
Novas famílias buscam estilo de vida diferenciado em regiões metropolitanas  

Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre como Gravataí, Canoas, São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Estância Velha e Dois Irmãos, além da zona sul da própria capital gaúcha, 
são áreas que receberão cada vez mais casais jovens em busca de qualidade de vida e 
segurança a um custo relativamente baixo. A projeção é da diretora Regional Sul da TNS 
InterScience, Ana Paula Luz Brito. 

“A tendência do mercado é expandir os negócios imobiliários, principalmente os condomínios 
horizontais, para as adjacências das grandes cidades, as regiões metropolitanas. Contudo, é 
um erro pensar que isso está ligado somente a renda. Esses novos casais, com filhos na idade 
pré-escolar, buscam aliar qualidade de vida, de preferência em uma casa, a segurança e aos 
recursos de que dispõem para a realização desse sonho”, explica a executiva nesta quinta-feira 
(31/07), quando participou do comitê de Construbusiness da Amcham-Porto Alegre. 

De acordo com Ana Paula, as capitais, incluindo Porto Alegre, quase não possuem mais 
espaços que possam receber condomínios horizontais. Além disso, as áreas disponíveis são 
muito caras. Ela considera também que, como esse público está no início da vida familiar, 
aceita com mais tranqüilidade se deslocar de áreas centrais para adjacências. “Trata-se de 
uma proposta de vida diferenciada, um conceito que deve ser vendido”, sugere. 

Equivalente a apenas 4% da população brasileira, mas responsável por 23% da renda do País, 
a classe média alta ainda não dispõe de uma opção que a satisfaça no segmento imobiliário. 
Entre o poder de compra crescente da classe média (B/C) e a classe AA, esse perfil de 
consumidor busca um modelo de varejo inteligente, que equilibre diferenciação e atendimento 
personalizado, e se mostra disposto a pagar um preço justo por isso. 

A conclusão é do estudo “Em busca de um modelo de varejo para a classe média alta”, da TNS 
InterScience, realizado em maio na cidade de São Paulo. A classe média alta apresenta menor 
índice de inadimplência (19%) em comparação com as mais baixas (42%) e tem hábitos 
regulares de compra, o que significa, para o comércio, garantia de vendas mais freqüentes. 
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