
Tendências 
de Moradia

Compra



Metodologia
Realizada entre os dias 09/08 a 24/08, a pesquisa 
quantitativa contou com abordagem online, mediante 
questionário estruturado e de autopreenchimento.

O público-alvo foi composto por usuários dos portais ZAP+ 
que compraram ou tem interesse em comprar imóvel.

Essa pesquisa tem como objetivo captar interesses e 
percepção do público quanto a características dos imóveis 
e novas formas de morar.

A margem de erro* para o total da amostra é de 4 p.p.

*Margem de erro máxima, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Em alguns gráficos de respostas únicas os resultados podem não somar exatamente 100% devido aos arredondamentos. Na leitura dos dados, p.p indica pontos percentuais.



Metodologia
LEITURA DOS RESULTADOS

CLASSE (Valores de renda familiar mensal)
Classe A: Acima de R$ 16.768,01
Classe B: De R$ 4.458,01 até R$ 16.768,00
Classe C: De R$ 1.378,01 até R$ 4.458,00
Classe D/E: Até R$ 1.378,00

GERAÇÃO
Geração Z: Até 26 anos
Geração Y: De 27 até 38 anos
Geração X: De 39 até 58 anos
Geração BB: 59 anos ou mais

*Margem de erro máxima, para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Em alguns gráficos de respostas únicas os resultados podem não somar exatamente 100% devido aos arredondamentos. Na leitura dos dados, p.p indica pontos percentuais.



Compradores
Perfil



Perfil dos compradores

Região Os compradores

Compraram imóvel
Pretendem comprar imóvel

Os compradores que participaram da pesquisa são sobretudo 
entrevistados que pretendem adquirir um imóvel.

2%
Norte

9%
Nordeste

5%
Centro-Oeste

13%
Sul

71%
Sudeste

Amostra Compradores: 531 entrevistados
Sociodemografia



Localização

Região de Moradia Onde busca imóvel

O público entrevistado reside principalmente nas capitais dos estados.
Considerando a busca do imóvel, cerca de 7 em cada 10 pretendem permanecer na cidade que reside atualmente.

Um terço do público busca imóvel em cidades diferentes, sendo em outra cidade no mesmo estado ou em outro estado.

Capital Outros municípios

Amostra Compradores: 531 entrevistados
Região que reside | O imóvel que você comprou ou pretende comprar se localiza/ localizará



Perfil dos compradores

Amostra Compradores: 531 entrevistados
Amostra reduzida para Classe (desconsidera quem não respondeu): 465 entrevistas
Sociodemografia

Gênero Geração Classe

A maioria do público entrevistado compõe a geração X, com média de idade de 52 anos.
Em geral, o público é majoritariamente feminino e fazem parte das classes A e B.

Média: 52 anos Renda familiar - Mediana:
R$ 8.027,72

Masculino Feminino



Perfil dos compradores

Amostra Compradores: 531 entrevistados
Sociodemografia

Estado Civil
Filhos

Animal

O público indica ser casado, morar junto ou ter união 
estável. 7 em cada 10 tem filhos e 63% disseram ter algum 

animal de estimação.

Tem filhos Não tem filhos

Tem animal Não tem animal



Situação Laboral



Situação Laboral - PEA

Amostra Compradores: 531 entrevistados
(*) PEA: População Economicamente Ativa
Sociodemografia

Amostra PEA: 353 entrevistados | Menções até 2% do total da amostra

Trabalho

Ocupação2 em cada 3 entrevistados compõe a população 
economicamente ativa na pesquisa. A principal ocupação 
do público é ser assalariado registrado. Entre quem 
indicou que não trabalha, 81% estão aposentados (as).

Não PEA:
81% Aposentado (a)
4% Pensionista, recebe 
auxílio
3% Dona de casa
1% Estudante
8% Outra situação
Amostra Não PEA: 178 entrevistas

PEA
NÃO PEA



Situação Laboral - formatos

Amostra Compradores PEA que responderam: 350  entrevistados | Índice de Multiplicidade: 1.24
Ainda pensando no seu modelo de trabalho, você diria que: | No modelo de home office, até quantos dias da semana você trabalha ou pode trabalhar em casa?

Cerca de 4 em cada 10 entrevistados indicaram que fazem ou podem fazer home office no 
local onde trabalha.

Média: 2 dias 
na semana



A experiência com o trabalho em home office 
influenciou a busca por imóveis com:

Amostra Compradores PEA que fazem ou podem fazer Home Office e que  responderam: 135 entrevistados | Índice de Multiplicidade: 4.53
Considerando o que você vivenciou com a Pandemia, você diria que a experiência que teve influenciou a sua busca por

56% 52% 49% 41% 36% 36%

Mais espaço, 
área útil

Varanda, 
sacada

Quintal Arejado, luz 
natural

Ambiente para 
escritório

Vizinhança com 
comércios e serviços

Para 56% dos compradores que 
trabalham e podem fazer home 

office, trabalhar na residência 
influenciou na busca por imóvel 

com mais espaço.



A experiência com o trabalho em home 
office influenciou a busca por imóveis com:

Amostra Compradores PEA que fazem ou podem fazer Home Office e que  responderam: 135 entrevistados | Índice de Multiplicidade: 4.53
Considerando o que você vivenciou com a Pandemia, você diria que a experiência que teve influenciou a sua busca por

Ambiente arejado é indicado 
principalmente pelo público 

feminino (48%) na comparação com 
o masculino (29%).

Já o imóvel com ambiente para 
escritório tende a ser maior na 

indicação do público masculino 
(46%) na comparação com o 

feminino (30%).



Características 
do imóvel



Características do imóvel

Amostra Compradores: 531 entrevistados
(*) Casa: Considera-se também quem disse sobrado de rua, vilas ou sobrado em condomínio
Qual a finalidade do imóvel que você comprou ou que deseja comprar? |  O imóvel que você comprou ou pretende comprar é:

Finalidade da Compra Tipologia Desejada

O motivo principal da compra do imóvel tem como finalidade, moradia. 7% indicaram investimento.
Considerando a tipologia desejada, cerca 4 em cada 10 indicam preferência por apartamento padrão.

Apartamento padrão é a tipologia mais indicada pelos residentes das capitais (47%) enquanto que casa de rua, vilas é 
mais indicado por moradores fora das capitais (34%)

Investimento Moradia



Características do imóvel - Preço
Já comprou

Amostra Compradores - Já compraram o imóvel: 103 entrevistados
E qual foi o valor do imóvel que você comprou nos últimos 12 meses?

Transação efetivada

Entre quem comprou o 
imóvel nos últimos 12 meses, 3 

em cada 10 efetivaram a 
transação de imóveis na faixa 

entre R$ 300.000 e R$ 499.999.

A mediana de preço da 
compra é de R$ 410,714,18.



Características do imóvel - Preço
Pretende comprar

Amostra Compradores - Pretendem comprar o  imóvel: 428 entrevistados
Pensando no imóvel que você está buscando, qual o valor que você está disposto a pagar na compra do imóvel?

Intenção

Entre o público que pretende 
adquirir um imóvel, a busca 

concentra-se principalmente 
na faixa entre R$ 300.000 e 

R$ 499.999.

A mediana de preço 
considerado para a compra é 

de R$ 405.405,35.



Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique o tamanho do imóvel (em m²) que você pretende comprar:

Características do imóvel - Área

A maior parcela do público busca imóveis com área acima de 90m².
A mediana de busca é de 103,45m².

5% não sabe
5% não respondeu



Imóvel que reside
Imóvel novo

Considerando o imóvel que os compradores residem atualmente e o imóvel que pretendem 
comprar, a necessidade por imóveis médios e grandes, se mantém.

Características do imóvel - Área

Medianas
98,85m²
103,45m²

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique o tamanho do imóvel (em m²) que você reside atualmente e do imóvel que você pretende comprar:

Reside: 8% não respondeu/ não sabe
Novo: 10% não respondeu/ não sabe



O público tem buscado, sobretudo, imóveis com três dormitórios.
Imóveis com três dormitórios são menos indicados pelo público solteiro (30%) e mais indicados pelo 

público com classe A (58%). Entrevistados na classe C indicam mais imóveis com dois dormitórios (53%).

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar

6% não respondeu

Características do imóvel - Dormitórios



Características do imóvel - Dormitórios

Imóvel que reside
Imóvel novo

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar

Reside: 5% não respondeu
Novo: 6% não respondeu



Características do imóvel - Suítes

6% não respondeu

Cerca de 8 em cada 10 entrevistados buscam imóveis com suíte. Destaca-se a busca por imóveis com 
uma suíte (62%). Entre quem não busca suíte nos imóveis, destaca-se o público solteiro (23%) em 

comparação com os casados (10%).

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar



Imóvel que reside
Imóvel novo

Características do imóvel - Suítes

Reside: 5% não respondeu
Novo: 6% não respondeu

Ter suíte no imóvel, em relação à residência atual, é um aspecto que apresenta ligeira queda na busca dos 
entrevistados (-6 p.p). Considerando-se a quantidade de suíte, observa-se aumento de busca por uma suíte, 

mas queda nas outras quantidades desejadas para o imóvel em relação à residência atual.

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar



Características do imóvel - Vagas

Cerca de 9 em cada 10 entrevistados desejam ter vaga de garagem no imóvel.
42% indicam pelo menos uma vaga. Entre quem não deseja vaga, tende a ser maior as indicações das 

gerações mais jovens (Z e Y: 9%) em relação às mais velhas (X e BB: 3%).
Ter uma vaga de garagem é mais indicado por entrevistados da classe C (57%) e pelo público solteiro (58%).

Para os casados, a preferência por duas vagas é maior (45%).

6% não respondeu

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar



Imóvel que reside
Imóvel novo

Características do imóvel - Vagas

Reside: 5% não respondeu
Novo: 6% não respondeu

Na comparação de moradia e busca, é maior a preferência por imóveis com 
vaga de garagem.

Amostra Compradores - Pretendem comprar imóvel para moradia: 412 entrevistados
Indique abaixo a quantidade de dormitórios, suítes e vagas que há no imóvel que você reside atualmente e do imóvel que pretende comprar



Características do imóvel

Amostra Compradores: 531 entrevistados | Índice de Multiplicidade: 1.36
Pensando na localização do imóvel que você comprou ou pretende comprar, qual item é o mais importante na sua escolha:

Aspectos de localização que influenciam a compra

Considerando a localização do imóvel, estar próximo de vias de acesso e avenidas é o principal aspecto considerado 
pelo público em geral. No entanto, na comparação entre perfis, é um aspecto menos percebido pelo público de classe A 

(36%) na comparação com as classes B (49%) ou C (62%).
A proximidade com parques e áreas verdes é indicado por cerca de 3 em cada 10 entrevistados.



Características do imóvel

Serviços que influenciam a compra

Considerando serviços e comércios na cidade, a proximidade com supermercados e padarias se destaca na opinião do 
público, como aspecto relevante durante a busca pelo imóvel. 

Proximidade com metrô, trem é mais indicado por moradores das capitais (29%) do que moradores de outras regiões (9%).

Amostra Compradores: 531 entrevistados | Índice de Multiplicidade: 2.29
E pensando na proximidade relacionada à infraestruturas e serviços da cidade, você prioriza estar próximo de qual (is) local (is):



Preferências do 
Consumidor



Preferências do Consumidor
Conceito de moradia

Amostra Compradores (Pretendem comprar imóvel para moradia e responderam): 338 entrevistados | índice de multiplicidade: 1.43
O mercado imobiliário tem apresentado diversas possibilidades de moradia. Pensando nos conceitos de moradia abaixo, indique quais tipos de imóvel você consideraria 
morar:

Dentre as possibilidades de 
moradia, 62% consideram 

alguns dos conceitos 
estimulados.

A maior parcela indica bairros 
planejados, seguido por 

condomínio-clube; sendo este, 
indicado principalmente pelo 

público que se encontra na 
Classe A. Condomínio com 

serviços pay-per-use são mais 
indicados pelos moradores das 

capitais.  Flats e imóveis 
ultracompactos são indicados 

principalmente pelo público 
solteiro.



Preferências do Consumidor
Itens convencionais

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 487 entrevistados | Avaliação 7 à 10.
Indique a importância que cada aspecto tem na sua decisão de imóvel para morar:

Churrasqueira, piscina, academia e salão de festas são as áreas convencionais mais 
importantes para o público e que influenciam na escolha do imóvel para morar.



Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 487 entrevistados | Escala: 0 - 10
Indique a importância que cada aspecto tem na sua decisão de imóvel para morar:

Preferências do Consumidor
Itens convencionais

Notas 0 a 3

Notas 4 a 6

Notas 7 a 10



Mensageria, espaço pet, minimercados e hobby box são as áreas menos tradicionais, 
mas indicadas como mais relevantes na escolha do imóvel para morar.

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 487 entrevistados | Avaliação 7 à 10.
Considerando novos aspectos, indique a importância que cada um tem na sua decisão de imóvel para morar

Preferências do Consumidor
Itens menos convencionais



Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 487 entrevistados | Escala: 0 - 10
Considerando novos aspectos, indique a importância que cada um tem na sua decisão de imóvel para morar

Preferências do Consumidor
Itens menos convencionais

Notas 0 a 3

Notas 4 a 6

Notas 7 a 10



Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 487 entrevistados | Avaliação 7 à 10.
Indique a importância que cada aspecto tem na sua decisão de imóvel para morar | Considerando novos aspectos, indique a importância que cada um tem na sua 
decisão de imóvel para morar

Preferências do Consumidor
Itens convencionais e menos convencionais
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49%
41% 39% 38% 37% 36%

Convencionais

Menos Convencionais

Dentre os 6 aspectos mais importantes para a decisão de compra do imóvel na percepção 
dos compradores, mensageria e espaço pet são os menos tradicionais.



Preferências do Consumidor
Aspectos ambientais

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 446 entrevistados | Avaliação 7 à 10.
Alguns empreendimentos têm investido em itens voltados para ecologia e cuidados com a biosfera. Nesse sentido, indique o quão importante é comprar um imóvel 
com

Cerca de 7 em cada 10 entrevistados consideram relevante residir em imóveis que tenham reservatório de água da 
chuva ou bioarquitetura. Bioarquitetura é algo relevante principalmente na percepção do público feminino (73%). 

Sistemas de reaproveitamento de água (reuso) tendem a ser mais indicado por moradores das capitais (69%).



Notas 0 a 3

Notas 4 a 6

Notas 7 a 10

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 446 entrevistados | Escala: 0 - 10
Alguns empreendimentos têm investido em itens voltados para ecologia e cuidados com a biosfera. Nesse sentido, indique o quão importante é comprar um imóvel 
com

Preferências do Consumidor
Aspectos ambientais

Hortas compartilhadas e processos de compostagem são aspectos menos 
importantes na percepção do público.



Preferências do Consumidor
Aspectos tecnológicos

Isolamento acústico, câmeras de monitoramento virtual residencial e aplicativo 
para acompanhar câmeras de segurança são aspectos mais importantes para se ter 

no imóvel, dentre os doze aspectos avaliados.

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 418 entrevistados | Avaliação: 7 - 10
Para você, o quão importantes são aspectos relacionados abaixo? Avalie de 0 a 10, sendo 0 nada importante e 10 muito importante:



Preferências do Consumidor
Aspectos tecnológicos

Para cerca de 6 em cada 10 entrevistados, smart home, tomadas para carros elétricos e 
portaria virtual não são aspectos que priorizam na decisão de compra.

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 418 entrevistados | Avaliação: 7 - 10
Para você, o quão importantes são aspectos relacionados abaixo? Avalie de 0 a 10, sendo 0 nada importante e 10 muito importante:



Notas 0 a 3

Notas 4 a 6

Notas 7 a 10

Preferências do Consumidor
Aspectos tecnológicos

Amostra Compradores (entrevistados que responderam): 446 entrevistados | Escala: 0 - 10
Para você, o quão importantes são aspectos relacionados abaixo? Avalie de 0 a 10, sendo 0 nada importante e 10 muito importante:




