
A FEBRE,
IMOBILIÁRIA
DA INTERNET
Só no primeiro semestre, a Cyrela
negociou 320 milhões de reais
pela web — o canal de vendas que
mais cresce para as construtoras
e incorporadoras no país
RICARDO CÉSAR

P
ARA PTETRO Rocem, PROPRIE-
tário de uma companhia que
negocia planos de saúde na
região de Jundiaí, no interior
de São Paulo, escolher imó-
veis pela internet vkou roti-
na. Há cerca de quatro anos,

o empresário compra apartamentos na ca-
pital paulista como uma forma de investi-
mento. Não demorou para ficar claro que
a web era a maneira ideal de garimpar as
melhores oportunidades, Hoje, Rocchi re-
cebe quase 150 e-mails mensais com de-
talhes de lançamentos que podem ser de
seu interesse, além de dedicar algumas ho-
ras semanais a navegar pelos sites das maio-
res construtoras e incorporadoras do país.
Foi assim que ele adquiriu dois apartamen-
tos próximos à avenida Paulista, um na rua
Oscar Freire, outro vizinho da avenida Re-
bouças e um quinto em frente ao Parque
do Ibirapuera. O analista de sistemas Da-
niel Casares, de 25 anos, tem um perfil bem
diferente. Em janeiro, decidido a comprar
seu primeiro imóvel, ele começou a pes-

quisar empreendimentos compatíveis com
sua renda. Num domingo à tarde, enquan-
to navegava na internet, entrou na página
da construtora Setin e conversou via chat
com um atendente que lhe mostrou algu-
mas opções. Nos dias seguintes, recebeu
por e-mail informações detalhadas de al-
gumas unidades que atendiam a suas ex-
pectativas. Um mês depois, Casares assina-
va o contrato de compra de um apartamen-
to no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Assim como Rocchi e Casares, milha-
res de pessoas estão usando a internet co-
mo canal preferencial para procurar e ini-
ciar o processo de compra de imóveis.
Não há um número exato, mas cerca de
um em cada cinco negócios fechados pe-
las maiores construtoras e incorporado-
ras é decorrência de um atendimento que
começou online, via chat ou e-mail. Isso
fez da web um canal responsável por al-
go em torno de 2 bilhões de reais em ven-



das de imóveis residenciais no ano passa-
do apenas na região metropolitana de São
Paulo. E não há dúvidas de que esse mon-
tante cresce velozmente. Em 2006. a Cyre-
la, uma das construtoras com atuação mais
agressiva na rede, vendeu 200 milhões de
reais com o auxílio da internet. Embora a
empresa não confirme oficialmente, só na
primeira metade deste ano o número sal-
tou para 320 milhões de reais. Esses da-
dos consideram apenas imóveis que de fa-

to começaram a ser negociados online.
Embora seja a melhor, essa não é a única
forma de medir a dimensão que a inter-
net está tomando para o setor. Muitos apar-
tamentos são descobertos por seus futu-
ros proprietários durante uma navegação
nos sites das construtoras, mas, por um
ou outro motivo, os interessados preferem
estabelecer contato por telefone ou pes-
soalmente. Um levantamento da Setin
mostra que 89% das pessoas que chegam

em quase todas as grandes construtoras.
É claro que comprar apartamentos na

internet não é a mesma coisa que adquirir
um livro, um DVD ou uma batedeira em
varejistas eletrônicos como Amazon ou
Americanas.com. No caso do imóvel, os
últimos estágios de negociação sempre
exigem a presença física das partes inte-
ressadas, e a transação nunca é efetuada
online. Trata-se de uma venda que envol-
ve valores elevados, muita burocracia e,
não raro, financiamento bancário. Isso.
contudo, não significa que a importância
da rede seja secundária nesse mercado.
"A venda não é efetuada pela internet, mas
é aí que ela pode ser conquistada ou per-
dida", diz Rafael Rossi, responsável pelo
marketing institucional da construtora
Rossi. "A web será cada vez mais o am-

ao plantão de vendas de
um imóvel consultaram
o produto previamente no
website da empresa —
número que. com peque-
nas variações, repete-se
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