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Presente entre os dez maiores se-
tores económicos do país, o
mercado imobiliário afia ferra-
mentas de marketing para impul-
sionar seus negócios. Em São
Paulo, uma rápida caminhada

pelos bairros centrais mostra o
nicho que vem se destacando

em faturamento: apartamentos
de alto padrão. Seguindo as ten-

dências e diferenças de mode-
los familiares, incorporadoras e

construtoras subdividem o seg-
mento de imóveis de quatro dor-
mitórios em três categorias, já

que as metragens variam entre
130 e 600 metros quadrados.
Dentro do setor, a parcela que
necessita de estratégias de co-
municação mais focadas é a de
imóveis acima de 300 metros
quadrados, segundo o mercado.

Apesar do vaivém da crise finan-

ceira, dados da Embraesp (Em-
presa Brasileira de Estudos do
Patrimônio) revelam o potencial
do nicho na Grande São Paulo.
Entre 1995 e 1997, foram 313
apartamentos em 15 novos em-
preendimentos. No triénio se-

guinte a quantidade subiu para
550 unidades em 22 lançamen-

tos e nos últimos dois anos e
meio o número está em 412 uni-
dades em 26 edifícios. O percen-

tual de investimentos em marke-
ting fica na média de 5% do va-

lor de venda (2% para catálogos'
nos pontos-de-venda e 3% para
veículação e promoção). As fer-

ramentas mais utilizadas - como
internet, anúncios em revistas es-
pecializadas e em programas de
TV do setor -, no entanto, pas-
sam mais por aprimoramentos

que por inovações.
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Tomás Salles, diretor de novos negócios
da Lopes Consultoria de Imóveis

Sérgio Vieira, vice-presidente da Coelho
da Fonseca, e Marina Campeio



Atuando há 30 anos nesse mer-
cado, o diretor de novos negó-
cios da Lopes Consultoria de
Imóveis, Tomás Salles, diz que
para esse tipo de produto o "ho-
mem de vendas" desempenha
papel fundamental. "Temos um
mailing diferenciado e investi-
mentos em folhetos sofisticados,
entre outras ações. Mas o profis-
sional de vendas é quem vai ter
claramente, após contato com o
cliente, as informações necessá-
rias para apresentar um imóvel
adequado a ele", explica Salles.
Esses profissionais têm grande des-
taque dentro das imobiliárias,
como a Coelho da Fonseca, que
no começo do ano lançou o priva-
te brokers. Trata-se de uma equipe
formada por pessoas de alto nível
profissional e/ou de relacionamen-
to social, como Teresa Fittipaldí,
Marina Campeio e Maria Clara
Bordon, que trabalham somente
com o segmento de alto padrão.
"Eles conhecem bem o produto
e as necessidades do cliente, que
pertence ao seu círculo de con-
vivência. Com isso, sabem quem
quer comprar e aquele que dese-
ja vender", explica o vice-presi-
dente da Coelho da Fonseca e
também do Secovi {Sindicato
das Empresas de Compra, Ven-
da, Locação e Administração de
Imóveis Residenciais e Comerci-
ais de São Paulo), Sérgio Vieira.
Outra ação diferenciada da em-

Hiran Castello Branco, sócio e diretor da
Gicicometti Propaganda

presa, em São Paulo, é um cor-
ner colocado dentro da Daslu
Homem/Daslu Casa, uma das
lojas mais chiques do país. "É
uma ferramenta especial para
público e produto específicos",
complementa.
Trabalhando somente com imó-
veis em lançamento, o diretor de
marketing da Abyara, Rogério
Santos, compartilha a mesma
opinião quando se fala em mar-
keting para imóveis de alto pa-
drão: "Nesse caso, as ações são
mais focadas e vão desde o mar-
keting díreto, a organização de
eventos, coquetéis e contatos
pessoais dos próprios correto-
res." Com o ingresso da Camar-
go Corrêa no ramo imobiliário, o
executivo revela que nesse caso
o nome da construtora deve im-
pulsionar os negócios. A empre-
sa vai lançar cinco projetos resi-
denciais em São Paulo até julho
de 2004 e espera que os empre-
endimentos gerem receita de R$
200 milhões.
A pesquisa é outra ferramenta de
peso para lançamentos na área
imobiliária, que tem planeja-
mento realizado por um grupo
multidisciplinar (incorporadora,
construtora, arquitetos e empresa
de comunicação). Dentro das es-
tratégias de comunicação, o só-
cio e diretor da Giacometti Pro-
paganda, Hiran Castello Branco,
releva a importância dos catálo-
gos de venda. "É através deles
que o corretor mostrará o imóvel
ao cliente, que o analisará junta-
mente com sua família", conclui.
Com um lançamento na região
de Alphaville, a gerente de mar-
keting da Fal 2, empresa coligada
à Alphaville Urbanismo, Patrícia
Pousa, investe em um folheto em
formato de revista: "Queremos
que o cliente se sinta atraído para
ler, busque e encontre as infor-
mações desejadas."
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