
A casa dos 
sonhos do 
brasileiro



Uma pesquisa, encomendada pelo 
QuintoAndar e realizada pela Offerwise, 
que revela qual a casa ideal para o 
brasileiro e do que ele não abre mão 
quando o assunto é morar bem

O que é?



com a população brasileira com 
idade a partir de 18 anos, de todas as 
classes sociais, em todas as cinco 
regiões do país (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste) 

Foram 
feitas 1.500 
entrevistas 

Como ela foi feita?

O questionário online foi 
aplicado de 5 a 12 de 
dezembro de 2022. A 
margem de erro é de 2,5 
pontos percentuais



Perfil sociodemográfico 

Gênero

55% 
Masculino Feminino
45% 

Classe Social

BA

9% 40% 51%
C

18%

45 a 54 
anos

22%

35 a 44 
anos

8%

55 anos 
ou mais

28%

25 a 34 
anos

25%

21 a 24 
anos

Faixa Etária

Região

8% 
Norte

8% 
Centro-Oeste

26% 
Nordeste

14% 
Sul

44% 
Sudeste



A casa do 
brasileiro



Tipo de imóvel

*Outras respostas:  2% Kitnet/Studio | 1% Chácara/Sítio/Fazenda

20% vivem em 
apartamento

Configuração da maioria dos imóveis

42% 1 Suíte

65% 1 Banheiro

92% 1 Cozinha

77% vivem 
em casa

83% 1 Sala

81% Área de serviço

62% 1 Varanda

66% 1 Quintal

42% 1 Vaga de Garagem

A casa do brasileiro

Como é o 
imóvel do 
brasileiro, em 
média



dos entrevistados 
afirmam que o seu 
imóvel atual tem dois 
dormitórios

45% E quantos 
quartos 
possui?

11% 1 dormitório

33% 3 dormitórios

10% 4 dormitórios
* 1% não tem

A casa do brasileiro



não possuem brinquedoteca, 
sauna, academia, quadra, 
pomar e salão de jogos 

Sem salão de festas

Mais de 80%

76%

A maior parte 
não tem 
espaços de 
lazer e de 
trabalho

Sem piscina

72%

Sem escritório

61%
Sem churrasqueira

48%

A casa do brasileiro



A casa do brasileiro

As principais 
motivações 
para mudança 
de casa

Imóvel era muito pequeno

Comprei um imóvel novo

Mudei de cidade

Me casei

Era longe do meu trabalho/faculdade

Valor do aluguel muito alto/O reajuste do aluguel foi muito alto

Bairro/região era insegura

Não tinha espaço para lazer (espaço pra festa, área de churrasco, playground etc.)

Tive problemas com a estrutura do imóvel (infiltração, rede elétrica ruim etc.)

Região tinha muito barulho (trânsito, bares, vizinhos, igreja etc.)

Infraestrutura do bairro ruim (transporte público, escolas, comércio etc.)

27%

26%

25%

22%

18%

18%

17%

15%

14%

14%

14%



A casa do brasileiro

Outro motivo

Era muito distante da minha família (pais, irmãos, tios etc.)

Espaço externo era inexistente ou insuficiente (ex: quintal, varanda)

O proprietário pediu o imóvel (imóvel era alugado)

Custo de vida da região era alto

Não tinha espaço adequado para escritório (home office/estudo)

Não tinha vaga de garagem/quantidade de vagas era insuficiente

Problemas com a vizinhança

Me divorciei/separei

Região tinha muito trânsito

Imóvel era muito grande

13%

13%

12%

12%

10%

10%

10%

9%

9%

5%

13%

As principais 
motivações 
para mudança 
de casa



A casa dos 
sonhos do
brasileiro



A casa dos sonhos do brasileiro

É um 
apartamento

21%

Dos entrevistados afirmam que o 
imóvel dos sonhos é uma casa

É um sítio/
Uma chácara

11%

É um 
studio/kitnet

1%

Como é o 
imóvel dos 
sonhos?

67% 



dos entrevistados 
afirmam que o imóvel 
dos sonhos tem três 
dormitórios

45% 

O brasileiro 
sonha com um 
imóvel maior, 
especialmente 
no que se refere 
ao número de 
dormitórios

A casa dos sonhos do brasileiro



Com o básico e 
algumas 
amenidades 

Com 1 suíte46%

Com 2 Banheiros44%

Com 1 Cozinha81%

Com 1 Sala73%

Com 1 Escritório68%

Com 1 Área de Serviço82%

A casa dos sonhos do brasileiro



A casa dos sonhos do brasileiro

70% 
Com 1 Churrasqueira

80%

Dos entrevistados afirmam que o 
imóvel dos sonhos tem uma piscina

Com 1 Varanda

66%
Com 1 Quintal

73%
Com 1 Academia

54%
Com 1 Espaço Pet

49%
Com 2 vagas

34%

O lar ideal 
tem que ter, 
segundo os 
brasileiros



E a 
localização 
desejada…

A casa dos sonhos do brasileiro

18%
Uma cidade de 
pequeno porte 
(menos de 50 mil hab)

29%
Uma cidade de 
médio porte  
(de 50 a 100 mil hab)

53%
Uma cidade de 
grande porte 
(mais de 100 mil hab)

Capital

44% 

Região 
metropolitana

22% 

Interior 
ou litoral

34% 



Ao contrário do 
que muitos podem 
pensar, não é luxo 
o que atrai a maior 
parte da população 
e isso fica visível 
no custo da casa 
dos sonhos

A casa dos sonhos do brasileiro



A casa dos sonhos do brasileiro

R$ 90 mil ou menos

Mais de R$ 90 mil a R$ 100 mil

Mais de R$ 100 mil a R$ 200 mil

Mais de R$ 200 mil a R$ 300 mil

Mais de R$ 300 mil a R$ 400 mil

Mais de R$ 400 mil a RS 500 mil

Mais de R$ 500 mil a R$ 1 milhão

Mais de R$ 1 milhão

Não sabe

8%

8%

16%

17%

12%

12%

14%

7%

6%

Valor do imóvel 
dos sonhos



Os critérios 
levados em 
consideração 
na hora de 
decidir pelo 
imóvel ideal

A casa dos sonhos do brasileiro

Morar em uma região mais segura

Não pagar mais aluguel

Ter espaço externo (quintal, varanda)

Morar numa região mais tranquila/silenciosa

Morar num imóvel com mais espaço/quantidade de cômodos

Imóvel com melhor infraestrutura

Ter espaço para lazer (espaço para festa, área de churrasco, playground)

Infraestrutura do bairro ser melhor (transporte público, escolas, comércio)

30%

25%

24%

23%

22%

21%

19%

19%



A casa dos sonhos do brasileiro

Para ficar mais perto da minha família (pais, irmãos, tios)

Valor do imóvel/condomínio

Ser mais próximo do meu trabalho/faculdade

Morar numa região com custo de vida mais baixo

Morar num imóvel com garagem/com mais vagas de garagem

Ter espaço adequado para escritório (home office/estudo)

Morar numa região com menos trânsito

Morar num imóvel com menos espaço/quantidade de cômodos

15%

14%

14%

14%

10%

10%

9%

4%

Os critérios 
levados em 
consideração 
na hora de 
decidir pelo 
imóvel ideal



A casa dos sonhos do brasileiro

Não fazem questão 
de Cinema

59%

Dos entrevistados afirmam que 
não fazem questão do elevador

Não fazem questão 
de Sauna

57%
Não fazem questão 
de Quadra

51%
Não fazem questão 
de Brinquedoteca

48%
Não fazem questão 
de Pomar

48%
Não fazem questão 
de Portaria 24h

47%

E do que os 
brasileiros 
menos fazem 
questão
% de entrevistados que responderam NÃO 
FAÇO QUESTÃO, quando perguntados sobre a 
presença desses itens na casa ideal

60% 



A casa dos sonhos do brasileiro

esperam estar 
morando em 
sua casa ideal 
em até 5 anos

53% 



A casa dos sonhos do brasileiro

26% falam entre 6 e 10 anos

17% dizem em mais de 10 anos

4% acreditam que nunca 

afirmam que pode 
demorar mais de 6 anos 
ou até mesmo nunca 
realizar esse sonho
(soma das alternativas ao lado)

47% 



dos entrevistados 
apontam essa razão

62% 

A falta de recursos 
financeiros é 
o principal motivo 
para não conseguir 
esse objetivo

A casa dos sonhos do brasileiro



Outros motivos 
citados na 
pesquisa

A casa dos sonhos do brasileiro

Encontrar um imóvel do jeito que eu quero

Ter um emprego que me permita fazer home office/Morar onde eu quiser

Ter uma rotina mais calma

Mudar de emprego

Me aposentar

Ter meus familiares mais próximos de onde quero morar

Excesso de burocracias

Minha família aceitar mudar comigo

10%

8%

4%

4%

3%

3%

3%

1%



A diferença entre 
o sonho e a 
realidade



Realidade x Sonho

Dois quartos 45% Três quartos45%

Um banheiro65% Dois banheiros44%

Sem Piscina 72% Uma Piscina 70%

48% Uma Churrasqueira 80%

Sem Escritório 61% Um Escritório 68%

Sem Academia84% Uma Academia54%

Sem Churrasqueira 

Hoje Sonho



Mais informações
imprensa@quintoandar.com.br


