir da Geração Z. Dessa forma o estudo permite considerar os resultados 

encontrados apenas para a população em questão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração o objetivo geral do presente trabalho, o 

desenvolvimento do estudo possibilitou uma análise do comportamento do 

consumidor, mais especificamente da Geração Z, em relação à compra de um 

imóvel. Além disso, trouxe informações relevantes sobre as mudanças no mercado 

imobiliário com a chegada desses novos possíveis consumidores. 

 

Com a elaboração de uma entrevista direcionada a esse público, verificaram-se 

novas formas de agir com relação à compra de um bem. Além disso, conforme 

Quadro 1, foram possíveis identificar características distintas e semelhantes entre as 

gerações no que se refere ao “sonho da casa própria”. 

 

O questionário fechado (Anexo 1) disponibilizado aos participantes trouxe a tona 

informações importantes quanto à renda individual e familiar dos participantes 

(Gráfico 8). Já na entrevista presencial e aberta (Anexo 2), foi possível identificar o 

quanto isso influencia no poder de decisão momentânea dos entrevistados. Do 

mesmo modo, foi evidenciado que os entrevistados em questão – mesmo que de 

maneira postergada – ainda têm como objetivo a compra de um imóvel. 

 

Todavia, dada à importância do assunto, tornam-se necessárias novas formas de 

pesquisas a fim de identificar aspectos não abordados nesse estudo como o 

histórico familiar dos nascidos na Geração Z, o quão influencia o gênero na decisão 

de compra de um imóvel, a mulher no mercado de trabalho – sendo mais uma 

potencial consumidora e até que ponto o fato de apenas usufruir de bens de 

consumo é um valor dessa geração. 

 

Dessa forma, têm-se como consideração final que o “sonho da casa própria” 

ainda faz parte dos nascidos na Geração Z. Entretanto, fatores internos - 

principalmente os relacionados à renda individual, e externos – como o momento 

econômico do país, tornam a decisão pela compra de um imóvel uma situação a ser 

avaliada com cautela. 
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ANEXO 01: QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 02: PERGUNTAS E TÓPICOS ABORDADOS NA ENTREVISTA 

PRESENCIAL 

 

1. Nos últimos anos você procurou imóveis para compra ou locação? Caso 

positivo, por qual meio de pesquisa foram realizadas as buscas? 

 

2. Como você observa o atual momento econômico e político do país e se você 

acredita ser um bom momento para investir em uma compra ou locação de 

um imóvel. 

 

3. Qual sua primeira opção, dada à renda mensal atual, no que se refere à 

compra ou locação de um imóvel. 

 

4. Em um cenário que a sua renda mensal atual é de R$ 5.000,00 e você está à 

frente de duas oportunidades de moradia, uma delas para compra e outra 

para locação. Sendo assim, qual delas seria a 1ª opção? 

 

5. Como você enxerga o mercado imobiliário brasileiro e as taxas de juros 

praticadas pelas instituições financeiras? 

 

 

 

 


