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A classe C e seu primeiro imóvel
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Perfil da Amostra

56
44

GÊNERO

Homens Mulheres

46
54

IDADE

Até 35 anos Acima de 35 anos

69

31

ESTADO CIVIL

Casados Solteiros

71

29

FILHOS

Sim Não

 Universo de 200 proprietários que compraram imóvel nos últimos 12 meses 
 Renda familiar entre 4 e  10 salários mínimos.
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Do que você abriu mão para comprar seu imóvel?
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Estética, beleza

Gastos com
supermercado

Despesas com o carro

Roupas, calçados, etc

Lazer, cinema, teatro,
etc

Restaurantes, pizzas,
churrasco, etc

Viagens, passeios, praia,
etc  O primeiro passo é cortar todo tipo de 

lazer durante o período de compra do 
imóvel.

 Sair com a família para um pizza, 
churrasco com amigos, são despesas 
também cortadas de início.

 Sendo necessário, outras despesas são 
incluídas nesse corte, como redução do 
consumo de combustível e até mesmo 
revisar a lista do supermercado.

 A classe C não poupa esforços para 
conseguir seu primeiro imóvel.
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Por que investir em imóvel?
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Investimento

Casar

Estabilidade

Conforto para familia

Sair do aluguel e
melhorar a vida

Garantir o futuro

Segurança financeira

 Pensar no futuro é o que impulsiona a 
classe C para a compra do imóvel.

 Esse futuro desejado pela classe C é a 
estabilidade financeira, que virá com o 
final das prestações.

 Com a posse definitiva do imóvel, haverá 
um patrimônio para emergências, mais 
um símbolo de segurança.

 Casar não é mais justificativa para a 
compra do imóvel. E investimento passa 
longe da classe C.
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Compraria um novo imóvel?

 A experiência foi muito positiva e a maioria 
faria tudo novamente.

 O mercado potencial para novos imóveis é, 
portanto, proporcional ao número de 
compradores recentes.

92

8

COMPRARIA NOVAMENTE?

Sim Não

83

17

VAI CONSEGUIR PAGAR?

Tenho certeza que sim Tenho dúvidas

 Aparentemente a compra foi consciente e 
a maioria prevê que vai honrar com as 
mensalidades.



7

A partir dessa experiência, o que faria diferente?
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Trocaria de banco

Área de lazer maior

Lugar com mais
estrutura

Um local mais próximo
do serviço

Apartamento maior

Entrada maior e parcela
menor

Buscaria mais
informações

 A partir dessa primeira experiência, vem 
o processo de melhoria e se houver a 
segunda compra, será mais racional.

 As informações que gostariam de 
encontrar referem-se ao contrato de 
compra, aos custos legais, aos juros e 
taxas, aos assuntos que ficam um pouco 
de lado em função do encanto que 
representa a compra de um imóvel.

 O planejamento financeiro também será 
melhor numa eventual segunda compra, 
evitando comprometimentos elevados 
com a renda familiar.
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Conclusão, o sonho que não virou pesadelo

 Há 5, 6 anos atrás, a classe C ficou endividada em função do estimulo ao 
consumo e crédito facilitado, por exemplo, para comprar um veiculo em 60 
meses e outras tentações do mundo moderno, aqueles televisores enormes 
e o celular de ultima geração.

 A classe C que chegou até o imóvel, primeiro teve que se livrar desse 
comportamento e em segundo teve que compartilhar do pensamento de 
que o futuro é construído por sua capacidade de planejar.

 Não podemos dizer que houve um processo estruturado para a compra do 
imóvel, que foi impulsionado muito mais pelo desejo, mas podemos dizer 
que o público na faixa de até 8 SM amadureceu e seu comportamento de 
compra ficou mais consciente.

 Esse comportamento tende a se refletir na compra de todos os produtos e 
serviços da cadeia de consumo dessa classe social. Acreditamos que 
passada a crise, o consumo dessa classe irá crescer, mas vai ficar muito 
longe do período do crédito fácil. Mesmo que esse crédito fácil volte ao 
mercado.
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