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RESUMO
MAURO FILHO, RENATO. Diretrizes de pesquisa para formatação de produto
habitacional dirigido para um segmento de mercado. 2011. 141f. Dissertação (Mestrado
em Engenharia). Faculdade de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
O planejamento estratégico direcionado para o produto habitacional deve ser orientado para
atender expectativas de um determinado estrato de mercado, apresentando características e
atributos que satisfaçam à demanda desse público alvo nele inserido. Foram desenvolvidas
diretrizes para estratificar um mercado habitacional e extrair informações sobre imagens de
expectativas determinantes para a compra de um imóvel. O referencial teórico construído
discutiu formas de estratificar um mercado por critérios geográficos, demográficos,
socioeconômicos e psicográficos ou comportamentais. Identificaram-se expectativas
habitacionais a partir do atendimento de necessidades durante o processo que conduziu a
decisão de compra. A enquete realizada desenvolveu um processo de estratificação de
mercado a partir da caracterização de um público alvo comprador de alto poder aquisitivo
dentro de uma região da cidade de São Paulo. Este estrato, também foi produzido segundo os
estágios do ciclo de vida familiar definidos, expresso por gerações e por um perfil
psicográfico específico identificado também pela enquete. Ao final, as imagens de
expectativas identificadas a partir do segmento de mercado produzido, emularam um produto
hipotético apresentado que as atendesse de forma mais eficiente.

Palavras-chave: Habitação. Produtos. Segmentação mercado. Expectativas.

ABSTRACT
MAURO FILHO, RENATO. Research guidelines for formatting housing product
directed to a market segment. 2011. 141f. Dissertação (Mestrado em Engenharia).
Faculdade de Engenharia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Strategic planning directed to the housing product should be directed to meet expectations of
a certain stratum of the market, presenting features and attributes that meet the demand of
target inserted therein. Guidelines have been developed to stratify a housing market and
extract information about images determinants of expectations for the purchase of a property.
The theoretical framework discussed ways to build a market stratification by geographic
criteria, demographic, socioeconomic and psychographic or behavioral. Expectations were
identified from the residential care needs during the process that led to the buying decision.
The poll has developed a process of stratification of the market from the characterization of a
buyer audience with high purchasing power within a region of São Paulo. This stratum was
also produced according to the stages of family life cycle defined for generations and
expressed by a specific psychographic profile also identified by the survey. In the end, the
images from the expectations identified in the industry produced, emulated a product that
presented hypothetical met more efficiently.

Keywords:. Housing. Products. Market Segmentation. Expectations.
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