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INTRODUÇÃO
Reconhecidamente, o setor da construção civil tem papel fundamental para a realização dos
objetivos globais do desenvolvimento sustentável. O Conselho Internacional da Construção –
CIB aponta a indústria da construção como o setor de atividades humanas que mais consome
recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos
ambientais. Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles
associados à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos
resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da
construção.
Segundo MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2014), na busca de minimizar os impactos
ambientais provocados pela construção, surge o paradigma da construção sustentável. A
indústria está em pleno desenvolvimento pois há toda uma mudança de modelo de negócios e
de marketing voltado para as novas exigências dos clientes. No entanto é necessário identificar
a receptividade dos consumidores já que em regra tais empreendimento são mais caros.
Nesse cenário é preciso solucionar a seguinte problemática: Os clientes estão dispostos a
pagar mais por uma construção sustentável? A resposta a essa pergunta pode subsidiar
políticas públicas assertivas que visem a disseminação da eficiência ambiental na construção
civil.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo analisar a disposição a pagar dos clientes da
Construtora Andrade Junior, localizada em Teresina-PI, por construções sustentáveis. Para
se ter uma maior profundidade sobre o comportamento do cliente é importante conhecer
o perfil no que diz respeito às relações de consumo e as questões ambientais. Sendo assim,
os objetivos específicos são: identificar os fatores de decisão do consumidor na compra de
um imóvel; avaliar o nível de informação dos clientes acerca das questões ambientais;
verificar o quanto os clientes estão dispostos a pagar por um imóvel sustentável; e os
motivos de uma eventual indisposição a pagar.
METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado foi o de disposição a pagar (DAP), que pode ser
caracterizado como uma maneira de medir a resposta dos consumidores mediante uma
diversidade de produtos oferecidos a diferentes preços. Para Nagle e Holden (2003), as
pesquisas sobre o comportamento do consumidor são técnicas bastante usadas para
explicar quais as variáveis e qual a influência que cada uma possui sobre o processo de
venda. Os produtos gerados por essas pesquisas revelam a tendência a preço e a disposição
a pagar dos consumidores, possibilitando uma melhor aplicação dos preços e o nível de
segmentação da produção. Portanto a análise da disposição a pagar, visa estimar a
quantidade e o preço sustentável que cada cliente atribui baseado no seu comportamento.
Elegeu-se como objeto de pesquisa os clientes da construtora Andrade Júnior da cidade de
Teresina-PI. A coleta de dados se deu através de entrevistas tendo como instrumento de
coleta questionários fechados com 11 questões objetivas que foram aplicados nos dias 25 e

26 de junho de 2014. As questões foram elaboradas em forma de referendo, para facilitar a
aplicação da disposição a pagar onde os clientes optavam por alternativas apresentadas
podendo recusar ou aceitar o que foi exposto. As informações coletadas expuseram o perfil
socioeconômico dos moradores, bem como o conhecimento sobre sustentabilidade e meio
ambiente e a disposição a pagar por um imóvel sustentável.

A pesquisa foi realizada em um dos empreendimentos da construtora Andrade Jr, o
condomínio fechado Fontes Ibiapina, localizado no bairro São João, zona leste da cidade. A
pesquisa foi realizada junto a uma amostra representativa, esta delimitação foi importante
para a melhor organização dos dados coletados e a melhor aplicação do método da
Disposição a Pagar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apontam que 73% dos compradores de imóveis convencionais estão
dispostos a pagar mais caro por imóveis sustentáveis. Sendo que destes, 79% pagariam
até 10% a mais, 16% pagariam até 15% a mais e 5% pagariam 20% ou mais por um imóvel
sustentável. Constatou-se ainda que a principal causa da negativa dos 27% de clientes
que não pagariam por um imóvel sustentável, reside na falta de informação sobre o
produto (71%) e renda insuficiente (29%), respectivamente.

CONCLUSÃO
Conclui-se que existe disposição a pagar por construções sustentáveis e que essa
disposição aumenta conforme o nível de conhecimento sobre o tema. Nesse sentido,
destaca-se que os governos municipais possuem grande potencial de atuação na temática das
construções sustentáveis. As prefeituras podem induzir e fomentar políticas públicas eficientes
por meio da legislação urbanística e código de edificações, incentivos tributários e convênios
com as concessionárias dos serviços públicos de água, esgotos e energia. Demonstra-se ainda
que o mercado para os “empreendimentos imobiliários verdes” tem potencial para tornar-se
um nicho de mercado sustentável.
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