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RESUMO

Este trabalho procurou estabelecer a relação entre a motivação (do proprietário de imóveis) 
para se mudar de um imóvel para um outro, em condomínio vertical fechado (mobilidade 
residencial) no estágio de reconhecimento da necessidade, e a satisfação com o imóvel no 
estágio da avaliação de pós-consumo. O universo ou a população escolhida para o 
desenvolvimento do estudo foi a de proprietários de imóveis em condomínios verticais 
localizados na região metropolitana de Natal. A análise de dados foi feita utilizando-se as 
técnicas de regressão linear e regressão não linear logística entre variáveis. A regressão 
linear encontrou relações entre as motivações para mudança de moradia e a satisfação no 
pós-consumo com alguns atributos dos imóveis. A regressão não linear logística mostrou 
que existem relações entre as motivações para mudança de moradia e a satisfação geral 
relativos aos imóveis como um todo, no estágio de pós-consumo. Com relação à motivação 
para se mudar de um imóvel para outro, alguns motivos se mostraram mais motivadores do 
que outros. A satisfação, no estágio de pós-consumo com os atributos dos imóveis em 
condomínios verticais fechados, encontrou graus diferentes de satisfação com certas 
características dos imóveis e graus de insatisfação com outras. Por fim os resultados da 
pesquisa contribuíram para a resposta do problema que norteou o presente estudo, pois 
conseguiram encontrar relações tanto lineares quanto não lineares logísticas entre os dois 
estágios de compra (reconhecimento da necessidade e avaliação de pós-consumo) e 
elucidaram como se dá o processo que vai desde a escolha do produto até a satisfação das 
necessidades do consumidor de imóveis de condomínios verticais fechados. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, Mobilidade residencial, Satisfação. 



ABSTRACT

The research in question looked for to establish the relation between the motivation (of the 
proprietor of apartment) to change itself of another one apartment, in closed vertical 
condominium (residential mobility) in the period of the recognition of the necessity, and the 
satisfaction with the apartment after consume. The universe or the population chosen for 
the development of the study was of proprietors of apartment in vertical condominiums 
located in the region metropolitan of Natal. The analysis of data was made using the 
techniques of linear regression and logistic regression between variables. The linear 
regression found relations between the motivations for housing change and the satisfaction 
in after consume with some attributes of the apartment. The logistic regression showed that 
relations between the motivations for change and the general satisfaction to the apartment 
exist as a whole, in the period after consumes. With regard to the motivation to change 
itself of a apartment for another one, some reasons shown more motivation them the others. 
The research found different degrees of satisfaction with certain characteristics of the 
apartment and degrees of no satisfaction with others. Finally the results of the research had 
contributed for the reply of the problem that guided the present study, therefore had 
obtained in such a way to find how much logistic not linear relations between the two 
periods purchase (recognition of the necessity and evaluation after consume) and had 
elucidated the process that goes since the choice the product until the satisfaction of the 
necessities.

Key-word: Consumer behavior, Residential mobility, Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente o objetivo da habitação era a necessidade de habitar: proteger e 

abrigar contra as agressões da natureza física ou animal. Contudo sua função adquiriu novas 

designações ao longo dos anos, passando a significar a estrutura associativa dos seus 

habitantes, família as relações sociais (OLIVEIRA, 1998) no mundo todo e o Brasil não é 

exceção. Nesse diapasão, a habitação – casa – lugar de refúgio íntimo do indivíduo na 

estrutura social, da família como célula do Estado contemporâneo, se constitui desde a gênese 

do ordenamento jurídico a obra primeira da referência existencial do indivíduo no seio social, 

alcançando na era moderna o status de espaço público aonde o indivíduo pode ser contatado 

pelo Estado. Na viagem dialética do homem-social, a habitação assumiu status simbólico de 

elevado valor humano que caracteriza grupos de referência e refletem um estilo de vida na 

pirâmide da estrutura social de um país ou de uma região ou ainda de uma cidade, fatores que 

caracterizam um segmento de mercado para a indústria da construção civil.  Eis que os 

condomínios fechados são o fruto natural da evolução comportamental inserido na estrutura 

da sociedade politicamente organizada e surgiram como opção de moradia para suprir as 

necessidades desta nova realidade sócio-político. 

 Sob essa égide da dialética social o Brasil, como não podia deixar de ser, segue a 

tendência mundial no que a habitação se refere, pois houve um significativo número de 

lançamentos destes condomínios em várias cidades brasileiras e na grande Natal, somente nas 

últimas décadas, mais de duzentos condomínios já foram lançados. Tal procura significativa 

desperta o interesse pelos fatores que levam tantas pessoas a adquirir este tipo de imóvel, qual 

o comportamento do consumidor deste tipo de produto e qual nível de satisfação dos mesmos.  

Vários são os tipos de condomínios dispostos no mercado como: condomínios 

cidades; condomínios para portadores de necessidades especiais; condomínios religiosos; 

condomínios para homossexuais e simpatizantes; condomínios ecologicamente corretos; 

condomínios de veraneio e condomínios simplesmente fechados visando apenas segurança e 

distribuição de custos operacionais. 

Os condomínios cidades têm a concepção de abranger as necessidades básicas de 

seus condôminos relativos a escolas para os filhos, lojas, farmácias, padarias, áreas de lazer, 

shoppings, segurança entre outras benesses. Tudo com o intuito de proporcionar a família dos 

 condôminos o acesso rápido, fácil e seguro a todos os produtos e serviços relacionados 

acima. 
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Já os condomínios destinados a portadores de necessidades especiais têm a 

finalidade de alcançar, em seu projeto, funcionalidade de excelência para suprir as 

necessidades de seus condôminos além de proporcionar lazer, entretenimento e socialização 

entre os mesmos. 

Uma nova concepção são os condomínios religiosos que agregam além de vários 

serviços citados acima, locais destinados a cultos, sendo direcionados para pessoas com 

religiões equivalentes. 

Um produto que não chegou ainda no Brasil é o tipo de condomínio destinados a 

homossexuais e simpatizantes. Os homossexuais e simpatizantes são clientes em potencial 

pelo fato de não constituir família ou ter filhos, desta forma não têm gastos com escola, 

roupas, remédios, plano de saúde e outros produtos e serviços de que uma família precisa. 

Logo eles podem ter um maior poder aquisitivo para adquirir produtos diferenciados e de alto 

valor agregado direcionados para a satisfação de suas necessidades. 

Os condomínios ecologicamente corretos são uma nova concepção, na qual o 

condomínio tenta preservar o máximo da fauna e flora nativas, dando aos condôminos a 

impressão de estar dentro de uma floresta.  

No caso do condomínio de veraneio, a questão custo também é levada em conta. 

Gastos com caseiros, impostos e segurança são divididos entre os condôminos, facilitando a 

manutenção dos imóveis. O investimento é mais alto na hora da compra, mas o custo mensal é 

bem menor.  

Os condomínios simplesmente fechados, visando apenas à segurança e a 

distribuição de custos operacionais, estão geralmente direcionados aos consumidores de classe 

média que necessitam de uma estrutura mínima com um preço acessível, onde os condôminos 

procuram aliar apenas a relação custo-benefício. 

Com relação à indústria da construção, após evolução nos processos produtivos e 

operacionais, o marketing imobiliário se tornou uma oportunidade de diferenciação ou até 

mesmo de sobrevivência das construtoras. Hoje para se conseguir êxito comercial em um 

produto imobiliário deve-se fazer pesquisa de mercado, detectando quais as principais 

expectativas, necessidades e desejos de um determinado público alvo. Isso se aplica tanto a 

empreendimentos comerciais quanto residenciais. Sistematizar processos pelos quais sejam 

criados somente produtos em sintonia com a demanda de mercado, conseguir excelência no 

relacionamento com os clientes, com o mercado e investimento nos recursos humanos são 

atuais estratégias para a perpetuação de uma empresa no setor. 
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1.1 Definição do problema 

As mudanças demográficas ocorridas nos países em vias de desenvolvimento, a 

partir dos anos 60, geradas por intenso fluxo migratório rural-urbano, resultaram em 

crescimento desordenado das cidades, nas quais se destacam as carências de facilidades, em 

particular, de habitação e saneamento básico. Cerca de 20% da população das grandes e 

médias cidades estão vivendo em favelas, cortiços ou em áreas de invasão. Logo estes 

crescimentos desordenados aliados a fatores econômicos se refletem na falta de segurança, na 

falta de compromisso com o meio ambiente, no trânsito caótico, na falta de infra-estrutura 

básica e de lazer.

O conceito de abrigo vem se tornando cada vez mais complexo. Novas 

necessidades de ocupação, como o exemplo dos condomínios fechados, vem sendo 

incorporadas devido à mudança nos hábitos residenciais, valores humanos, modos de vida e 

comportamento dos que procuram, em uma moradia, algo mais do que apenas abrigo. 

Ao longo do tempo a função primordial de abrigo tornou-se cada vez mais 

complexa transformando e incorporando um estilo de vida renovável com as próprias 

condições geradas neste ambiente em contínua transformação, decorrente das necessidades 

humanas contemporâneas (ORNSTEIN, 1990). As alterações na estrutura social 

contemporânea têm sido também provocadas pelos processos de imigração, industrialização e 

recessão econômica (OLIVEIRA, 1998). 

Nos últimos dez anos, houve um grande crescimento de condomínios fechados em 

todas as cidades brasileiras, que unem a função não apenas de dar abrigo, mas de proporcionar 

segurança, infra-estrutura básica e de lazer, áreas verdes e locais ambientalmente salubres, 

aliados a um projeto diferenciado equalizado a evolução do comportamento do consumidor. 

Com relação ao mercado imobiliário, a construção civil representa no Brasil cerca 

de 15% da economia, respondendo por aproximadamente 7% do Produto Interno Bruto e por 

65% da Formação Bruta de Capital Fixo. A construção de edifícios representa em torno de 

30% da construção civil, participando com 2,2% do PIB. Estudos mostram, ainda, que a oferta 

de residências responde por 70% das áreas licenciadas nas capitais brasileiras sendo o restante 

formado por imóveis comerciais, industriais e de serviços públicos (PICCHI, 1993). Tamanho 

volume de recursos tem importância para o planejamento em marketing, pois estes dados 

revelam uma demanda de residências em um mercado com elevada taxa de crescimento e o 

caso de condomínios fechados verticais se inclui neste contexto.   
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Segundo Magalhães e Carvalho (2002), em estudo feito na região metropolitana 

de Belo Horizonte sobre os determinantes da duração do tempo de residência, verificou-se 

que as mudanças de moradia, com concentração maior de chefes de família com menos de 

cinco anos de residência no endereço domiciliar, permaneciam em seus imóveis por 

aproximadamente cinco anos. Logo, o estudo do que levou vários destes chefes de família a 

procurar os condomínios verticais fechados tem grande importância para o mercado 

imobiliário, pois através destes dados os especialistas em marketing teriam uma ótima 

ferramenta para as tomadas de decisão e tendo também maior influência sobre um mercado 

que tem um consumidor muito mais exigente.    

O começo da década de noventa assistiu ao surgimento dos primeiros programas 

de qualidade nas empresas de construção civil. As ações propagadas pelos autores e 

pesquisadores da área permeavam os diversos setores da empresa, desde o fornecimento de 

materiais até o atendimento pós-venda, no que se convencionou chamar de ciclo da qualidade. 

As necessidades dos clientes, dentro deste enfoque, eram vistas como iniciadoras de todo o 

processo e para onde deveriam ser norteados todos os movimentos no objetivo de alcançar a 

qualidade final do produto e a total satisfação dos clientes (FREITAS; HEINECK, 2001). 

Outros estudos como o de Oliveira (1998) em Florianópolis (SC), relatam que existem 

consumidores de imóveis que têm motivações para mudanças por causa de insatisfação com 

atributos físicos como: melhoria de padrão (31%), praticidade (30%), privacidade (22%), 

segurança (9%) e área de lazer (8%). Outros estudos da mesma autora fazem relações entre 

motivações para mobilidade residencial e faixa etária. Segundo Oliveira (1998) a melhoria do 

imóvel novo surge como uma preocupação maior nas faixas etárias mais elevadas 

confirmando a relação positiva entre experiência e exigência. A tendência de mudança 

associada às características de manutenção e praticidade aparece crescente com a idade, 

enquanto que a tendência inversa, a busca pela privacidade através da mudança aparece com 

mais significância na faixa etária dos 36 aos 45 anos. A segurança surge como variável 

explicativa da mudança com maior evidência na faixa etária dos indivíduos maiores de 45 

anos. Cabe ainda salientar que a procura por áreas de lazer é mais acentuada por pessoas que 

têm filhos menores. 

Em Natal, nos últimos anos houve um significativo aumento no que se refere à 

verticalização da cidade, vários são os novos empreendimentos em condomínios verticais 

fechados que modificam a paisagem e trazem uma nova forma de moradia. Há uma grande 
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especulação imobiliária pelo fato de que muitos compradores destes imóveis são de outros 

países, são em sua maioria estrangeiros que vem para a cidade com o intuito de fazer turismo 

e ficam encantados tanto pelas belezas naturais quanto pela cidade como um todo. Esses 

turistas vêm com freqüência de países de moeda forte e acham em Natal um ótimo tipo de 

investimento, com preços bastante acessíveis para suas realidades. 

A visão dos fatos acima expostos nos abriu a janela para conceber e formular 

problema da pesquisa: Qual o comportamento do consumidor do mercado imobiliário (suas 

peculiaridades e motivações) em condomínios verticais fechados na região metropolitana de 

Natal?

Para elucidar o problema acima formulado, propõe-se a realizar uma pesquisa 

empírica em condomínios verticais fechados para se conhecer como se dá o processo que vai 

desde a escolha do produto até a satisfação das necessidades do consumidor. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar o comportamento do consumidor do mercado imobiliário em 

condomínios verticais fechados na região metropolitana de Natal. 

1.2.2 Objetivos Específicos   

a) Identificar o perfil psico-sócio-demográfico dos consumidores (ao mesmo tempo 

proprietários e residentes nos condomínios verticais fechados) do mercado local de 

imóveis; 

b) Identificar os fatores que levam os consumidores a comprarem e/ou adquirirem 

imóveis em condomínios verticais fechados. 

c) Identificar os fatores que tornam os consumidores satisfeitos com relação ao 

desempenho dos imóveis no estágio de pós-consumo; 

d) Identificar se existem relações entre os fatores que levaram a compra dos imóveis 

com a satisfação no estágio de pós-compra.
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1.3 Variáveis de estudo 

OBJETIVOS VARIÁVEIS DE ESTUDO 

(Definição Operacional) 

A Identificar o perfil psico-sócio-demográfico dos 

consumidores (ao mesmo tempo proprietários e residentes 

nos condomínios verticais fechados) do mercado local de 

imóveis; 

Idade; sexo; renda; condição de 

emprego; número de pessoas que 

contribuem para a renda; tamanho 

da família, escolaridade, residência 

anterior, estado civil.

Os aspectos psico-sócio-

demográfico são de grande 

importância para os estudo do 

marketing em todos os níveis, pois 

nos dão a noção da população 

consumidora dos produtos em 

vários segmentos.

B Identificar os fatores que levam os consumidores a 

comprarem e/ou adquirirem imóveis em condomínios 

verticais fechados. 

Status, investimento, ciclo de vida 

familiar, qualidade de vida, 

influência social, insatisfação com 

antigo imóvel, motivos 

profissionais, necessidades. 

Identificar o que leva o mercado ao 

consumo é um elemento dos mais 

importantes para o planejamento 

em marketing. 

C Identificar os fatores que tornam os consumidores 

satisfeitos com relação ao desempenho dos imóveis no 

estágio de pós-compra; 

aspectos funcionais de projeto, vias 

de acesso aos condomínios, infra-

estrutura, áreas verdes, sossego e 

tranqüilidade, comércio local, 

distância entre condomínio e escola 

ou trabalho, convívio social, 

segurança interna, sinalização, 

escoamento e captação de águas 

pluviais, presença de insetos, 
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prestação de serviço nos 

condomínios, conforto ambiental, 

vizinhança, praticidade, 

privacidade e áreas de lazer. 

Estes são os aspectos mais 

importantes no quesito qualidade 

segundo os estudos em marketing 

imobiliário. (pós-consumo)

D  Identificar se existem relações entre os fatores que 

levaram a compra dos imóveis com a satisfação no estágio 

de pós-compra.

Níveis de satisfação: Totalmente 

Insatisfeito, Muito Insatisfeito, 

Pouco Insatisfeito, Pouco satisfeito, 

Muito satisfeito e totalmente 

satisfeito.

Concordância com a mobilidade 

residencial: Discordo totalmente, 

Discordo muito, Discordo pouco, 

Concordo pouco, Concordo muito. 

Concordo.

Com estes dados pode-se medir a 

satisfação do mercado consumidor, 

a causa do surgimento da 

necessidade de mudar-se para outro 

imóvel e relações entre estes 

fatores.
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1.4 Justificativa 

Poucos foram os trabalhos nacionais que surgiram no sentido de compreender e 

identificar as necessidades ou expectativas das famílias que procuravam deixar a sua moradia 

para migrar ou comprar um novo imóvel, fenômeno que se denomina mobilidade residencial. 

Vários estudos existem em uma linha de pesquisa onde estão trabalhos de 

avaliação pós-ocupacional que analisam a avaliação residencial sem, no entanto, procurar 

fazer nenhum julgamento sobre a ligação com a procura de um novo imóvel.

Originalmente, a área de estudo da mobilidade residencial foi estudada por três 

disciplinas: economia, geografia e sociologia. Para os economistas, mudanças residenciais 

estão relacionadas ao mercado financeiro da área imobiliária. Os geógrafos estudam a 

mobilidade para entender a distribuição espacial da população. Para os sociólogos, o interesse 

na mobilidade residencial relaciona-se com questões voltadas à vida urbana. Obviamente, a 

importância deste campo de estudo não se limita a somente estas disciplinas, expandindo-se 

para outras áreas e abrangendo estudos ligados à arquitetura, marketing e engenharia, devido à 

abrangência dos métodos e conceitos neles utilizados.

A exploração dos diversos estudos ligados à área de comportamento de escolha 

dentro do mercado imobiliário justifica-se por dois aspectos. Primeiro, pela importância do 

estabelecimento desta linha de pesquisa no país, através da demonstração de que a discussão 

internacional existe e é madura em termos de referencial. Estudos mostram que a decisão de 

mudar de residência é uma função do nível de satisfação presente na família e do nível de 

satisfação que se espera seja atingido em outros locais. A diferença entre estes níveis pode ser 

vista como uma medida de stress, criada pela localidade residencial atual. A decisão da 

família de realmente procurar por uma nova residência representa uma reação a esse stress. A 

principal função da mobilidade é capacitar as famílias a adaptarem a moradia às suas 

necessidades, as quais são geradas pelas alterações na composição familiar que acompanham 

as mudanças no ciclo de vida. Nota-se existir um vínculo entre mudança residencial e o 

aumento de renda, observando que este aumento é que viabiliza aquela mudança. A moradia é 

dependente da história residencial ou condicionada pelo mercado imobiliário e características 

institucionais externas à família, uma grande oferta de residências baratas, um alto nível de 

prosperidade ou riqueza na sociedade, ou outras circunstâncias institucionais, tais como a 

facilidade na obtenção de financiamentos, podem permitir mais mudanças residenciais em 

alguns países (ou cidades) do que em outros, em cada estágio do ciclo de vida. 
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Além dos movimentos relacionados com eventos do ciclo de vida, outras 

mudanças residenciais ocorrem como resultado das condições que alteram a satisfação com 

a moradia presente ou com a vizinhança. Existem teorias que revelam que as características 

econômicas e mudanças no emprego podem levar à procura de outro imóvel. 

Supostamente, importantes mudanças na renda podem também levar à mudança 

residencial, apesar de tais mudanças poderem ser produtos da mudança no emprego.  

As variáveis de localização e preço associados ao atributo específico do imóvel 

é intimamente relacionado à motivação para mudança de moradia anterior e contribuem de 

modo mais evidenciado para a formação da satisfação. Estudos mostram que fatores que 

possuem maior influência na formação da satisfação residencial e, conseqüentemente, na 

consideração da mudança de moradia podem-se citar a condição de propriedade do imóvel, 

a localização e o estágio do ciclo de vida da família. De modo similar mudanças no 

mercado imobiliário e a própria oferta de imóveis também podem alterar as necessidades 

ambientais. 

O segundo motivo é a de que estes estudos são importantes para que os 

gerentes de Marketing possam analisar, avaliar, entender seu histórico e evolução, bem 

como as possíveis tendências de evolução futura balizando assim os estudos de marketing 

no futuro.

Nesse sentido, o estudo representa uma oportunidade para a geração de 

informações até então pouco utilizadas pelos estudiosos em marketing, proporcionando a 

estes delimitar melhor a atuação nos planejamentos em marketing imobiliário. 

(necessidade de se conhecer de forma mais sistemática e aprofundada, aspectos relativos 

ao comportamento dos consumidores nesse segmento).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo deste item, serão apresentados os principais conceitos, concepções e 

pressupostos necessários à fundamentação teórica deste trabalho. 

2.1 Dinâmica do marketing 

No início da década de 60, Jerome McCarthy, apresentou o conceito dos 4 Ps: 

Product (Produto), Price (Preço), Place (Lugar ou Ponto de Venda) e Promotion (Promoção), 

para caracterizar o "mix" de Marketing. Ou seja, os 4 Ps foram introduzidos como quatro 

variáveis básicas que comporiam a estratégia de marketing de uma empresa. 

O produto ou serviço é dito como certo quando atende às necessidades e desejos 

dos consumidores – alvo, (KOTLER, 1998). Segundo o autor um produto certo deve ter 

qualidade e padronização, em termos de características, desempenhos, acabamentos, modelos 

e tamanhos que atendam às expectativas e necessidades, configuração e apresentação em 

termos de apresentação física, embalagem e marca. O marketing foi corretamente denominado 

de a arte de criar marcas. Uma marca é mais que um nome. Se não for fácil identificá-la, não 

será realmente uma marca. Há diferenças entre uma marca com pouca ou muita penetração, e 

a função da pessoa de marketing é criar associações mais sólidas para a marca. Uma marca 

forte tem cinco dimensões. Ela deve trazer à mente determinados atributos, tais como o 

tamanho do produto, suas características e assim por diante. Em segundo lugar, precisa 

sugerir fortemente uma ou duas vantagens cruciais. Por exemplo, a Volvo faz a associação 

com segurança, enquanto a Apple utiliza a facilidade de operação. Em terceiro lugar, se a 

marca fosse uma pessoa poderíamos visualizar suas características. Em quarto lugar, a marca 

deve sugerir alguma coisa a respeito do sistema de valores da companhia, se ela é inovadora, 

responde às exigências dos clientes e tem consciência social. Finalmente, marca forte sugere a 

imagem dos usuários da marca, eles são jovens e entusiasmados ou mais velhos e assentados? 

O especialista de marketing incumbido de criar uma marca precisa desenvolver a capacidade 

de previsão das necessidades dos clientes (KOTLER, 1998).

 Preço deve se adequar ao tamanho do bolso e das expectativas do consumidor, 

que seja justo, que faça parte de uma política onde descontos, liquidações e prazos de 

pagamento sejam definidos e estipulados de maneira a fomentar o processo de troca. Quando 

falamos em preços competitivos, referimo-nos à concorrência. Podemos afirmar que, de certo 
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modo, qualquer método de determinação de preços deve contemplar a sua comparação com os 

preços da concorrência e o seu impacto nos resultados planejados, em face á eventuais ajustes 

(KOTLER; KELLER, 2006). 

Com relação ao ponto, o produto ou serviço só tem utilidade, se posicionado junto 

ao seu mercado consumidor. A escolha do ponto para o produto ou serviço relaciona-se com a 

escolha do canal de distribuição. As finalidades essenciais que o canal de distribuição deve 

atender são: movimentar fisicamente os produtos; promovê-los, retornar informações sobre o 

mercado, ensejar custos de marketing reduzidos e maximizar resultados e lucros. O ponto de 

venda ou distribuição pode ser entendido como a combinação de agentes através dos quais o 

produto flui, desde o vendedor inicial (geralmente o fabricante) até o consumidor final 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2004). 

A promoção refere-se ao composto promocional do produto ou serviço e 

compreende a publicidade, as relações públicas, a promoção de vendas, a venda pessoal e o 

merchandising (KOTLER, 1998). 

Podemos dizer que todas as instituições sejam elas organizadas com ou sem fins 

lucrativos, têm nos 04 Ps sua base de interação com o mercado. As adequações de 

Produto/Serviço, de Preço/Remuneração, dos Pontos de Venda/Distribuição e da 

Promoção/Propaganda às demandas e expectativas do mercado e seus segmentos são 

preocupações fundamentais de qualquer organização. 

Segundo Kotler (1980), marketing é análise, planejamento, implementação e 

controle de programas cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias de valores 

com mercados-alvo e alcançar os objetivos institucionais. Marketing envolve programar as 

ofertas da instituição para atender às necessidades e aos desejos de mercados-alvo, usando 

preço, comunicação e distribuição eficazes para informar, motivar e atender a esses mercados. 

Esta definição evidencia o papel do marketing como instrumento para que o 

administrador possa trabalhar com os seus mercados-alvo através de programas. 

Os programas terão o intuito de satisfazer às necessidades e desejos do público-

alvo, buscando proporcionar trocas voluntárias, e, assim, atingindo os objetivos traçados pela 

organização (COBRA, 1986). 

O marketing auxilia o administrador na descoberta de mercados-alvo mais 

atraentes e específicos, conforme a oferta de produtos e serviços oferecidos. Ele irá orientar os 

esforços mercadológicos da instituição para o cliente e não para o que a mesma pressupõe ser 

mais adequado, segundo seus próprios interesses (KOTLER; KELLER, 2006). 
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Utilizando o composto de marketing (produto, preço, promoção e ponto), a 

administração, tendo realizado o planejamento estratégico de marketing da instituição, poderá 

trabalhar diretamente nele, priorizando determinados elementos em detrimento de outros, com 

o intuito de manter ou melhorar sua posição competitiva no mercado perante a concorrência. 

Kotler (1998) relata que o plano de Marketing é a programação das várias 

atividades destinadas a criar um mercado e precisa ser preparado com criatividade e 

sistematicamente. Segundo o autor são seis atividades individuais no processo que visa à 

preparação e o planejamento mercadológico: 

1) pesquisa de mercado: para obter as informações mercadológicas de modo a 

decidir baseado em fatos; 

2) planejamento do produto: desenvolvimento de um produto que atende às 

necessidades do consumidor e possibilite o uso de toda a capacidade de 

produção de empresa; 

3) fixação de preços: em função dos custos e dos fatores do mercado; 

4) propaganda: tornando o produto conhecido e provocando a sua procura; 

levando o consumidor ao produto; 

5) promoção de vendas: levando o produto ao consumidor por meio de atividades 

auxiliares de venda; 

6) distribuição do produto: colocando o produto ao alcance do consumidor final e fácil 

de comprar. 

Kotler e Armstrong (2004) observaram a necessidade de se ampliar a definição 

tradicional de marketing de a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e 

desejos, através dos processos de troca para uma definição mais atual e ampla, onde o 

marketing é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes, desenvolvendo um 

relacionamento lucrativo com eles. Essa mudança de definição é acompanhada por uma 

mudança real de conceito do mercado, onde os antigos profissionais de marketing viam que a 

virtude estava em conseguir novos clientes. Análises posteriores mostraram em números que 

essa era uma visão equivocada: fidelizar e manter um cliente, chega a ser cinco vezes mais 

barato do que prospectar novos. O paradigma mudou. Produtos vêm e vão. A unidade de 

valor, hoje, é o relacionamento com o cliente, o marketing voltado apenas para produtos não 

atende mais às necessidades da economia atual e os métodos tradicionais de atrair e reter 

clientes demonstram estar se tornando rapidamente ineficazes. Fatores como aumento da 

competição em áreas antes monopolizadas, a globalização da economia e a popularização da 
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web estão mudando o cenário dos negócios. Isto faz com que as empresas precisem procurar 

mudar a forma de fazer negócio para manter sua competitividade em um mercado cada vez 

mais agressivo. As novas necessidades se traduzem em um marketing voltado para o 

relacionamento estreito e íntimo entre a empresa e os clientes. A idéia por traz disto é tornar a 

empresa, do ponto de vista do cliente, a mais adequada para satisfazer a suas necessidades e, 

ao mesmo tempo, tornar o processo de venda mais lucrativo. 

2.1.1 Comportamento do consumidor 

O ato de compra não pode ser assumido como uma atitude isolada, sem considerar 

eventos passados ou influências culturais, sociais de grupos de referência e traços de 

personalidade (KOTLER; KELLER 2006). De fato, desde o momento do reconhecimento da 

necessidade de algo, ou de um estado de privação de determinado bem, até a satisfação 

através do consumo, sucedem-se várias etapas. Para os referidos autores, o comportamento de 

compra é o resultado de um processo contínuo, composto de várias fases inter-relacionadas e 

dependentes. Os modelos construídos pelos pesquisadores da área de comportamento humano 

e de marketing buscam descrever este processo e suas fases constituintes, revelando os 

elementos que interferem nas decisões dos consumidores que culminam com o ato de compra. 

Os primeiros estudos conduzidos por psicólogos para descrever o comportamento 

humano apresentam o modelo estímulo-resposta como estrutura de sustentação. De acordo 

com esta teoria, a resposta é uma função dos estímulos recebidos, sendo que diferentes 

estímulos suscitam respostas diferentes em um mesmo organismo, enquanto que estímulos 

semelhantes produzem respostas diferentes em organismos diferentes (KOTLER, 1980). 

Para Kotler e Armstrong (2004) é necessário analisar o que ocorre no 

processamento da informação para entender o processo de compra, ou seja, busca-se descobrir 

como os estímulos são transformados pelo consumidor. Isto ocorre em duas etapas, sendo que 

primeiramente as características do consumidor influenciam a forma como o mesmo percebe 

e reage aos estímulos e, logo após, o consumidor inicia o processo de decisão de compra. 

Segundo Miniard, Engel e Blackwell (2005), para entender o comportamento do 

consumidor, é necessário analisar os estágios do processo de decisão de compra (ver Figura 

1).
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Reconhecimento da necessidade

Busca de informações

Descarte

Avaliação pós-compra

Consumo

Compra

Avaliação das alternativas pré-compra

Figura 1: Como Consumidores Tomam Decisões para Comprar Bens e Serviços

Fonte: MINIARD; ENGEL; BLACKWELL, 2005, P – 73 

Estas etapas descritas por Miniard, Engel e Blackwell (2005) são discutidas a 

seguir:

(a) Reconhecimento do problema (da necessidade) – o sentimento de uma

discrepância entre o estado atual e o estado desejado, impulsiona o processo. Eventualmente,

dificuldades financeiras ou temporais podem impedir a evolução deste estágio; 

(b) Busca de informação – o desejo de satisfazer a necessidade resulta em uma

análise das informações estocadas na memória, sendo estas completadas, se necessário, por 

uma pesquisa no mercado;

(c) Avaliação das alternativas pré-compra – os elementos disponíveis são 

confrontados com os critérios pessoais que o comprador estabeleceu e é conduzido por estas 

preferências;

(d) Compra – uma das possibilidades será escolhida como resultado da etapa 

anterior, mas fatores situacionais podem interferir e conduzir a uma reconsideração do 

processo de avaliação; 

(e) Consumo – Depois do consumidor realizar a compra e tomar posse do produto, 

o consumo pode ocorrer (o ponto no qual o consumidor utiliza o produto). 

(f) Avaliação pós-consumo – é analisada a adequação da solução escolhida em

relação ao problema original. Esta etapa poderá exercer influência sobre as primeiras etapas 

dos processos de decisão posteriores. 
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(g) Descarte – é o último estágio no modelo do processo de decisão do 

consumidor. Os consumidores têm diversas opções, incluindo descarte completo, reciclagem 

ou revenda.

A primeira e a quinta etapa do esquema são de primordial importância para o 

estudo, pois os motivos pelos quais os usuários de condomínios fechados se mudam e a 

satisfação são os pontos principais. Kotler (1980) salienta que, quando os estímulos ou 

impulsos são internos ao indivíduo são chamados de motivação. 

2.1.2 Motivação para comprar 

A teoria da motivação de Maslow é utilizada e enfatizada pela maioria dos autores 

expressivos na área de marketing, pois o conhecimento dessa teoria é necessário ao 

profissional de marketing, visando à compreensão dos fatores psicológicos determinantes do 

comportamento humano e, portanto, do comportamento de compra do consumidor. 

Kotler; Armstorng (2004) afirmam que a Teoria de Maslow ajuda o profissional 

de marketing entender como vários produtos se ajustam aos planos, metas e vidas dos 

consumidores potenciais. 

Esta teoria é vista, portanto, como fundamental para a compreensão dos fatores 

que motivam o comportamento, impulsionando o indivíduo a agir. A teoria motivacional 

possibilita a compreensão, principalmente, da primeira etapa do processo de compra descrito 

acima: o reconhecimento da necessidade. 

Maslow, importante psicólogo americano, procurou compreender e explicar o que 

motiva o indivíduo a agir: o que energiza, dirige e sustenta o comportamento do ser humano. 

Para ele, o comportamento é motivado por necessidades a que ele deu o nome de 

necessidades fundamentais. Tais necessidades são baseadas em dois agrupamentos: 

deficiência e crescimento. As necessidades de deficiência são as fisiológicas, as de segurança, 

de afeto e as de estima, enquanto que as necessidades de crescimento são aquelas relacionadas 

ao autodesenvolvimento e auto-realização dos seres humanos (KOTLER; ARMSTORNG, 

2004).

Para Maslow (1554 apud KOTLER; ARMSTORNG, 2004) estas necessidades 

apresentam-se numa hierarquia de importância e premência, conforme ilustrado na figura 2. 
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Figura 2: Hierarquia das necessidades – pirâmide motivacional

Fonte: KOTLER; ARMSTORNG, 2004, p - 130 

As necessidades fisiológicas são aquelas relacionadas às necessidades mais

básicas do indivíduo. São necessidades biológicas como a fome, a sede, o sono. São as mais

prementes e dominam fortemente o comportamento quando não se encontram satisfeitas ou 

razoavelmente satisfeitas. 

As necessidades de segurança surgem na medida em que as fisiológicas estejam

razoavelmente satisfeitas. Levam as pessoas a protegerem-se de qualquer perigo, seja ele real 

ou imaginário, físico ou abstrato.

Após estarem razoavelmente satisfeitas as necessidades acima, surgem as 

necessidades de amor, afeição e participação. Segundo Maslow (1554 apud KOTLER; 

ARMSTORNG, 2004), esta se refere à necessidade de afeto das pessoas que consideramos

(namorado, filhos, amigos) e são necessidades sociais presentes em todo ser humano.

As necessidades de estima dizem respeito às necessidades ou desejos das pessoas 

de uma auto-avaliação estável, bem como, uma auto-estima firme. A satisfação desta, gera 

sentimentos de autoconfiança, de valor, de capacidade e sentimento de utilidade. Quando não 

saciadas geram sentimentos de inferioridade, fraqueza e desamparo.

As necessidades de auto-realização são necessidades de crescimento e revelam

uma tendência de todo ser humano em realizar de forma plena o seu potencial. Essa tendência 

pode ser expressa como o desejo da pessoa tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo 
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o que pode ser. O aparecimento dessas, supõe que as anteriores estejam razoavelmente 

satisfeitas. Diferentemente das necessidades anteriores, a auto-realização não se extingue pela 

plena saciação. Quanto maior for a satisfação experimentada por uma pessoa, tanto maior e 

mais importante parecerá à necessidade.  

Pela ótica de Nicolescu (1999), o pensamento clássico se baseia no dogma da 

existência de apenas um nível de realidade. Na ausência de dimensões verticais de realidade, é 

inevitável que a imagem seja tão importante quanto a realidade e que o fantasma infiltre-se 

entre nosso olhar e a realidade. Pior ainda, a realidade tem que se conformar com a imagem 

que se faz da realidade. A máscara se faz mais importante que o rosto, há um único rosto, mas 

várias máscaras. A máscara corresponde a uma certa personalidade, em função das 

necessidades da vida individual e social. O desacordo constante entre a vida individual e 

social produz as múltiplas personalidades de um único e mesmo indivíduo. Podemos afirmar 

que esta multiplicidade das personalidades é a base da sociedade de consumo. Calcula-se, em 

geral, o crescimento do consumo em função do número de pessoas que é capaz de consumir 

não levando em conta que cada indivíduo corresponde a múltiplas personalidades e assim o 

número de consumidores potenciais é bem maior do que o número de pessoas que consomem, 

pois uma pessoa contém em si mesma múltiplos consumidores. Logo o marketing deve 

estimular diariamente um desejo diferente, pois cada desejo fabrica um novo consumidor 

potencial numa única e mesma pessoa. As necessidades de subsistência materiais de um ser 

humano são limitadas, mas seus desejos ilimitados. 

Para Miniard, Engel e Blackwell (2005) existem outros tipos de necessidades 

como: 

- Necessidade de segurança e saúde – Da mesma forma da necessidade de 

segurança a necessidade de manter ou melhorar a saúde, tanto mental quanto física, é a base 

sobre o qual muitos produtos e serviços foram construídos; 

- Necessidade de amor e companhia – Os seres humanos são seres sociais e tem a 

necessidade de estar com outro e de amar outro, neste sentido muitos produtos tem o apelo de 

simbolizar amor e carinho com o outro, como: flores, bombons e cartões. 

- Necessidade de recursos financeiros e de tranqüilidade – O dinheiro é a 

ferramenta que a maioria das pessoas utiliza para satisfazer a maior parte de suas 

necessidades, o dinheiro pode não comprara o amor, mas pode comprar muitas outras coisas. 

Já a necessidade de tranqüilidade está ligada ao estabelecimento de recursos financeiros para 
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que os anos à frente sejam dourados, sem as dificuldades que a ausência de dinheiro pode 

trazer.

- Necessidade de prazer – A distração e o prazer é o que traz alegria para nossas 

vidas. A indústria de entretenimento é construída encima desta necessidade, televisão, cinema, 

música, cinema, livros, eventos esportivos, parques de diversão, cruzeiros marítimos e clubes 

são exemplos de negócios que são direcionados para dar prazer aos consumidores. 

- Necessidade de imagem social – É a preocupação que as pessoas têm da visão de 

outros com relação a elas mesmas. Queremos que a família se orgulhe de nós, queremos ser 

vistos como boas pessoas, honestos, bem-sucedidos e, talvez, ricos. Esta é a necessidade de 

projetar uma certa imagem em um ambiente social. A imagem social depende, muitas vezes, 

de que produtos as pessoas compram e consomem. 

- Necessidade de possuir – A necessidade de posse é característica marcante na 

sociedade de consumo, os consumidores querem sempre ter mais e melhores coisas. Uma 

necessidade já satisfeita já não gera mais satisfação, logo a busca de algo sempre melhor é 

uma postura humana direcionada para o ter mais conforto e objetos de desejo. 

- Necessidade de doar – Algumas vezes doamos, pois queremos ser vistos como 

responsáveis socialmente (melhorar a imagem social), outras vezes pela simples necessidade 

de ajudar alguém e em outros casos sentimos necessidades de presentearmos a nós mesmos, 

se autopresentear é uma forma de recompensa, consolo ou motivação para nós mesmos. 

- Necessidade de informação – tomar decisões racionais requer estar informado e 

estar informado requer informação. Como discutimos anteriormente a busca das informações 

sobre os produtos é parte do processo de decisão de compra. A necessidade de informação é 

importante também por causa de seu papel no processo de persuasão. Para persuadir os 

anúncios tem que ter informações suficientes para que o consumidor preste atenção no que se 

diz.

- Necessidade de variedades – Muito de uma mesma coisa repetida por várias 

vezes pode se tornar chato e isso certamente se aplicam aos produtos de consumo. Logo a 

procura de variedade está representada nos desejos das pessoas de coisas diferentes. 

  Logo o estudo dos estímulos que motivam o processo de decisão de compra é de 

suma importância para o marketing, e para produtos como imóveis em condomínios fechados 

não é diferente.
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2.2 Marketing imobiliário 

No mercado imobiliário o processo de compra inicia quando o consumidor

percebe a necessidade de mudar e adquirir uma nova moradia, sendo que a compra está 

diretamente vinculada às condições de oferta do mercado e as limitações financeiras das 

famílias (FREITAS, 2001). Cabe salientar que a demanda habitacional está ligada tanto aos 

investimentos imobiliários quanto à decisão de mudar para um novo imóvel.

O comportamento de compra, segundo Kotler; Armstrong (2004), difere muito

entre os vários tipos de produtos. As decisões mais complexas normalmente envolvem mais

participantes e mais ponderação por parte do comprador. A figura abaixo mostra os tipos de 

comportamento de compra do consumidor com base em seu grau de envolvimento e no nível 

de diferente existente entre as marcas:

Comportamento
de comprar
complexo

Comportamento
de compra em

busca da 
variedade

Comportamento
de comprar com

dissonância
cognitiva
reduzida

Comportamento
de comprar

habitual

Poucas
diferenças

entre marcas

Diferenças
significativas
entre marcas

Alto
envolvimento

Baixo
envolvimento

Figura 3 – figura de comportamento de compra

Fonte: ASSAEL (1987 apud KOTLER; ARMSTORNG, 2004 P - 134 ) 

Segundo Kotler e Armstrong (2004), o comportamento de compra com

dissonância cognitiva reduzida ocorre quando os consumidores estão altamente envolvidos 

em uma compra cara e que envolve algum risco, não tendo muitas diferenças entre as marcas.

Um exemplo disto é a compra de um tapete, onde o tapete é um produto caro e auto-

expressivo. Depois da compra, os consumidores podem começar a sentir um desconforto pós-

compra. Nesta fase os profissionais de marketing devem estar atentos e oferecer apoio ao 

consumidor para reduzir a dissonância cognitiva. 
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Já o comportamento de compra habitual envolve baixo envolvimento e poucas 

diferenças entre marcas, um exemplo disso é o sal. Este tipo de produto é, com freqüência, 

barato e comprado habitualmente. Os consumidores não procuram saber sobre marcas e não 

seguem uma seqüência habitual de crença, atitude ou comportamento. 

O caso do comportamento de compra em busca de variedade ocorre quando há 

baixo envolvimento do consumidor e significativas diferenças entre marcas, um exemplo seria 

a compra de um pacote de bolachas. Neste tipo de produto o consumidor pode possuir algum 

tipo de crença, pode escolher uma marca sem muita avaliação e avaliá-la durante o consumo. 

Mas da próxima vez poderá escolher outra marca para experimentação, a troca de marca 

ocorre mais devido à variedade do que por causa da insatisfação. 

O último caso, o comportamento de compra complexo, existe quando há um alto 

envolvimento do comprador e uma significante diferença entre as marcas. Os consumidores se 

envolvem bastante com a compra do produto, o produto é caro, envolve riscos de insatisfação 

pós-compra, não é comprado com freqüência e é altamente auto-expressivo. Um bom 

exemplo são os imóveis, estes tipos de produtos são demasiadamente caros, envolvem o 

comprador e sua família como um todo, envolvem também um processo de aprendizagem 

acerca do produto e desenvolvimento de crenças para só então ser realizada uma compra 

consciente.

Os textos da literatura sócio-demográfica estabelecem o comportamento de 

compra no mercado habitacional a partir da perspectiva do processo de mobilidade 

residencial. Parte-se do pressuposto que o comportamento de consumo é formado por etapas 

seqüenciais que envolvem desde o reconhecimento dos motivos que levam à busca de uma 

nova moradia, a etapa de escolha desta nova habitação e a etapa subseqüente à compra, 

caracterizada pela formação da satisfação residencial (BRANDSTETTER; HEINECK, 2004). 

2.3 Mercado imobiliário 

Trabalhos internacionais discutem a respeito de que as preferências habitacionais 

são amplas. Existem estudos que explicam as preferências habitacionais como um reflexo do 

valor final da habitação, definida conforme uma gama de variáveis, relacionadas à realidade 

local. Outros estudos entendem que o processo de escolha de uma nova habitação deve ser 

analisada de uma forma sistêmica, onde as preferências e necessidades das famílias serão 

definidas de acordo com o motivo que as levam a procurar uma nova habitação e com os 
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fatores que acompanham todo o processo que finda na escolha final. Estes fatores estão 

ligados a variáveis contextuais, como disponibilidade de ofertas e financiamentos e 

principalmente as variáveis sócio-ecomômicas das famílias, como renda e valor patrimonial. 

As mudanças no ciclo de vida familiar podem provocar uma mudança em função 

da alteração de necessidades específicas como aumento de espaço, área de lazer, proximidade 

com escola, etc. (OLIVEIRA, 1998).  

No trabalho de Rossi (1980 apud OLIVEIRA, 1998), o autor defende que a 

mudança residencial ocorre essencialmente em função do relacionamento entre a necessidade 

habitacional das famílias e a mudança da composição familiar que acontece no decorrer do 

ciclo de vida. As etapas no ciclo de vida são representadas pelo casamento, nascimento do 

primeiro filho, amadurecimento dos filhos, aposentadoria e morte de um dos cônjuges. 

Segundo ele, a mudança na composição familiar que ocorre no decorrer destas etapas é mais 

forte para prever a mobilidade do que as mudanças de emprego, ligações pessoais ou contatos 

sociais.

Segundo Pickvance (1978 apud OLIVEIRA, 1998) que realizou um estudo sobre 

mobilidade residencial em Manchester, Inglaterra, e concluiu que o ciclo de vida familiar e 

propriedade possuem um papel crucial na decisão de mudança. Além destas, também 

influenciam em menor grau as variáveis idade e renda. O mesmo autor ressalta a importância 

de distinguir-se, o plano das aspirações (mobilidade desejada) do plano das ações (mobilidade 

esperada em no máximo um ano). O ciclo de vida familiar e a propriedade do imóvel 

influenciam fortemente ambos os planos de análise, enquanto que renda influencia somente na 

mobilidade esperada (o sonho independe de condição financeira). A inferência principal com 

respeito à idade é que quanto mais velha a pessoa, menor sua disposição para mudança.  

Oliveira (1998) ressalta a distinção entre idade e ciclo de vida familiar. De acordo 

com suas pesquisas, pessoas que se casaram mais tarde estão menos propensas a mudanças 

que pessoas que se casaram mais jovens. As pessoas mais velhas, em geral, já adquiriram uma 

situação financeira que lhes permite comprar um imóvel mais ajustado às suas necessidades 

de espaço e localização.

As estatísticas americanas, processadas pelo U.S. Bureau of The Census, com 

base no National Annual Housing Survey (1985 apud OLIVEIRA, 1998), a respeito das 

razões para mudanças efetivadas dentro das áreas metropolitanas, com abrangência nacional, 

revelam algumas  conclusões : 
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a) Pela média nacional americana, as quatro principais razões, totalizando 50% 

das respostas, são em ordem: mudança no tamanho da família com necessidade de mais 

espaço; mudança no status marital; melhorar o padrão do imóvel e comprar uma casa.  

b) A análise por estágio do ciclo de vida familiar destaca como principais razões: 

para solteiros, a compra da casa própria; para casais sem filhos, mudança no status marital; 

para casais com filhos, necessidade de mais espaço e para casais de idosos, melhorar o padrão 

do imóvel.  

Surpreendentemente neste levantamento existe irrelevância de aspectos ligados à 

localização como acessibilidade e níveis de segurança. Goodman (1988 apud OLIVEIRA, 

1998), alerta para as limitações desses dados, apesar das entrevistas terem sido feitas com 

pessoas que haviam se mudado a menos de um ano, podem ter ocorrido casos em que o 

entrevistado não se lembrava da razão principal, a opinião do respondente não era 

necessariamente a mesma dos demais membros influentes da família que não foram ouvidos, 

muitas pessoas podem ter disfarçado a razão principal com medo de um julgamento social 

(ex. pessoas que se mudaram por preconceito com o bairro anterior) e, principalmente, que a 

pesquisa perguntava somente a razão principal quando, logicamente, uma série de razões se 

interagem no processo, entre elas, as relacionadas à localização. 

Em estudos feitos por Oliveira e Heineck (1998), a mobilidade residencial é 

motivada por aspectos resumidos a seguir: 

- insatisfação com atributo específico com o imóvel, onde variáveis como localização, 

vizinhança, aluguel, segurança, praticidade, privacidade e áreas de lazer podem trazer 

insatisfação com o imóvel atual e motivar a mudança.  

- mudança no ciclo de vida familiar – as alterações no tamanho da família, devido o 

nascimento e/ou saída dos filhos da casa dos pais, por exemplo, podem motivar a busca de 

adequação do espaço em novas moradias. 

- mudanças induzidas por motivo profissional, mudanças de emprego podem 

incentivar a mobilidade residencial. 

2.4 A satisfação dos Clientes 

No mundo globalizado, a dinâmica do mercado é um fato concreto. As empresas têm 

que aceitar esta nova realidade, de forma a buscar opções que possibilitem a sua permanência 

no mercado. 
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Segundo Fujita (2000), melhorar a oferta não importará; criar demanda é que será o 

problema. Para viver na era da informação, a empresa deverá dominar a tecnologia, as redes e, 

acima de tudo, a psicologia dos clientes que estão nos mercados consumidores mais ricos, já 

que se precisa entusiasmá-los. 

A sobrevivência de uma empresa na sociedade está vinculada à contribuição 

permanente para satisfação das pessoas. Em relação a esse aspecto, os clientes são a 

prioridade da empresa. De certa forma, é necessário e vital para ela que eles se sintam 

satisfeitos por um longo período após a compra do seu produto ou utilização do seu serviço 

(FREITAS; OLIVEIRA; HEINECK; 1998). 

O diferencial competitivo da empresa de sucesso no século XXI será a capacidade de 

entusiasmar os clientes (FUJITA, 2000). A qualidade de ouvir os clientes tem importante 

impacto na qualidade do serviço. Desta forma, as empresas têm boas razões para coletar 

informações sobre os clientes. Isso as capacita a objetivar efetivamente os seus valiosos 

lucros, de forma a ajustar as suas ofertas de acordo com as necessidades dos clientes, 

melhorar a satisfação e retenção dos clientes, identificar as oportunidades para novos produtos 

e serviços. Segundo Boulding et al. (1980 apud Oliveira 1998), a satisfação do consumidor 

pode ser conceituada a partir de duas diferentes perspectivas: transação específica, em que a 

satisfação é vista como um julgamento avaliativo de uma específica ocasião de compra, e 

cumulativa, em que a satisfação é definida como uma avaliação geral baseada em sucessivas 

compras. A transação específica fornece um diagnóstico particular sobre um determinado 

produto ou serviço, enquanto a satisfação cumulativa é um indicador constante do 

desempenho da empresa. Já de acordo com Kotler (1998), a satisfação é o nível de sentimento 

de uma pessoa, resultante da comparação do desempenho (resultado) de um produto em 

relação às suas expectativas. As expectativas são decorrentes das experiências formadas a 

partir da compra, recomendações de amigos e colegas, informações e promessas de 

vendedores e concorrentes. A palavra desempenho significa, em última instância, 

comportamento em uso, e caracteriza o fato de que um produto deve apresentar certas 

propriedades que o capacitem a cumprir sua função, quando sujeito a certas ações (SOUZA, 

1995). Desta forma, o nível de satisfação é decorrente da diferença entre o desempenho 

percebido e as expectativas. Segundo Kotler (1998) há três níveis de satisfação que podem ser 

percebidos por um consumidor, tais como: 

- se o desempenho estiver longe das expectativas, ele estará insatisfeito. 

- se o desempenho atender as expectativas, estará satisfeito. 
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- se o desempenho exceder as expectativas, o consumidor estará altamente satisfeito, 

grato ou encantado. 

Os clientes satisfeitos e os encantados também atraem novos clientes, cuja conquista 

representa menos dispêndio financeiro, e que tendem a comprar mais. Quando a empresa tem 

como foco os clientes, seus custos diminuem à medida que se eliminam operações 

desnecessárias ou ineficientes, que não agregam valor para eles (FUJITA, 2000). 

Os consumidores podem ser afetados pelo comportamento de compra de outros 

consumidores, quando julgam a qualidade de um produto (FREITAS, 2001). A satisfação do 

cliente deve ser medida pelos seguintes motivos (NAUMANN, 1998): 

- progredir no conhecimento das necessidades, preferências e prioridades dos clientes; 

- medir o progresso em relação às expectativas dos clientes; 

- utilizar as informações do cliente como fonte de inovações para aperfeiçoamento do 

produto e/ou processo; 

- avaliar competitividade entre marcas estabelecidas no mercado; 

- unir dados externos aos dados da performance interna, visando o estabelecimento de 

premiações. 

Hoje, os clientes são mais informados e exigentes do que há uma década. Eles tomam 

decisões mais conscientes e gastam seu dinheiro com maior sabedoria (UNRUH, 1998). 

Manter e desenvolver relacionamentos com os atuais clientes é uma estratégia importante nos 

negócios, entretanto, problemas e queixas são comuns de ocorrer durante este relacionamento. 

Tratar de forma efetiva os contratempos é vital para a manutenção da satisfação e lealdade dos 

clientes. É importante, portanto, conhecer quais os valores que estão inseridos no inconsciente 

coletivo dos clientes. O que os clientes valorizam vai além dos atributos e benefícios óbvios 

do produto. Os valores são em geral implícitos, não articulados e não mencionados. Eles 

incluem liberdade, segurança e paz de espírito. Vários estudos abordaram o tema satisfação 

residencial, intimamente relacionada com outros temas, tais como a qualidade da habitação e 

a mobilidade residencial. O conceito de satisfação já foi utilizado como critério para examinar 

as relações entre o usuário e inúmeros aspectos do ambiente construído (OLIVEIRA 1998). 

De fato, o principal parâmetro para a avaliação de desempenho dos ambientes construídos é a 

satisfação do usuário, entretanto, ao aferir as opiniões dos usuários sobre o desempenho das 

edificações, diversos fatores fogem ao controle do pesquisador, podendo influenciar na 

resposta obtida. Entre eles apresentam-se os problemas de ordem pessoal (saúde, mau humor), 

as mudanças bruscas de temperatura no ambiente, as alterações nas condições normais de uso 
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do espaço em estudo (manifestações públicas) entre outros (SALGADO, 1997). Desta forma, 

a construção civil tem buscado novos métodos e técnicas, de forma a aferir o nível de 

satisfação de seus clientes, para assim conhecer as suas virtudes e deficiências, com o objetivo 

de oferecer um produto diferenciado no mercado (MEDEIROS, 1993).

.
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem o propósito de subsidiar a apresentação da dissertação sobre o 

tema, comportamento do consumidor: um estudo do mercado imobiliário em condomínios 

verticais fechados na região metropolitana de natal, como resultado de um trabalho de 

pesquisa consistido em estudo sobre o tema e relato com imparcialidade e sistematização dos 

problemas e soluções. Este capítulo traz os aspectos metodológicos que foram aplicados no 

trabalho, destacando inicialmente o método de pesquisa, a população e amostra. Em seguida 

apresentam-se os instrumentos de mensuração utilizados, a descrição do processo de coleta e 

tratamento dos dados. A última parte traz a descrição da análise efetuada, detalhando as 

técnicas regressão linear e regressão logística.

3.1 Tipologia do estudo

A tipologia do estudo será exploratório-descritiva, utilizada nas ciências sociais por 

estarem voltadas para a aplicação prática de novos conceitos. Exploratória, pois como enfatiza 

Gil (1995), o pesquisador procura esclarecer ou desenvolver conceitos e idéias novas e 

relevantes para a sociedade, e descritiva no momento em que objetiva estabelecer uma relação 

de causa e efeito entre as variáveis do estudo. 

Neste trabalho foram levantados dados relativos a mobilidade residencial (motivo pelo 

qual os entrevistados se mudaram para os condomínios) e satisfação com atributos dos móveis 

localizados em Natal. Gil (1995), afirma ainda que dentro das pesquisas descritivas incluem-

se aquelas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população, o 

que foi feito junto à amostra coletada, num total de 118 condôminos. 

Além dos procedimentos metodológicos já referenciados utilizou-se também o 

levantamento de dados por instrumentos (questionários) fechados, e conseqüente tabulação e 

análise dos dados. Foi feita uma análise quantitativa, utilizando-se as técnicas de regressão 

linear e regressão logística entre as variáveis de estudo objetivando saber as relações entre as 

mesmas. 
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3.2 População e amostra 

 O universo ou a população escolhida para o desenvolvimento do estudo foi a de 

proprietários de imóveis localizados em condomínios verticais localizados na região 

metropolitana de Natal. A amostra a ser verificada foi selecionada pela técnica de amostragem 

estratificada, caracterizada pela divisão da população alvo em subconjuntos (Beuren,e et all, 

2003). Nesse tipo de amostragem a seleção é feita a partir da retirada de amostras de cada 

subgrupo.

3.3 Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados que será utilizado neste estudo é o questionário 

estruturado. Gil (1995) apresenta o questionário como uma das técnicas mais relevantes à 

disposição para a aquisição de dados em estudos sociais. O questionário apresenta algumas 

vantagens, como: a) o alcance de um grande número de entrevistados, mesmo em áreas 

geográficas distintas; b) a redução de gastos com treinamento de pessoal; c) assegurar o 

anonimato dos entrevistados; d) a sua adaptação à disponibilidade de tempo do entrevistado 

para respondê-lo; e) não exercer influências nas respostas dos entrevistados. 

Para a mensuração dos motivos que levaram a mobilidade residencial foi utilizado um 

questionário 9 itens de questões fechadas, em formato Likert, numa escala de seis pontos, que 

variam de discordo totalmente a concordo totalmente.      

Essa tentativa encontra suporte na literatura que agrega estudos de reconhecimento da 

necessidade (dentro dos estudos de comportamento do consumidor) como os de (MINIARD; 

ENGEL; BLACKWELL, 2005), (KOTLER, 1998), (KOTLER; ARMSTORNG, 2004) e 

motivação para mudanças (mobilidade residencial) como os de (ROSSI, 1980 apud

OLIVEIRA, 1998), (PICKVANCE, 1978 apud OLIVEIRA, 1998). (OLIVEIRA, 1998), 

(OLIVEIRA; HEINECK, 1997), (BRANDSTETTER; HEINECK, 2004). 

Para a mensuração dos itens que levam a satisfação 17 itens de questões fechadas, em 

formato Likert, numa escala de seis pontos, que variam de totalmente satisfeito a totalmente 

insatisfeito. 

Essa tentativa encontra suporte na literatura que agrega estudos de reconhecimento da 

satisfação como os de (MINIARD; ENGEL; BLACKWELL, 2005), (KOTLER, 1998), 
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(KOTLER; ARMSTORNG, 2004), (OLIVEIRA, 1998), (HEINECK; OLIVEIRA; FREITAS 

1997), (BRANDSTETTER; HEINECK, 2004). 

A caracterização dos motivos que levaram a mobilidade residencial avalia o 

sentimento dos entrevistados usando as seguintes indicadores, dispostos na tabela 1. 

Tabela 01- indicadores de mobilidade residencial 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Motivos familiares como: nascimento de um filho, casamento, morte do cônjuge, saída dos 
filhos de casa, separação e outros. 
Oportunidades no mercado e facilidades dos financiamentos. 

 Insatisfação com atributos dos imóveis anteriores 

 Mudanças na renda relacionadas com profissão 

Status

Investimento 

Qualidade de vida 

Suprimento das necessidades não alcançadas 

Influência por pessoas de convívio 

Fonte: Dados do estudo, 2006 

A caracterização dos motivos que levam a satisfação avaliam os sentimentos dos 

entrevistados usando as seguintes indicadores, dispostos na tabela 02. 

Tabela 02 - indicadores de satisfação com os imóveis 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Aspectos funcionais de projeto. (ventilação, iluminação, acústica, divisão de compartimentos). 
Sossego e tranqüilidade 

Distância entre condomínio e escola ou trabalho 

Segurança interna 

Escoamento e captação de águas pluviais 

Prestação de serviço nos condomínios 

Vizinhança
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Privacidade

Vias de acesso ao condomínio 

Áreas verdes 

Comércio local 

Convívio social 

Sinalização

Ausência de insetos 

Conforto ambiental 

Praticidade

Áreas de lazer 

Fonte: Dados do estudo, 2006 

Nas tabelas 01 e 02 são apresentados, de forma geral, os instrumentos utilizados na 

pesquisa. Nos Anexos I, II e III a este trabalho são apresentados os questionários em sua 

forma original.   

3.4 Coleta de dados

Os dados foram coletados através dos instrumentos de mensuração em anexo, no 

período de 1 de março a 30 de março de 2006. Inicialmente houve a intenção de se fazer à 

pesquisa em três condomínios escolhidos por conveniência onde haveria facilidades de 

comunicação com os moradores dos mesmos. Entrando em contato com os síndicos dos 

referidos condomínios, ficou evidenciado uma complicação para se executar a pesquisa, pois 

as normas internas dos condomínios não autorizavam nenhum tipo de pesquisa ou propaganda 

no interior dos prédios, logo os três primeiros contatos foram postos de lado. Entrando em 

contato com outros dois condomínios, aconteceram os mesmos problemas relatados acima, 

logo a pesquisa teve que ser repensada e os dados coletados de outra forma. A forma 

encontrada foi a de entrevistar pessoas, que moram em condomínios verticais, em outras 

localidades como faculdades, universidade e shopping. As faculdades usadas para as 

entrevistas foram a Facex, Faculdade CDF e FAL. Nestas três faculdades um total de 43 

questionários foram conseguidos e 40 foram validados, os invalidados foram questionários 
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incompletos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram preenchidos 57 

questionários e 52 foram validados, os invalidados novamente foram questionários 

incompletos. O Natal Shopping também foi alvo da pesquisa e 27 questionários foram 

preenchidos e 26 foram validados. A dificuldade maior foi a de encontrar pessoas que 

morassem em condomínios verticais fechados, cerca de apenas 18% das pessoas contatadas 

moravam neste tipo de moradia. 

O total de questionários preenchidos e validados foi de 118 unidades, onde os 

respondentes foram orientados a responder os questionários levando em conta o seu 

sentimento, explicitando sua discordância ou concordância, variando de pouca, muita ou total. 

3.5 Análise de dados 

A análise de dados foi feita utilizando-se as técnicas de regressão linear e regressão 

não linear logística entre variáveis onde os dados foram tabulados e analisados por 

ferramentas estatísticas. Os programas utilizados foram o SPSS e o Excel. 

Os dados analisados estão dispostos a seguir, sendo apresentados os resultados 

quantitativos da relação entre o motivo da mudança de imóvel (mobilidade residencial) e a 

satisfação com os atributos dos imóveis no estágio de pós-compra. 

Na pesquisa, foram tratados um total de 26 indicadores distribuídos em 2 

instrumentos, sendo 09 relacionados ao motivo da mudança de imóvel (mobilidade 

residencial), e 17 relacionados ao nível de a satisfação com os atributos dos imóveis no 

estágio de pós-compra. A técnica utilizada foi à regressão linear e logística. 

Para Malhotra (2001, p. 464), a regressão múltipla é uma técnica estatística que 

desenvolve, simultaneamente, uma relação matemática entre duas ou mais variáveis 

independentes e uma variável dependente escalonada por intervalo. Proporciona o 

entendimento sobre como uma ou mais variáveis influenciam em outras. 

Sendo uma técnica multivariada, proporciona a associação de elementos, dependentes 

e independentes, que no trabalho em questão retrata a influência dos motivos da mudança de 

imóvel (mobilidade residencial) exercem sobre a satisfação com os atributos dos imóveis no 

estágio de pós-compra. 
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A regressão linear aplicada sobre o conjunto de variáveis, objetivando dimensionar 

causa e efeito, identificou algumas relações entre os fatores estudados, conforme está 

delimitado no capítulo relativo à discussão e análise dos dados. 

O modelo de regressão não linear logístico é utilizado quando a variável resposta é 

qualitativa com dois resultados possíveis, no estudo da satisfação com atributos com imóvel 

no estágio pós-compra o proprietário pode estar satisfeito ou não satisfeito. O modelo de 

regressão logístico foi utilizado para analisar dados observacionais ou experimentais no 

delineamento inteiramente casualizado. Em muitos estudos a variável resposta qualitativa tem 

duas possibilidades e, assim, pode ser representada pela variável indicadora, recebendo os 

valores 0 (zero) e 1 (um). 

No estudo foi feita uma regressão não linear logística para identificar os proprietários 

satisfeitos e não satisfeitos e correlacioná-los com a motivação da mudança para outro imóvel, 

a discussão dos dados estão no capitulo a seguir. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo trata da análise e discussão dos resultados estando organizado em duas 

partes. Na primeira parte são apresentadas as relações de causa e efeitos entre os diversos 

fatores retratados na pesquisa, possibilitada pelo uso da técnica multivariada de regressão 

linear. Na segunda parte são apresentadas as relações de causa e efeitos entre os diversos 

fatores retratados na pesquisa, possibilitada pelo uso da técnica multivariada de regressão não 

linear logística. Na terceira parte são apresentados os motivos para a mobilidade residencial 

que predominaram na pesquisa. Na quarta parte são apresentados os atributos dos imóveis que 

satisfizeram ou não os proprietários. 

4.1 Análise do perfil psico-sócio-demografico da população 

Do total de 118 entrevistados, 47,5% são do sexo feminino e 52,5% do sexo 

masculino. A idade média dos entrevistados é de 27,76 anos, variando de 17 a 57 anos. A 

escolaridade dos entrevistados é de 7,6% com pós-graduação, 7,6% com graduação completa, 

75,4% com graduação incompleta, 7,6% com 2º grau completo e 1,7% com cursos técnicos 

completos. O valor médio dos imóveis é de R$ 102.500,00 reais, com valor mínimo de R$ 

10.000,00 reais e valor máximo de R$ 350.000,00 reais. O tempo médio de moradia foi de 

5,59 anos com valor mínimo de 1 ano de moradia e valor máximo de 34 anos. A média de 

tempo de trabalho no emprego atual é de 4,35 anos variando entre 0 anos para os 

desempregados e 35 anos para os empregados. Em termos salariais 18,6% ganham mais de 18 

salários, 24,6% ganham entre 18 e 9 salários, 14,4 ganham entre 9 e 5 salários, 21,2% ganham 

entre 5 e 3 salários, 16,1% ganham entre 3 e 1 salário e 5,1% ganham menos que 1 salário. O 

valor médio de pessoas que contribuem com a renda familiar é de 1,82 pessoas variando entre 

1 e 6 pessoas. A quantidade média de pessoas por imóvel é de 3,48 pessoas com variação de 1 

e 8 pessoas. Com relação ao estado civil 30,5% são casados, 60,2% são solteiros e 9,3% são 

separados. As formas de promoção que fizeram com que os proprietários achassem seu 

imóvel estão relacionadas no gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Promoções e percentual de influência de compra.

Fonte: Dados do estudo, 2006 

O gráfico 01 mostra os tipos de promoção que mais influenciaram na compra dos imóveis,

logo podemos observar que os classificados e boca a boca são as promoções mais eficientes, mais de 

40% dos entrevistados acharam seus imóveis por causa deste tipo de promoção. Em segundo lugar 

estão a panfletagem, televisão e imobiliárias com mais de 25% das respostas, seguido pelo outdoor 

com 18%, Internet com 14%, venda pessoal com 8%, ofertas, rádio, desconto e outros com 6%, mala

direta com 5%, feiras, eventos, demonstrações, premiações e congressos com menos de 5% e 

festividades e patrocínios sem nenhuma influência. 

Os aspectos econômicos e de mercado que influenciaram na compra do novo imóvel
estão relacionadas no gráfico 02. 

Gráfico 02 – Aspectos econômicos e de mercado e percentual de influência de compra.
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Fonte: Dados do estudo, 2006 

O gráfico 02 mostra os aspectos econômicos e de mercado que influenciaram na compra dos 

imóveis, logo podemos observar que o preço dos imóveis foi o mais influente com 56% dos 

entrevistados classificando-o como importante, logo após a vantagem no investimento com 42%, 
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disponibilidade de financiamento e condições de pagamento com 34%, taxa de financiamento com

19%, volume de oferta de novas construções com 13%, regulamentação do governo com 10%, e

finalmente custo de transação e outros com 7%. 

4.2 Análise da regressão linear 

A regressão linear elaborada no estudo possibilitou responder ao proposto como

problema central e pesquisa, e algumas das questões suscitadas, estabelecendo uma relação de 

causa e efeito entre os indicadores de motivação para mudança de imóvel e o grau de 

satisfação do mesmo.

O processo de regressão linear foi feito por 2 vezes, utilizando-se sempre, as 9 

variáveis de motivação para mudança de imóvel como antecedentes a satisfação, encontrando-

se relações de causa e efeito apenas em 25 combinações.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo as 

oportunidades no mercado e as facilidades dos financiamentos, como antecedente do grau de 

satisfação com atributos dos imóveis, revelou apenas oito fatores como influente sobre o nível 

de satisfação dos proprietários. Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas os 

aspectos funcionais de projeto, escoamento e captação de águas pluviais, prestação dos 

serviços nos condomínios, vizinhança, privacidade, vias de acesso aos condomínios, áreas 

verdes e áreas de lazer apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos 

imóveis baseado na motivação de se mudar para outro imóvel por causa das oportunidades no 

mercado e nas facilidades dos financiamentos, os resultados estão dispostos nas figuras 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

 = 0,209 

                                                            p = 0,001

Oportunidades no 
mercado e nas 
facilidades dos 
financiamentos

Aspectos funcionais 
de projeto 

Figura 4 – Relação causal entre oportunidades no mercado e nas facilidades dos financiamentos x aspectos
funcionais de projeto.

Fonte: Dados do estudo, 2006 
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A figura 4 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial às 

oportunidades de mercado e as facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente o desempenho satisfatório do imóvel relativo aos aspectos funcionais de projeto, 

demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudanças relativas a oportunidades 

no mercado e nas facilidades dos financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de 

se satisfazer, com os aspectos funcionais de projeto. 

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente aspectos funcionais de 

projeto criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação 

linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1913 e coeficiente linear b0 = 3,7665, 

representado pelo gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Linha de tendência da regressão linear entre as oportunidades de mercado e as 
facilidades de financiamentos x aspectos funcionais de projeto

Fonte: Dados do estudo, 2006 

O gráfico 3 foi gerado pela equação linear: y = 0,1913x + 3,7665,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre as oportunidades de mercado e as facilidades de 

financiamentos e aspectos funcionais de projeto. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 7,6%. Portanto em 7,6% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

aspectos funcionais de projeto.

O coeficiente de regressão foi de 0,209, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos e a satisfação sobre aspectos 

funcionais de projeto.



48

 = 0,149 

                                                            p = 0,023

Oportunidades de 
mercado e facilidades 
dos financiamentos.

Escoamento e 
captação de águas 

pluviais

Figura 5 – Oportunidades no mercado e facilidades dos financiamentos x escoamento e captação de águas pluviais.

Fonte: Dados do estudo, 2006 

A figura 5 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades de mercado e facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente o escoamento e captação de águas pluviais dos condomínios, demonstra que 

quanto maior for o grau de motivação para mudança relativa as oportunidades no mercado e 

facilidades dos financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com

o escoamento e captação de águas pluviais dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente o escoamento e captação 

de águas pluviais dos condomínios criou um gráfico que é a representação da linha de 

tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1065 e 

coeficiente linear b0 = 4,2047, representado no gráfico 4. 
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                   Gráfico 4 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e 
facilidades de financiamentos x escoamento e captação de águas pluviais. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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O gráfico 4 foi gerado pela equação linear: y = 0,1065x + 4,2047,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e escoamento e captação de águas pluviais. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 2,3%. Portanto em 2,3% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

o escoamento e captação de águas pluviais.

O coeficiente de regressão foi de 0,149, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e o escoamento e captação de 

águas pluviais.

 = 0,132 

                                                            p = 0,043

Oportunidades de 
mercado e facilidades 
dos financiamentos.

Prestação de serviço 
nos condomínios.

Figura 6 – Oportunidades no mercado e facilidades dos financiamentos x prestação de serviços nos condomínios.

  Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 6 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades do mercado e facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente a prestação de serviços nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau 

de motivação para mudança relativa as oportunidades no mercado e facilidades dos 

financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com a prestação de 

serviços nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente a prestação de serviços 

nos condomínios dos condomínios criou um gráfico que é a representação da linha de 

tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1319 e 

coeficiente linear b0 = 3,6905, representado pelo gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e facilidades de 
financiamentos x prestação de serviços nos condomínios.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 5 foi gerado pela equação linear: y = 0,1319x + 3,6905,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e prestação de serviços nos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 3,5%. Portanto em 3,5% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

a prestação de serviços nos condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,132, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e a prestação de serviços nos 

condomínios.

 = 0,2 

                                                            p = 0,003

Oportunidades no 
mercado e facilidades 
dos financiamentos.

Vizinhança.

Figura 7 – Oportunidades no mercado e facilidades dos financiamentos x vizinhança. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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A figura 7 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades do mercado e facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente à vizinhança nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de 

motivação para mudança relativa as oportunidades no mercado e facilidades dos 

financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com a vizinhança 

dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente a vizinhança dos 

condomínios criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela 

equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1599 e coeficiente linear b0 = 

3,6412, representado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e facilidades de 
financiamentos x vizinhança.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 6 foi gerado pela equação linear: y = 0,1599x + 3,6412,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e vizinhança. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,8%. Portanto em 4,8% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

a  vizinhança.

O coeficiente de regressão foi de 0,2, logo existe uma associação entre oportunidades 

de mercado e facilidades de financiamentos e vizinhança. 
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 = 0,205 

                                                            p = 0,01
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Figura 8 – Oportunidade no mercado e facilidade dos financiamentos x praticidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 8 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades do mercado e facilidade dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente à praticidade dos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de 

motivação para mudança relativa as oportunidades no mercado e facilidade dos 

financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com a praticidade 

dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente a praticidade dos 

condomínios criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela 

equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,2069 e coeficiente linear b0 = 

4,0245, representado no gráfico 7. 
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                   Gráfico 7 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e 
facilidades de financiamentos x praticidade.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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O gráfico 7 foi gerado pela equação linear: y = 0,2069x + 4,0245,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e praticidade. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 10,2%. Portanto em 10,2% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

a  praticidade.

O coeficiente de regressão foi de 0,205, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e a praticidade. 

 = 0,181 

                                                            p = 0,005

Oportunidades do 
mercado e facilidades 
dos financiamentos.

Vias de acesso ao 
condomínio.

Figura 9 – Oportunidade no mercado e facilidade dos financiamentos x vias de acesso aos condomínios.

Fonte: Dados da pesquisa,2006 

A figura 9 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades do mercado e facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente às vias de acesso aos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de 

motivação para mudança relativa as oportunidades no mercado e facilidades dos 

financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com as vias de 

acesso aos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente as vias de acesso aos 

condomínios criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela 

equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1453 e coeficiente linear b0 = 

4,3292, representado no gráfico 8 . 
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Gráfico 8 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e 
facilidades de financiamentos x vias de acesso aos condomínios.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 08 foi gerado pela equação linear: y = 0,1453x + 4,3292,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e vias de acesso aos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,5%. Portanto em 4,5% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

as vias de acesso aos condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,181, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e as vias de acesso aos 

condomínios.

 = 0,173 

                                                            p = 0,031
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Figura 10 - Oportunidade do mercado e facilidade dos financiamentos x áreas verdes 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 10 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades do mercado e facilidades dos financiamentos como antecedente e como

conseqüente às áreas verdes nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de 
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motivação para mudança relativa as oportunidades do mercado e facilidades dos 

financiamentos, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com as áreas verdes 

nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente as áreas verdes criou um

gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como

coeficiente angular b1 = 0,1731 e coeficiente linear b0 = 3,4162, representado no gráfico 9. 

VERDES

OPORTUNI

76543210

7

6

5

4

3

2

1

0

Observed

Linear

    Gráfico 9 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e facilidades de 
financiamentos x áreas verdes.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 9 foi gerado pela equação linear: y = 0,1731x + 3,4162,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e áreas verdes. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 3,9%. Portanto em 3,9% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

as áreas verdes.

O coeficiente de regressão foi de 0,173, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e as vias de acesso aos 

condomínios.
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Figura 11 – Oportunidades de mercado e facilidades de financiamento x áreas de lazer 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 11 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamento como antecedente e como

conseqüente às áreas de lazer, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para 

mudanças relacionadas às oportunidades de mercado e facilidades de financiamento, maior

será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com as áreas de lazer. 

A regressão linear que relacionou a variável independente às oportunidades de 

mercado e as facilidades de financiamentos e a variável dependente as áreas de lazer criou um

gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como

coeficiente angular b1 = 0,1792 e coeficiente linear b0 = 3,0557, representado pelo gráfico 10. 
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     Gráfico 10 – Linha de tendência da regressão linear entre oportunidades de mercado e facilidades de 
financiamentos x áreas de lazer. 
 Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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O gráfico 10 foi gerado pela equação linear: y = 0,1792x + 3,0557,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre oportunidades de mercado e facilidades de 

financiamentos e áreas de lazer. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,0%. Portanto em 4,0% dos casos as 

oportunidades de mercado e as facilidades de financiamentos influenciam na satisfação sobre 

as áreas de lazer.

O coeficiente de regressão foi de 0,179, logo existe uma associação entre 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamentos e as áreas de lazer. 

De acordo com os dados acima podemos notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa as oportunidades no mercado e nas facilidades dos 

financiamentos estão mais relacionados com os atributos de aspectos funcionais de projeto, 

escoamento e captação de águas pluviais, prestação dos serviços nos condomínios,

vizinhança, privacidade, vias de acesso aos condomínios, áreas verdes e áreas de lazer em

detrimento de outras características como podemos ver no gráfico 11. 
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Gráfico 11 – Regressões com variável independente sendo as oportunidades
no mercado e as facilidades dos financiamentos

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

Observando-se o gráfico 11 se pode inferir que os proprietários dos imóveis que 

sentiram necessidades para mudanças relacionadas oportunidades no mercado e nas 

facilidades dos financiamentos procuram se satisfazer com mais intensidade com as 

características citadas acima.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo as 

mudanças de renda relacionadas à profissão como antecedente do grau de satisfação com
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atributos dos imóveis revelou apenas dois fatores como influente sobre o nível de satisfação 

dos proprietários. Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas as vias de acesso aos 

condomínios e os aspectos funcionais de projeto, apresentam relações com o grau de 

satisfação com atributos dos imóveis baseadas na motivação de se mudar para outro imóvel

por causa das mudanças de renda relacionadas à profissão, os resultados estão dispostos nas 

figuras 12 e 13. 
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                                                            p = 0,020
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Figura 12 – Mudanças de renda relacionadas à profissão x vias de acesso aos condomínios. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006
A figura 12 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

mudanças de renda relacionadas à profissão como antecedente e como conseqüente às vias de 

acesso aos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança

relativa mudanças de renda relacionadas à profissão, menor será a sua preocupação, no 

sentido de se satisfazer, com as vias de acesso aos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente às mudanças de renda 

relacionadas à profissão e a variável dependente as vias de acesso aos condomínios criou um

gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como

coeficiente angular b1 = -0,0841 e coeficiente linear b0 = 5,1317, representado no gráfico 12. 

.
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          Gráfico 12 – Linha de tendência da regressão linear entre mudanças de renda relacionadas à 
profissão x vias de acesso aos condomínios

 Fonte: Dados da pesquisa, 2006

O gráfico 12 foi gerado pela equação linear: y = -0,0841x + 5,1317,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre mudanças de renda relacionadas à profissão e as vias de 

acesso aos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 1,4%. Portanto em 1,4% dos casos as 

mudanças de renda relacionadas à profissão influenciam negativamente na satisfação sobre as 

vias de acesso aos condomínios.

O coeficiente de regressão foi de -0,152, logo existe uma associação inversa entre 

mudanças de renda relacionadas à profissão e as vias de acesso aos condomínios.
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Figura 13 – Mudanças na renda relacionadas com profissão x aspectos funcionais de projeto.

Fonte: Dados da pesquisa,,2006

A figura 13 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial as 

mudanças na renda relacionadas com profissão como antecedente e como conseqüente o 

desempenho satisfatório do imóvel relativo aos aspectos funcionais de projeto, demonstra que 

quanto maior for o grau de motivação para mudança para outro imóvel relativo às mudanças

na renda relacionadas com profissão, menor será a sua preocupação, no sentido de se 

satisfazer, com os aspectos funcionais de projeto. 

A regressão linear que relacionou a variável independente as mudanças na renda 

relacionadas com profissão e a variável dependente aspectos funcionais de projeto criou um

gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como

coeficiente angular b1 = -0,0656 e coeficiente linear b0 = 4,6711, representado pelo gráfico 

13.
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Gráfico 13 – Linha de tendência da regressão linear entre mudanças na renda relacionadas com
profissão x aspectos funcionais de projeto.
            Fonte: Dados da pesquisa, 2006 



61

O gráfico 13 foi gerado pela equação linear: y = -0,0656x + 4,6711,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre mudanças na renda relacionadas com profissão e 

aspectos funcionais de projeto. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 0,9%. Portanto em 0,9% dos casos as 

mudanças na renda relacionadas com profissão influenciam negativamente na satisfação sobre

os aspectos funcionais de projeto.

O coeficiente de regressão foi de -0,216, logo existe uma associação inversa entre 

mudanças na renda relacionadas com profissão e as áreas de lazer. 

De acordo com os dados acima podemos notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa as mudanças de renda relacionadas à profissão estão 

inversamente relacionadas com as vias de acesso aos condomínios e os aspectos funcionais de 

projeto em detrimento de outras características como podemos ver no gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Regressões com variável independente sendo mudanças na renda 
relacionadas com a profissão

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

Observando-se o gráfico 14 se pode inferir que os proprietários dos imóveis que 

sentiram necessidades para mudanças relacionadas às mudanças na renda relacionadas com

profissão não procuram se satisfazer com as características citadas acima.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo o status 

como antecedente do grau de satisfação com atributos dos imóveis revelou apenas um fator 
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como influente sobre o nível de satisfação dos proprietários. Das dezessete variáveis 

dependentes testadas, apenas o escoamento de águas fluviais, apresenta relação com o grau de 

satisfação com atributos dos imóveis baseados na motivação de se mudar para outro imóvel

por causa do status, o resultado esta disposto na figura 14. 

 = -0,197 

                                                            p = 0,009
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Figura 14 – Status x escoamento e captação de águas pluviais.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 14 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o status 

como antecedente e como conseqüente o escoamento e captação de águas pluviais dos 

condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudanças relativas 

ao status, menor será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com o escoamento e 

captação de águas pluviais dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente o status e a variável 

dependente o escoamento e captação de águas pluviais criou um gráfico que é a representação 

da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = -

0,1542 e coeficiente linear b0 = 4,9180, representado pelo gráfico 15. 
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                 Gráfico 15 – Linha de tendência da regressão linear o status x escoamento e captação de 
águas pluviais.

  Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 15 foi gerado pela equação linear: y = -0,1542x + 4,9180,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o status e o escoamento e captação de águas pluviais. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 3,7%. Portanto em 3,7% dos casos o status 

influencia negativamente a satisfação sobre o escoamento e captação de águas pluviais.

O coeficiente de regressão foi de -0,197, logo existe uma associação inversa entre o 

status e o escoamento e captação de águas pluviais. 

De acordo com os dados acima podemos notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa ao status estão inversamente relacionadas com o 

escoamento e captação de águas pluviais em detrimento de outras características. Logo se 

pode concluir que os proprietários dos imóveis que sentiram necessidades para mudanças

relacionadas ao status não procuram se satisfazer com o atributo escoamento e captação de 

águas pluviais nos condomínios.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo o bom

investimento como antecedente do grau de satisfação com atributos dos imóveis revelou 

apenas dois fatores como influente sobre o nível de satisfação dos proprietários. Das dezessete 

variáveis dependentes testadas, apenas o sossego e tranqüilidade e o conforto ambiental,

apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseados na 

motivação de se mudar para outro imóvel por causa do bom investimento, o resultado esta 

disposto na figura 15 e 16. 
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Figura 15 – investimento x sossego e tranqüilidade.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006
A figura 15 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

imóvel ser um bom investimento como antecedente e como conseqüente o desempenho

satisfatório do imóvel relativo ao sossego e tranqüilidade, demonstra que quanto maior for o 

grau de motivação para mudança relativa ao imóvel ser um bom investimento, maior será a 

sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com o sossego e tranqüilidade. 

A regressão linear que relacionou a variável independente um bom investimento e a 

variável dependente o sossego e tranqüilidade criou um gráfico que é a representação da linha 

de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1493 e 

coeficiente linear b0 = 4,3139, representado no gráfico 16. 
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                   Gráfico 16 – Linha de tendência da regressão linear entre investimento x sossego e 
tranqüilidade
  Fonte: dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 16 foi gerado pela equação linear: y = 0,1493x + 4,3139,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre investimento e o sossego e tranqüilidade. 
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O coeficiente de determinação (r2) é de 5,5%. Portanto em 5,5% dos casos bom

investimento influencia na satisfação sobre o sossego e tranqüilidade.

O coeficiente de regressão foi de 0,149, logo existe uma associação entre bom

investimento e sossego e tranqüilidade. 

 = 0,188 
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Figura 16 – Investimento x conforto ambiental 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 16 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o bom

investimento como antecedente e como conseqüente o conforto ambiental dos condomínios,

demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança um bom investimento,

maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com o conforto ambiental dos 

condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente um bom investimento e a 

variável dependente o conforto ambiental criou um gráfico que é a representação da linha de 

tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,1881 e 

coeficiente linear b0 = 3,7670, representado no gráfico 17. 
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          Gráfico 17 – Linha de tendência da regressão linear entre investimento x conforto ambiental.
           Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 17 foi gerado pela equação linear: y = 0,1881x + 3,7670,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre investimento e o conforto ambiental.

O coeficiente de determinação (r2) é de 5,9%. Portanto em 5,9% dos casos o bom

investimento influencia na satisfação sobre o conforto ambiental.

O coeficiente de regressão foi de 0,188, logo existe uma associação entre bom

investimento e conforto ambiental.

De acordo com os dados acima podemos notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa ao bom investimento esta diretamente relacionado com o 

sossego e tranqüilidade e o conforto ambiental em detrimento de outras características, como

mostra o gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Regressões com variável independente bom investimento
Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

De acordo com o gráfico 18 se pode inferir que os proprietários dos imóveis que 

sentiram necessidades para mudança relacionadas ao bom investimento procuram se satisfazer 

com mais intensidade com as características citadas acima.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo a 

melhoria da qualidade de vida como antecedente do grau de satisfação com atributos dos 

imóveis revelou apenas um fator como influente sobre o nível de satisfação dos proprietários. 

Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas privacidade, apresenta relação com o 

grau de satisfação com atributos dos imóveis baseados na motivação de se mudar para outro 

imóvel por causa da melhoria da qualidade de vida, o resultado está disposto na figura 17. 
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Figura 17 – Melhorar a qualidade de vida x privacidade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 17 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

melhora da qualidade de vida como antecedente e como conseqüente à privacidade dos 

condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança relativa a 
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melhora da qualidade de vida, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com

a privacidade dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente à melhora da qualidade de 

vida e a variável dependente a privacidade criou um gráfico que é a representação da linha de 

tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente angular b1 = 0,2041 e 

coeficiente linear b0 = 3,8530, representado no gráfico 19. 
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          Gráfico 19 – Linha de tendência da regressão linear entre melhora da qualidade de vida x 
privacidade.
           Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 19 foi gerado pela equação linear: y = 0,2041x + 3,8530,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a melhora da qualidade de vida e a privacidade. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 6,2%. Portanto em 6,2% dos casos a melhora

da qualidade influencia na satisfação sobre a privacidade.

O coeficiente de regressão foi de 0,189, logo existe uma associação entre melhora da 

qualidade de vida e privacidade. 

De acordo com os dados acima podemos notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa a melhora da qualidade de vida está diretamente

relacionada com a privacidade em detrimento de outras características. Logo se pode concluir 
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que os proprietários dos imóveis que sentiram necessidades para mudanças relacionadas à 

melhora da qualidade de vida procuram se satisfazer com o atributo praticidade nos 

condomínios com mais intensidade.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel sendo o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente do grau de satisfação com

atributos dos imóveis revelou apenas cinco fatores como influente sobre o nível de satisfação 

dos proprietários. Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas os aspectos funcionais 

de projeto, distância entre condomínio e escola ou trabalho, segurança interna, vizinhança e 

ausência de insetos apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos imóveis

baseado na motivação de se mudar para outro imóvel por causa o suprimento das 

necessidades não alcançadas, os resultados estão dispostos nas figuras 18, 19, 20, 21 e 22. 
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Figura 18 – Suprimento das necessidades não alcançadas x aspectos funcionais de projeto.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 18 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente e como conseqüente o 

desempenho satisfatório do imóvel relativo aos aspectos funcionais de projeto, demonstra que 

quanto maior for o grau de motivação para as mudanças relativas ao suprimento das 

necessidades não alcançadas, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com

os aspectos funcionais de projeto. 

A regressão linear que relacionou a variável independente o suprimento das 

necessidades não alcançadas e a variável dependente os aspectos funcionais de projeto criou 

um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem

como coeficiente angular b1 = 0,1516 e coeficiente linear b0 = 3,7338, representado no 

gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Linha de tendência da regressão linear entre suprimento das necessidades não 
alcançadas x aspectos funcionais de projeto.
               Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 20 foi gerado pela equação linear: y = 0,1516x + 3,7337,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o suprimento das necessidades não alcançadas e os 

aspectos funcionais de projeto. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 2,5%. Portanto em 2,5% dos casos o 

suprimento das necessidades não alcançadas influencia na satisfação sobre os aspectos 

funcionais de projeto.

O coeficiente de regressão foi de 0,161, logo existe uma associação entre o suprimento

das necessidades não alcançadas e os aspectos funcionais de projeto. 
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Figura 19 – Suprimento das necessidades não alcançadas x distância entre condomínio e trabalho. 

               Fonte: Dados da pesquisa, 2006
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A figura 19 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente e como conseqüente à 

distância entre condomínio e trabalho, demonstra que quanto maior for o grau de motivação

para mudança relativa o suprimento das necessidades não alcançadas, menor será a sua 

preocupação, no sentido de se satisfazer, com a distância entre condomínio e trabalho.

A regressão linear que relacionou a variável independente o suprimento das 

necessidades não alcançadas e a variável dependente a distância entre condomínio e trabalho 

criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que 

tem como coeficiente angular b1 = -0,1317 e coeficiente linear b0 = 4,9775, representado no 

gráfico 21. 

DISTANCI

SATISF

76543210

7

6

5

4

3

2

1

0

Observed

Linear

Gráfico 21 – Linha de tendência da regressão linear entre suprimento das necessidades não 
alcançadas x distância entre condomínio e trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 21 foi gerado pela equação linear: y = -0,1317x + 4,9775,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o suprimento das necessidades não alcançadas e a 

distância entre condomínio e trabalho. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 1,4%. Portanto em 1,4% dos casos o 

suprimento das necessidades não alcançadas influencia negativamente na satisfação sobre a 

distância entre condomínio e trabalho.
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O coeficiente de regressão foi de 0,212, logo existe uma associação inversa entre o 

suprimento das necessidades não alcançadas e a distância entre condomínio e trabalho. 

 = 0,19 

                                                            p = 0,02
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Figura 20 – Suprimento das necessidades não alcançadas x segurança interna. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 20 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente e como conseqüente a 

segurança interna dos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para 

mudança relativa as necessidades não alcançadas, maior será a sua preocupação, no sentido de 

se satisfazer, com a segurança interna dos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente o suprimento das 

necessidades não alcançadas e a variável dependente a segurança interna dos condomínios

criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que 

tem como coeficiente angular b1 = 0,1905 e coeficiente linear b0 = 3,8211, representado no 

gráfico 22. 
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              Gráfico 22 – Linha de tendência da regressão linear entre suprimento das necessidades não 
alcançadas x segurança interna dos condomínios.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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O gráfico 20 foi gerado pela equação linear: y = 0,1905x + 3,8211,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o suprimento das necessidades não alcançadas e a 

segurança interna dos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,2%. Portanto em 4,2% dos casos o 

suprimento das necessidades não alcançadas influencia na satisfação sobre a segurança interna 

dos condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,190, logo existe uma associação entre o suprimento

das necessidades não alcançadas e a segurança interna dos condomínios.

 = -0,167 

                                                            p = 0,013
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Figura 21 – Suprimento das necessidades não alcançadas x vizinhança. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 21 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente e como conseqüente à 

vizinhança nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para 

mudança relativa ao suprimento das necessidades não alcançadas, menor será a sua 

preocupação, no sentido de se satisfazer, com a vizinhança nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente o suprimento das 

necessidades não alcançadas e a variável dependente a vizinhança criou um gráfico que é a 

representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente 

angular b1 = -0,0653 e coeficiente linear b0 = 4,5202, representado no gráfico 23. 
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Gráfico 23 – Linha de tendência da regressão linear entre suprimento das necessidades não 
alcançadas x vizinhança.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 23 foi gerado pela equação linear: y = -0,0653x + 4,5202,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o suprimento das necessidades não alcançadas e 

vizinhança.

O coeficiente de determinação (r2) é de 0,4%. Portanto em 0,4% dos casos o 

suprimento das necessidades não alcançadas influencia negativamente na satisfação sobre a 

vizinhança.

O coeficiente de regressão foi de 0,167, logo existe uma associação inversa entre o 

suprimento das necessidades não alcançadas e a vizinhança. 
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 = 0,147 

                                                            p = 0,022
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Figura 22 – Suprimento das necessidades não alcançadas x ausência de insetos

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 22 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial o 

suprimento das necessidades não alcançadas como antecedente e como conseqüente a 

ausência de insetos nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação

para mudança o suprimento das necessidades não alcançadas, maior será a sua preocupação, 

no sentido de se satisfazer, com a ausência de insetos nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente o suprimento das 

necessidades não alcançadas e a variável dependente a ausência de insetos nos condomínios

criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que 

tem como coeficiente angular b1 = 0,0536 e coeficiente linear b0 = 4,1201, representado no 

gráfico 24. 
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Gráfico 24 – Linha de tendência da regressão linear entre suprimento das necessidades não 
alcançadas x ausência de insetos nos condomínios.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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O gráfico 24 foi gerado pela equação linear: y = 0,0536x + 4,1201,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre o suprimento das necessidades não alcançadas e a 

ausência de insetos nos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 0,3%. Portanto em 0,3% dos casos o 

suprimento das necessidades não alcançadas influencia na satisfação sobre a segurança interna 

dos condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,147, logo existe uma associação entre o suprimento

das necessidades não alcançadas e a segurança interna dos condomínios.

De acordo com os dados acima, pode-se notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa o suprimento das necessidades não alcançadas estão mais

relacionadas com os atributos aspectos funcionais de projeto, distância entre condomínio e 

escola ou trabalho, segurança interna, vizinhança e ausência de insetos em detrimento de 

outras características como podemos ver no gráfico 25. 
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Gráfico 25 – Regressões com variável independente suprimento das 
necessidades não alcançadas.

Fonte: dados da pesquisa, 2006 

De acordo com o gráfico 25, pode-se inferir que os proprietários dos imóveis que 

sentiram necessidades para mudança relacionadas ao suprimento das necessidades não 

alcançadas procuram se satisfazer com mais com mais intensidade com as características 

aspectos funcionais de projeto, segurança interna e ausência de insetos, mas não procuram se 

satisfazer com as características de distância entre condomínio e escola ou trabalho e 

vizinhança.
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A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel, sendo a 

influência por pessoas do convívio como antecedente do grau de satisfação com atributos dos 

imóveis, revelou apenas quatro fatores como influentes sobre o nível de satisfação dos 

proprietários. Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas praticidade, distância 

entre condomínio e escola ou trabalho, vizinhança, vias de acesso ao condomínio apresentam

relações com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseado na motivação de se 

mudar para outro imóvel por causa o suprimento das necessidades não alcançadas, conforme

os resultados dispostos nas figuras 24, 25, 26 e 27. 

 = 0,168 

                                                            p = 0,008
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Figura 23 – Influência por pessoas do convívio x vias de acesso aos condomínios.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 23 mostra a relação, tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

influência por pessoas do convívio como antecedente e como conseqüente às vias de acesso 

aos condomínios e demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança

relativa a influência por pessoas do convívio, maior será a sua preocupação, no sentido de se 

satisfazer, com as vias de acesso aos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente a influência por pessoas do 

convívio e a variável dependente às vias de acesso aos condomínios criou um gráfico que é a 

representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente 

angular b1 = 0,1714 e coeficiente linear b0 = 4,3303, representado pelo gráfico 23. 
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                  Gráfico 26 – Linha de tendência da regressão linear entre a influência por pessoas do 
convívio x vias de acesso aos condomínios.

   Fonte: Dados da pesquisa, 2006

O gráfico 26 foi gerado pela equação linear: y = 0,1714x + 4,3303,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a influência por pessoas do convívio e às vias de acesso 

aos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 5,8%. Portanto, em 5,8% dos casos a 

influência por pessoas do convívio influencia na satisfação sobre às vias de acesso aos 

condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,168, logo existe uma associação entre a influência 

por pessoas do convívio e às vias de acesso aos condomínios.

 = 0,166 

                                                            p = 0,014
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Figura 24 – Influência por pessoas do convívio x vizinhança. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006
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A figura 24 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

influência por pessoas do convívio como antecedente e como conseqüente à vizinhança nos 

condomínios. Demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança relativa a 

influência por pessoas do convívio, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, 

com a vizinhança nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente à influência por pessoas do 

convívio e a variável dependente à vizinhança dos condomínios criou um gráfico que é a 

representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente 

angular b1 = 0,1601 e coeficiente linear b0 = 3,7190, representado pelo gráfico 27. 
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              Gráfico 27 – Linha de tendência da regressão linear entre a influência por pessoas do convívio
x vizinhança.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 27 foi gerado pela equação linear: y = 0,1601x + 3,7290,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a influência por pessoas do convívio e à vizinhança. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,4%. Portanto em 4,4% dos casos a influência 

por pessoas do convívio influencia na satisfação sobre à vizinhança.

O coeficiente de regressão foi de 0,166, logo existe uma associação entre a influência 

por pessoas do convívio e à vizinhança. 
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Figura 25 – Influência por pessoas do convívio x praticidade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

A figura 25 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

influência por pessoas do convívio como antecedente e como conseqüente à praticidade e 

demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança a influência por pessoas 

do convívio, maior será a sua preocupação, no sentido de se satisfazer, com a praticidade. 

A regressão linear que relacionou a variável independente à influência por pessoas do 

convívio e a variável dependente a praticidade dos condomínios criou um gráfico que é a 

representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente 

angular b1 = 0,1348 e coeficiente linear b0 = 4,5509, representado pelo gráfico 28. 
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 Gráfico 28 – Linha de tendência da regressão linear entre a influência por pessoas do convívio
x praticidade.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006
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O gráfico 28 foi gerado pela equação linear: y = 0,1348x + 4,5509,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a influência por pessoas do convívio e a praticidade. 

O coeficiente de determinação (r2) é de 6,7%. Portanto, em 6,7% dos casos a 

influência por pessoas do convívio influencia na satisfação sobre a praticidade.

O coeficiente de regressão foi de 0,135, logo existe uma associação entre a influência 

por pessoas do convívio e praticidade. 
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Figura 26 – Influência por pessoas do convívio x distância entre condomínio e trabalho. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2006

A figura 26 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

influência por pessoas do convívio como antecedente e como conseqüente à distância entre 

condomínio e trabalho e demonstra que quanto maior for o grau de motivação para mudança

relativa a influência por pessoas do convívio, maior será a sua preocupação, no sentido de se 

satisfazer, com a distância entre condomínio e trabalho. 

A regressão linear que relacionou a variável independente à influência por pessoas do 

convívio e a variável dependente à distância entre condomínio e trabalho dos condomínios

criou um gráfico que é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que 

tem como coeficiente angular b1 = 0,1425 e coeficiente linear b0 = 3,9259, representado pelo 

gráfico 29. 
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Gráfico 29 – Linha de tendência da regressão linear entre a influência por pessoas do convívio
x distância entre condomínio e trabalho ou escola.
              Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 29 foi gerado pela equação linear: y = 0,1425x + 3,9259,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a influência por pessoas do convívio e a distância entre 

condomínio e trabalho dos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 2,9%. Portanto, em 2,9% dos casos a 

influência por pessoas do convívio influencia na satisfação sobre a distância entre condomínio

e trabalho ou escola.

O coeficiente de regressão foi de 0,167, logo, existe uma associação entre a influência 

por pessoas do convívio e a distância entre condomínio e trabalho ou escola. 

De acordo com os dados acima, pode-se notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa a influência por pessoas do convívio estão mais

relacionadas com praticidade, distância entre condomínio e escola ou trabalho, vizinhança, 

vias de acesso ao condomínio em detrimento de outras características como podemos ver no 

gráfico 28. 
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Gráfico 30 – regressões com variável independente influência de pessoas do
convívio.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

De acordo com o gráfico 30, pode-se inferir que os proprietários dos imóveis que 

sentiram necessidades para mudança relacionadas às influências de pessoas do convívio 

procuram se satisfazer com mais intensidade com as características aspectos relacionados 

acima.

A relação das variáveis de motivação para mudança para outro imóvel, sendo a 

insatisfação com atributos do imóvel antigo como antecedente do grau de satisfação com

atributos dos imóveis, revelou apenas um fator como influente sobre o nível de satisfação dos 

proprietários. Das dezessete variáveis dependentes testadas, apenas sinalização apresenta 

relação com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseado na motivação de se 

mudar para outro imóvel por causa do suprimento das necessidades não alcançadas, o 

resultado está disposto na figura 27. 

 = 0,134 
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Insatisfação com
atributos do imóvel

antigo.

Sinalização.

Figura 27 – insatisfação com atributos do imóvel antigo x sinalização

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 
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A figura 27 mostra a relação tendo como motivo para a mobilidade residencial a 

insatisfação com atributos do imóvel antigo como antecedente e como conseqüente a 

sinalização nos condomínios, demonstra que quanto maior for o grau de motivação para 

mudança a insatisfação com atributos do imóvel antigo, maior será a sua preocupação, no 

sentido de se satisfazer, com a sinalização nos condomínios.

A regressão linear que relacionou a variável independente à insatisfação com atributos 

do imóvel antigo e a variável dependente a sinalização nos condomínios criou um gráfico que 

é a representação da linha de tendência gerada pela equação linear que tem como coeficiente 

angular b1 = 0,1335 e coeficiente linear b0 = 3,9547, representado pelo gráfico 31. 
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Gráfico 31 – Linha de tendência da regressão linear entre a insatisfação com atributos do 
imóvel antigo x sinalização nos condomínios.

Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 31 foi gerado pela equação linear: y = 0,1335x + 3,9547,  sendo esta a 

dedução matemática da relação entre a insatisfação com atributos do imóvel antigo e a 

sinalização nos condomínios.

O coeficiente de determinação (r2) é de 4,4%. Portanto, em 4,4% dos casos a 

insatisfação com atributos do imóvel antigo influenciam na satisfação sobre a sinalização nos 

condomínios.

O coeficiente de regressão foi de 0,134, logo, existe uma associação entre a 

insatisfação com atributos do imóvel antigo e a sinalização nos condomínios.
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De acordo com os dados acima, pode-se notar que as ligações entre o fator 

motivacional para mudança relativa a insatisfação com atributos do imóvel antigo está mais 

relacionada com a sinalização nos condomínios em detrimento de outras características. 

Logo, pode-se concluir que os proprietários dos imóveis que sentiram necessidades para 

mudança relacionadas à insatisfação com atributos do imóvel antigo procuram se satisfazer 

com mais com mais intensidade com a sinalização nos condomínios. 

A tentativa de se estabelecer relações das variáveis de mobilidade residencial como 

motivos familiares não revelou nenhuma relação entre as variáveis.  

4.3 Análise de dados usando-se regressão não linear logística 

Houve também o tratamento dos dados fazendo-se uma regressão não linear logístico, 

Os dados das variáveis aspectos funcionais de projeto, sossego e tranqüilidade, distância entre 

condomínio e escola ou trabalho, segurança interna, escoamento e captação de águas pluviais, 

prestação de serviço nos condomínios, vizinhança, privacidade, vias de acesso ao condomínio, 

áreas verdes, comércio local, convívio social, sinalização, ausência de insetos, conforto 

ambiental, praticidade e áreas de lazer foram somados e esta soma representa um escore da 

satisfação do cliente. Estes escores foram transformados em uma escala dicotômica (0 ou 1) 

tomando como ponto de corte 75%, ou seja, os clientes com os 25% maiores escores foram 

classificados (percentil 75%) como clientes satisfeitos com alguns dos itens de acima. 

Em seguida se aplicou o modelo de Regressão Logística para determinar quais entre 

motivos familiares como: nascimento de um filho, casamento, morte do cônjuge, saída dos 

filhos de casa, separação e outros, oportunidades no mercado e facilidades dos 

financiamentos, insatisfação com atributos dos imóveis anteriores, mudanças na renda 

relacionadas com profissão, status, investimento, melhora na qualidade de vida, suprimento 

das necessidades não alcançadas e influência por pessoas de convívio, causam maior 

influência na satisfação dicotomizada. O modelo de regressão apresentou os seguintes 

resultados.
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Tabela 3 – Resultado da regressão logística

Variables in the Equation

,212 ,129 2,698 1 ,100 1,236 ,960 1,593

,357 ,140 6,555 1 ,010 1,430 1,087 1,879

-,049 ,153 ,101 1 ,751 ,953 ,706 1,285

-,005 ,146 ,001 1 ,970 ,995 ,748 1,323

-,429 ,172 6,200 1 ,013 ,651 ,465 ,913

-,275 ,190 2,088 1 ,148 ,759 ,523 1,103

,210 ,208 1,019 1 ,313 1,234 ,820 1,857

,377 ,224 2,823 1 ,093 1,457 ,939 2,261

,122 ,125 ,948 1 ,330 1,130 ,884 1,443

-4,095 1,279 10,256 1 ,001 ,017

familia

oportuni

insatisf

profissi

status

invest

qualvida

satisf

convi

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: familia, oportuni, insatisf, profissi, status, invest, qualvida, satisf, convi.a.

Fonte: dados da pesquisa, 2006

A interpretação é a seguinte: A coluna EXP(B) representa o risco relativo que mede a 

influência de cada variável sobre a satisfação(dicotomizada). Os valores acima de 1 causam

maior influência na satisfação e dentre os motivos considerados mais importantes, o gráfico 

abaixo mostra em ordem decrescente esta satisfação. 
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Gráfico 32 – relação entre a motivação para se mudar x satisfação dicotomizada.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006

De acordo com o gráfico 32, pode-se inferir  que as motivações (em ordem

decrescente de valores) referentes ao suprimento das necessidades não alcançadas, 

oportunidades no mercado e facilidade nos financiamentos, motivos familiares, melhora na 

qualidade de vida e influência de pessoas do convívio contribuem para a satisfação pós-
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consumo com mais intensidade do que as mudanças de renda relacionados com a profissão, 

insatisfação com os imóveis anteriores, investimento e status. 

4.4 Análise de dados de mobilidade residencial 

Os motivos que fizeram com que houvesse o reconhecimento da necessidade de se 

mudar do antigo imóvel para um outro em condomínios verticais fechados estão dispostos no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 33 – Dados referentes à mobilidade residencial.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006

O gráfico 33 mostra os tipos de motivação para se mudar que mais influenciaram os 

proprietários de imóveis em condomínios verticais fechados, logo pode-se observar que o 

suprimento das necessidades que não foram alcançadas com os imóveis anteriores, o bom

investimento e a melhora da qualidade de vida foram os principais motivos para a mobilidade

residencial com um escore médio entre quatro e cinco pontos. Já os motivos familiares, as 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamento, mudanças na renda relacionadas 

com a profissão, insatisfação com atributos dos imóveis anteriores e influência de pessoas do 

convívio foram os motivos secundários para a mobilidade residencial com um escore médio
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entre três a quatro pontos. O gráfico revela que o status tem influência mais fraca, com um 

escore médio entre dois e três pontos. 

Os dados acima revelam que os proprietários de imóveis de condomínios fechados 

estão mais propensos a se mudar de um imóvel para outro, em condomínios fechados 

verticais, por causa do suprimento das necessidades que não foram alcançadas com os 

imóveis anteriores, o bom investimento e a melhora da qualidade de vida. Estas afirmativas 

expõem a necessidade de melhorar a qualidade de vida satisfazendo as necessidades não 

alcançadas e fazendo também um bom investimento, já que o mercado de condomínios está 

em constante crescimento e em sua maioria traz benefícios tanto financeiros quanto na 

satisfação dos proprietários dos imóveis. Os motivos familiares, as oportunidades de mercado 

e facilidades de financiamento, mudanças na renda relacionadas com a profissão, insatisfação 

com atributos dos imóveis anteriores e influência de pessoas do convívio são motivos que 

vêm logo atrás dos primeiros. Eles mostram que não são os mais importantes mais têm 

influência, pois o escore entre três e quatro revela uma resposta entre discordo pouco e 

concordo pouco com afirmativas de influência expostos acima. O status é o que tem menos 

influência, pois tem uma resposta média que varia entre discordo muito e discordo pouco. A 

escala esta disponível no questionário localizado no apêndice A. 
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4.5 Análise de dados de satisfação com atributos dos imóveis

A satisfação com os atributos dos imóveis em condomínios verticais fechados estão 

relacionados no gráfico a seguir.
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Gráfico 34 – Dados referentes à satisfação com os atributos dos imóveis.
Fonte: Dados da pesquisa, 2006 

O gráfico 34 mostra a satisfação no estágio de pós-consumo com os atributos dos imóveis em

condomínios verticais fechados, logo pode-se observar que o sossego e tranqüilidade e a praticidade

estão entre os atributos que mais contribuíram para a satisfação dos proprietários, pois o escore médio

deles aproximou-se bastante de cinco, revelando que eles estão muito satisfeitos. As vias de acesso aos

condomínios, privacidade, segurança interna, comércio local, conforto ambiental, escoamento de

águas pluviais, convívio social, aspectos funcionais de projeto, sinalização, ausência de insetos, 

distância entre  condomínio e escola ou trabalho, vizinhança, serviços nos condomínios e áreas verdes 

estão dispostos em ordem decrescente e revelam um escore médio entre quatro e cinco. Este escore 

médio expõe que os proprietários estão entre pouco satisfeitos e muito satisfeitos com os treze 

atributos relacionados acima. As áreas de lazer foram os atributos que mais contribuíram para a 

insatisfação dos proprietários, pois o escore médio entre três e quatro revela respostas entre pouco 

insatisfeito e pouco satisfeito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     O trabalho em questão procurou estabelecer a relação entre a motivação para se 

mudar de um imóvel para um outro, em condomínio vertical fechado, no estágio de 

reconhecimento da necessidade, e a satisfação com o imóvel no estágio da avaliação de pós-

consumo. 

 A regressão linear mostrou que existem relações entre as motivações para mudança de 

moradia e a satisfação no pós-consumo, estando retratada em pequenos níveis, e estão 

relacionadas a seguir. 

Os aspectos funcionais de projeto, escoamento e captação de águas pluviais, prestação 

dos serviços nos condomínios, vizinhança, privacidade, vias de acesso aos condomínios, áreas 

verdes e áreas de lazer apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos 

imóveis baseado na motivação de se mudar para outro imóvel por causa das oportunidades do 

mercado e nas facilidades dos financiamento. As vias de acesso aos condomínios e os 

aspectos funcionais de projeto, apresentam relações com o grau de satisfação com atributos 

dos imóveis baseados na motivação de se mudar para outro imóvel por causa das mudanças de 

renda relacionadas à profissão.O escoamento de águas fluviais, apresenta relação com o grau 

de satisfação com atributos dos imóveis baseados na motivação de se mudar para outro 

imóvel por causa do status. O sossego e tranqüilidade e o conforto ambiental, apresentam 

relações com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseados na motivação de se 

mudar para outro imóvel por causa do bom investimento. A privacidade apresenta relação 

com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseados na motivação de se mudar para 

outro imóvel por causa da melhoria da qualidade de vida. Os aspectos funcionais de projeto, 

distância entre condomínio e escola ou trabalho, segurança interna, vizinhança e ausência de 

insetos apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos imóveis baseado na 

motivação de se mudar para outro imóvel por causa o suprimento das necessidades não 

alcançadas. A praticidade, distância entre condomínio e escola ou trabalho, vizinhança, vias 

de acesso ao condomínio apresentam relações com o grau de satisfação com atributos dos 

imóveis baseados na motivação de se mudar para outro imóvel por causa da influência por 

pessoas do convívio.

A tentativa de se estabelecer relações das variáveis de mobilidade residencial como 

motivos familiares não revelou nenhuma relação entre as variáveis.  
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A regressão não linear logística mostrou que existem relações entre as motivações para 

mudança de moradia e a satisfação com todos os atributos no pós-consumo. As motivações 

(em ordem decrescente de valores) referentes ao suprimento das necessidades não alcançadas, 

oportunidades no mercado e facilidade nos financiamentos, motivos familiares, melhora na 

qualidade de vida e influência de pessoas do convívio contribuem para a satisfação pós-

consumo com mais intensidade do que as mudanças de renda relacionados com a profissão, 

insatisfação com os imóveis anteriores, investimento e status. 

Com relação à motivação para se mudar de um imóvel para outro em condomínios 

verticais fechados, podemos observar que o suprimento das necessidades que não foram 

alcançadas com os imóveis anteriores, o bom investimento e a melhora da qualidade de vida 

foram os principais motivos para a mobilidade residencial. Os motivos familiares, as 

oportunidades de mercado e facilidades de financiamento, mudanças na renda relacionadas 

com a profissão, insatisfação com atributos dos imóveis anteriores e influência de pessoas do 

convívio foram os motivos secundários para a mobilidade residencial. O status tem influência 

mais fraca. 

Com relação à satisfação no estágio de pós-consumo com os atributos dos imóveis em 

condomínios verticais fechados, podemos observar que o sossego e tranqüilidade e a 

praticidade estão entre os atributos que mais contribuíram para a satisfação dos proprietários. 

As vias de acesso aos condomínios, privacidade, segurança interna, comércio local, conforto 

ambiental, escoamento de águas pluviais, convívio social, aspectos funcionais de projeto, 

sinalização, ausência de insetos, distancia entre condomínio e escola ou trabalho, vizinhança, 

serviços nos condomínios e áreas verdes estão dispostos em ordem decrescente de satisfação. 

As áreas de lazer foram os atributos que mais contribuíram para a insatisfação dos 

proprietários.

A pesquisa respondeu ao problema central do trabalho, pois conseguiu encontrar 

relações tanto lineares quanto não lineares logísticas entre os dois estágios de compra 

(reconhecimento da necessidade e avaliação de pós-consumo). 

Por fim, é certo afirmar que o presente estudo não encerra a pesquisa sobre a relação 

reconhecimento da necessidade e satisfação, mas colabora na medida em que atende ao 

fomentado em trabalhos anteriores quando valida construtos de mobilidade residencial e 

satisfação.
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APÊNDICE

A – Instrumento de mensuração. 

B – Resultados estatísticos.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Orientador: Vidal Suncion Infante, Dr. 

Co-orientador: Mauro L. Alexandre, D. Sc. 

Mestrando: Geraldo Bezerra Campos Júnior 

Estamos realizando uma pesquisa em marketing com os proprietários de imóveis de 

condomínios fechados verticais. Essa pesquisa é o principal elemento para um trabalho de 

mestrado e sua contribuição é bastante importante. Agradeço antecipadamente pela atenção. 

1- Levando em conta o seu sentimento, responda as afirmativas abaixo de acordo com a 
escala a seguir: 

DISCORDO CONCORDO

1
Discordo

Totalmente

2
Discordo

Muito

3
Discordo

Pouco

4
Concordo

Pouco

5
Concordo

Muito

6
Concordo

Totalmente

DISCORDO CONCORDO
QUESTÕES

1 2 3 4 5 6

1.1 - Eu me mudei por motivos familiares como: nascimento de um filho, casamento,
morte do cônjuge, saída dos filhos de casa, separação e outros.

1.2 - A razão de me mudar para outro imóvel esta relacionada às oportunidades no 
mercado e nas facilidades dos financiamentos.

1.3 - Acredito que me mudei para esse imóvel pelo fato de que meu antigo imóvel não
me satisfazia em seu funcionamento. 

1.4 - Acredito que me mudei para esse imóvel pelo fato de que tive mudanças na minha 
renda relacionadas com minha   profissional. 

1.5 -  Me mudei para este prédio pelo fato de que ele me proporciona status 

1.6 - Comprei este imóvel, pois ele é um bom investimento.

1.7 – A escolha que fiz por este imóvel foi conseqüência da minha vontade de melhorar 
minha qualidade de vida. 

1.8 - comprei este imóvel pelo fato de que ele supriu as minhas necessidades.

1.9 – Escolhi este imóvel, pois fui influenciado por pessoas de meu convívio. 
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2 - Quais aspectos econômicos e de mercado abaixo você usou para a escolha de seu imóvel em condomínio 
fechado vertical? Marque com um X em suas opções.

2.1 - (   )preço dos imóveis      2.6 - (   ) custo de transação 
2.2 - (   )disponibilidade de financiamento         2.7 - (   ) vantagem no investimento 
2.3 - (   ) regulamentação do governo, como   2.8 – (   ) condições de pagamento 
    (redução de impostos, facilidades de  2.9 - (   )Outros, Quais?                        
               financiamento)     ____________________________ 
2.4 - (   ) volume de oferta de novas construções.    
2.5 - (   )taxa de financiamento      

3 - Quais dos tipos de promoção fez com que você soubesse da existência de seu imóvel no mercado de imóveis? 
Marque com um X em suas opções. 

3.1 - (   )Internet     3.10 - (   )boca a boca 
3.2 - (   )televisão    3.11 - (   )outdoor 
3.3 - (   )panfletagem     3.12 - (   )rádio 
3.4 - (   )eventos     3.13 - (   )patrocínios 
3.5 - (   )mala direta     3.14 - (   )venda pessoal 
3.6 - (   )ofertas     3.15 - (   ) descontos 
3.7 - (   )premiações     3.16 - (   ) demonstrações 
3.8 - (   )feiras      3.17 - (   ) congressos 
3.9 - (   )festividades     3.18 – (   ) classificados 
3.19 – (   )imobiliárias    3.20 - (   )Outros, Quais?                                                               

                     _______________________ 

4 - Sexo:     4.1 -  (   )  Masculino          4.2 - (  )Feminino 

5 - Idade: ____ anos 

6 - Escolaridade: 
     6.1 - (  )Pós-Graduação  6.5 - (  )Superior completo 
     6.2 - (  )Superior incompleto  6.6 - (  )Curso técnico 
     6.3 - (  )2o Grau completo   6.7 - (  )2o Grau incompleto 
     6.4 - (  )1o Grau completo   6.8 - (  )1o Grau incompleto 

7 - Há quantos anos você mora nesta residência?  ___________ 

8 - Há quanto tempo você trabalha em seu emprego atual? ___________ 

9 - Qual o sua renda familiar mensal?   
 9.1-  (  ) 5.555,00 ou mais  9.4 -(  )1.065,00 a 1.770,00 
 9.2 - (  )2.944,00 a 5.554,00   9.5 -(  ) 497,00 a 1.064,00  
 9.3 - (  ) 1.771,00 a 2.943,00  9.6 -(  ) 263,00 a 496,00 

10 - Quantas pessoas contribuem para sua renda? _________ 

11 - Sua família é formada por quantas pessoas? __________ 

12 - Qual seu estado civil? :    12.1 -  (  )casado(a)         12.2 -  (  )solteiro(a)     

12.3 - (  )separado(a)      12.4 - (  )viúvo(a)      12.5 - (  ) outros  
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13 - Levando em conta o seu sentimento, responda as afirmativas relativas ao grau de 
satisfação com algumas características de seu atual imóvel usando a escala a seguir. 

INSATISFEITO SATISFEITO

1 Totalmente

insatisfeito
2 Muito

Insatisfeito
3 Pouco

Insatisfeito
4 Pouco

satisfeito
5 Muito

satisfeito
6 Totalmente

satisfeito

INSATISFEITO SATISFEITO
QUESTÕES

1 2 3 4 5 6
13.1 - aspectos funcionais de projeto. (ventilação, iluminação,
acústica, divisão de compartimentos)

13.2 - sossego e tranqüilidade 

13.3 - distância entre condomínio e escola ou trabalho 

13.4 - segurança interna 

13.5 - escoamento e captação de águas pluviais 

13.6 - prestação de serviço nos condomínios

13.7 - vizinhança 

13.8 - privacidade 

13.9 - vias de acesso ao condomínio

13.10 - áreas verdes 

13.11 - comércio local 

13.12 - convívio social 

13.13 - sinalização 

13.14 - ausência de insetos 

13.15 - conforto ambiental

13.16 - praticidade 

13.17 – áreas de lazer 
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Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 3,766 ,251 14,994 ,000
OPORTUNI ,191 ,062 ,276 3,097 ,002

2 (Constant) 4,088 ,289 14,135 ,000
OPORTUNI ,234 ,064 ,339 3,659 ,000

PROFISSI -,141 ,065 -,199 -2,148 ,034
3 (Constant) 3,901 ,295 13,206 ,000

OPORTUNI ,209 ,064 ,302 3,276 ,001
PROFISSI -,216 ,072 -,306 -2,996 ,003
INSATISF ,161 ,070 ,234 2,300 ,023

a  Dependent Variable: PROJETO 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 4,314 ,275 15,683 ,000
INVEST ,149 ,057 ,235 2,602 ,010

a  Dependent Variable: SOSSEGO 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 5,001 ,280 17,873 ,000
INSATISF -,194 ,072 -,241 -2,679 ,008

2(Constant) 4,556 ,340 13,391 ,000
INSATISF -,212 ,072 -,263 -2,955 ,004

CONVI ,167 ,075 ,198 2,226 ,028

a  Dependent Variable: DISTANCI 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 4,089 ,226 18,090 ,000
INSATISF ,190 ,059 ,289 3,246 ,002

a  Dependent Variable: SEGURAN 
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Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 4,918 ,201 24,444 ,000
STATUS -,154 ,073 -,192 -2,104 ,038

2 (Constant) 4,479 ,274 16,331 ,000
STATUS -,197 ,074 -,244 -2,646 ,009

OPORTUNI ,149 ,064 ,213 2,307 ,023

a  Dependent Variable: AGUAS 

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 3,690 ,262 14,089 ,000
OPORTUNI ,132 ,064 ,187 2,047 ,043

a  Dependent Variable: SERV 

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 3,641 ,269 13,527 ,000
OPORTUNI ,160 ,066 ,219 2,416 ,017

2 (Constant) 3,981 ,305 13,041 ,000
OPORTUNI ,206 ,068 ,281 3,013 ,003

INSATISF -,151 ,068 -,208 -2,232 ,028
3 (Constant) 3,555 ,344 10,325 ,000

OPORTUNI ,200 ,067 ,273 2,990 ,003
INSATISF -,167 ,067 -,230 -2,509 ,013

CONVI ,166 ,067 ,218 2,487 ,014

a  Dependent Variable: VIZINHA 
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Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 4,024 ,232 17,316 ,000
OPORTUNI ,207 ,057 ,319 3,620 ,000

2 (Constant) 3,416 ,362 9,437 ,000
OPORTUNI ,181 ,057 ,279 3,153 ,002
QUALVIDA ,157 ,072 ,192 2,171 ,032

3 (Constant) 3,479 ,359 9,696 ,000
OPORTUNI ,205 ,058 ,315 3,531 ,001
QUALVIDA ,189 ,073 ,231 2,581 ,011

STATUS -,134 ,068 -,179 -1,982 ,050

a  Dependent Variable: PRIVA 

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 4,330 ,228 18,974 ,000
CONVI ,171 ,064 ,241 2,669 ,009

2 (Constant) 3,877 ,304 12,764 ,000
CONVI ,162 ,063 ,227 2,560 ,012

OPORTUNI ,135 ,061 ,197 2,213 ,029
3 (Constant) 4,208 ,329 12,786 ,000

CONVI ,168 ,062 ,236 2,705 ,008
OPORTUNI ,181 ,063 ,264 2,878 ,005

PROFISSI -,152 ,064 -,217 -2,364 ,020

a  Dependent Variable: VIAS 

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 3,416 ,323 10,580 ,000
OPORTUNI ,173 ,079 ,198 2,180 ,031

a  Dependent Variable: VERDES 
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Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 3,955 ,223 17,750 ,000
INSATISF ,134 ,058 ,210 2,314 ,022

a  Dependent Variable: SINALI 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 3,886 ,244 15,906 ,000
INSATISF ,147 ,063 ,210 2,317 ,022

a  Dependent Variable: INSETOS 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 3,767 ,334 11,284 ,000
INVEST ,188 ,070 ,243 2,701 ,008

a  Dependent Variable: CONFORTO 

Coefficients

 Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1(Constant) 4,551 ,166 27,424 ,000
CONVI ,135 ,047 ,259 2,887 ,005

a  Dependent Variable: PRATICID 

Coefficients

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. 
Error

Beta

1 (Constant) 3,056 ,332 9,212 ,000
OPORTUNI ,179 ,082 ,200 2,196 ,030

a  Dependent Variable: LAZER 
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Independent:  OPORTUNI 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,076   116    9,59  ,002  3,7665   ,1913 

   SOSSEGO  LIN  ,037   116    4,51  ,036  4,6005   ,1072 

   DISTANCI LIN  ,000   116     ,02  ,886  4,3945  -,0108 

   SEGURAN  LIN  ,061   116    7,57  ,007  4,1344   ,1642 

   AGUAS    LIN  ,023   116    2,77  ,099  4,2047   ,1065 

   SERV     LIN  ,035   116    4,19  ,043  3,6905   ,1319 

   VIZINHA  LIN  ,048   116    5,84  ,017  3,6412   ,1599 

   PRIVA    LIN  ,102   116   13,11  ,000  4,0245   ,2069 

   VIAS     LIN  ,045   116    5,45  ,021  4,3292   ,1453 

   VERDES   LIN  ,039   116    4,75  ,031  3,4162   ,1731 

   COMERCIO LIN  ,010   116    1,16  ,285  4,3650   ,0735 

   CONVIVIO LIN  ,030   116    3,63  ,059  4,0409   ,1239 

   SINALI   LIN  ,009   116    1,06  ,306  4,1812   ,0608 

   INSETOS  LIN  ,001   116     ,14  ,707  4,2853   ,0245 

   CONFORTO LIN  ,003   116     ,37  ,543  4,4741   ,0381 

   PRATICID LIN  ,004   116     ,44  ,508  4,8477   ,0308 

   LAZER    LIN  ,040   116    4,82  ,030  3,0557   ,1792 

   CATEGOAR LIN  ,013   116    1,48  ,227  1,4270  -,0270 

Independent:  PROFISSI 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,009   116    1,01  ,318  4,6711  -,0656 

   SOSSEGO  LIN  ,042   116    5,05  ,026  4,5916   ,1158 

   DISTANCI LIN  ,039   116    4,66  ,033  4,9067  -,1629 

   SEGURAN  LIN  ,008   116     ,90  ,345  4,5191   ,0595 

   AGUAS    LIN  ,010   116    1,22  ,271  4,8311  -,0728 

   SERV     LIN  ,011   116    1,31  ,255  3,9034   ,0762 

   VIZINHA  LIN  ,002   116     ,18  ,675  4,3105  -,0292 

   PRIVA    LIN  ,009   116    1,02  ,314  4,5528   ,0621 

   VIAS     LIN  ,014   116    1,69  ,196  5,1317  -,0841 

   VERDES   LIN  ,001   116     ,17  ,685  3,9200   ,0337 

   COMERCIO LIN  ,002   116     ,29  ,591  4,7547  -,0377 

   CONVIVIO LIN  ,000   116 1,9E-03  ,965  4,4731   ,0029 

   SINALI   LIN  ,013   116    1,53  ,219  4,1460   ,0746 

   INSETOS  LIN  ,002   116     ,21  ,645  4,2689   ,0308 

   CONFORTO LIN  ,001   116     ,12  ,729  4,5351   ,0222 

   PRATICID LIN  ,002   116     ,20  ,657  5,0292  -,0212 

   LAZER    LIN  ,019   116    2,20  ,141  3,2723   ,1250 

   CATEGOAR LIN  ,002   116     ,27  ,603  1,2902   ,0119 
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Independent:  STATUS 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,004   116     ,49  ,486  4,3375   ,0517 

   SOSSEGO  LIN  ,004   116     ,51  ,475  4,8915   ,0424 

   DISTANCI LIN  ,032   116    3,87  ,051  4,7189  -,1680 

   SEGURAN  LIN  ,015   116    1,73  ,191  4,5201   ,0927 

   AGUAS    LIN  ,037   116    4,43  ,038  4,9180  -,1542 

   SERV     LIN  ,005   116     ,62  ,433  4,2893  -,0594 

   VIZINHA  LIN  ,010   116    1,22  ,272  4,3975  -,0859 

   PRIVA    LIN  ,002   116     ,20  ,656  4,8298  -,0310 

   VIAS     LIN  ,010   116    1,21  ,274  5,0208  -,0802 

   VERDES   LIN  ,010   116    1,20  ,276  3,8142   ,1017 

   COMERCIO LIN  ,001   116     ,12  ,735  4,5690   ,0269 

   CONVIVIO LIN  ,001   116     ,13  ,722  4,5417  -,0272 

   SINALI   LIN  ,002   116     ,20  ,653  4,3316   ,0309 

   INSETOS  LIN  ,002   116     ,19  ,663  4,4438  -,0328 

   CONFORTO LIN  ,009   116    1,10  ,297  4,4477   ,0752 

   PRATICID LIN  ,000   116 1,2E-04  ,991  4,9589  -,0006 

   LAZER    LIN  ,021   116    2,51  ,116  3,3701   ,1503 

   CATEGOAR LIN  ,030   116    3,59  ,061  1,4346  -,0482 

Independent:  INVEST 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,021   116    2,50  ,116  3,9319   ,1154 

   SOSSEGO  LIN  ,055   116    6,77  ,010  4,3139   ,1493 

   DISTANCI LIN  ,000   116     ,01  ,911  4,3991  -,0096 

   SEGURAN  LIN  ,020   116    2,39  ,125  4,2354   ,1082 

   AGUAS    LIN  ,000   116 8,4E-03  ,927  4,6153  -,0068 

   SERV     LIN  ,002   116     ,29  ,591  3,9795   ,0405 

   VIZINHA  LIN  ,005   116     ,57  ,450  4,4754  -,0588 

   PRIVA    LIN  ,057   116    6,97  ,009  3,9681   ,1773 

   VIAS     LIN  ,012   116    1,44  ,233  4,4576   ,0870 

   VERDES   LIN  ,029   116    3,45  ,066  3,2715   ,1701 

   COMERCIO LIN  ,004   116     ,46  ,498  4,3875   ,0535 

   CONVIVIO LIN  ,000   116     ,03  ,863  4,4244   ,0131 

   SINALI   LIN  ,007   116     ,84  ,361  4,1187   ,0624 

   INSETOS  LIN  ,028   116    3,30  ,072  3,7723   ,1340 

   CONFORTO LIN  ,059   116    7,30  ,008  3,7670   ,1881 

   PRATICID LIN  ,017   116    1,98  ,162  4,6240   ,0744 

   LAZER    LIN  ,014   116    1,63  ,204  3,1515   ,1212 

   CATEGOAR LIN  ,002   116     ,23  ,636  1,2759   ,0122 
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Independent:  QUALVIDA 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,025   116    2,93  ,090  3,8395   ,1368 

   SOSSEGO  LIN  ,039   116    4,68  ,033  4,3707   ,1374 

   DISTANCI LIN  ,000   116     ,05  ,817  4,4538  -,0220 

   SEGURAN  LIN  ,032   116    3,79  ,054  4,0579   ,1486 

   AGUAS    LIN  ,001   116     ,17  ,684  4,4365   ,0333 

   SERV     LIN  ,003   116     ,38  ,541  3,9359   ,0505 

   VIZINHA  LIN  ,005   116     ,59  ,443  3,9198   ,0655 

   PRIVA    LIN  ,062   116    7,71  ,006  3,8530   ,2041 

   VIAS     LIN  ,012   116    1,46  ,230  4,4189   ,0961 

   VERDES   LIN  ,022   116    2,61  ,109  3,3074   ,1630 

   COMERCIO LIN  ,009   116    1,06  ,305  4,2316   ,0887 

   CONVIVIO LIN  ,010   116    1,13  ,290  4,0910   ,0880 

   SINALI   LIN  ,028   116    3,39  ,068  3,7926   ,1359 

   INSETOS  LIN  ,008   116     ,89  ,347  4,0288   ,0772 

   CONFORTO LIN  ,042   116    5,04  ,027  3,8383   ,1731 

   PRATICID LIN  ,016   116    1,83  ,179  4,6069   ,0787 

   LAZER    LIN  ,002   116     ,24  ,626  3,4672   ,0511 

   CATEGOAR LIN  ,005   116     ,60  ,441  1,2337   ,0217 

Independent:  SATISF 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,025   116    2,92  ,090  3,7338   ,1516 

   SOSSEGO  LIN  ,019   116    2,23  ,138  4,4810   ,1064 

   DISTANCI LIN  ,014   116    1,59  ,210  4,9775  -,1317 

   SEGURAN  LIN  ,042   116    5,11  ,026  3,8211   ,1905 

   AGUAS    LIN  ,013   116    1,55  ,216  5,1128  -,1119 

   SERV     LIN  ,005   116     ,53  ,468  3,8464   ,0666 

   VIZINHA  LIN  ,004   116     ,48  ,491  4,5202  -,0653 

   PRIVA    LIN  ,024   116    2,83  ,095  4,1018   ,1400 

   VIAS     LIN  ,003   116     ,40  ,527  4,5811   ,0564 

   VERDES   LIN  ,000   116     ,04  ,844  3,9287   ,0223 

   COMERCIO LIN  ,001   116     ,08  ,775  4,7566  -,0274 

   CONVIVIO LIN  ,002   116     ,27  ,603  4,7102  -,0481 

   SINALI   LIN  ,001   116     ,13  ,720  4,5392  -,0298 

   INSETOS  LIN  ,003   116     ,35  ,558  4,1201   ,0536 

   CONFORTO LIN  ,022   116    2,61  ,109  3,9500   ,1399 

   PRATICID LIN  ,000   116     ,03  ,862  4,9042   ,0113 

   LAZER    LIN  ,007   116     ,81  ,371  3,2033   ,1042 

   CATEGOAR LIN  ,008   116     ,98  ,324  1,4762  -,0309 



106

Independent:  CONVI 

  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1 

   PROJETO  LIN  ,000   116     ,03  ,855  4,4122   ,0123 

   SOSSEGO  LIN  ,008   116     ,99  ,322  4,8232   ,0530 

   DISTANCI LIN  ,029   116    3,42  ,067  3,9259   ,1425 

   SEGURAN  LIN  ,000   116     ,02  ,894  4,6945   ,0086 

   AGUAS    LIN  ,016   116    1,85  ,176  4,3104   ,0909 

   SERV     LIN  ,000   116     ,04  ,842  4,1198   ,0137 

   VIZINHA  LIN  ,044   116    5,40  ,022  3,7290   ,1601 

   PRIVA    LIN  ,000   116     ,04  ,832  4,8028  -,0133 

   VIAS     LIN  ,058   116    7,12  ,009  4,3303   ,1714 

   VERDES   LIN  ,002   116     ,26  ,609  3,9038   ,0431 

   COMERCIO LIN  ,009   116    1,01  ,316  4,4114   ,0715 

   CONVIVIO LIN  ,007   116     ,84  ,362  4,2942   ,0626 

   SINALI   LIN  ,024   116    2,90  ,092  4,0850   ,1039 

   INSETOS  LIN  ,001   116     ,12  ,730  4,4436  -,0234 

   CONFORTO LIN  ,006   116     ,71  ,400  4,4450   ,0548 

   PRATICID LIN  ,067   116    8,34  ,005  4,5509   ,1348 

   LAZER    LIN  ,001   116     ,10  ,747  3,6107   ,0279 

   CATEGOAR LIN  ,000   116     ,03  ,864  1,3426  -,0040 


