
V
ender pode simplesmente es-
tar vinculado ao ato de colo-
car uma plaquinha de "vende-
se" na fachada da casa. Vender

bem e consolidar-se no mercado já é
tarefa para grandes empresas que pen-
sam muito além da simples venda ime-
diata; acreditam que o importante é
sempre manter o cliente satisfeito e a
par de todas informações que se rela-
cionam à sua compra. Com esse pen-

samento, as empreendedoras de imó-
veis e operadoras de viagens criam es-
tratégias para melhorar o relaciona-
mento pós-venda com seus clientes e
manter-se à tona nesses mercados tão
concorridos e sedutores.

No primeiro semestre de 2006 o
macrossetor da construção, corres-
pondente a 21% do PIB nacional, te-
ve, somente em São Paulo, um cresci-
mento de 20,2% no número de vendas

em relação ao mesmo período no ano
passado, atingindo um valor de R$
4,117 bilhões, segundo dados do Se-
covi-SP (Sindicato da Habitação).
Boa parte desse crescimento é devi-
da, além de a medidas tomadas pelo
governo, como a redução do IPI de
diversos materiais de construção e a
isenção do imposto de renda para
quem utilizar o dinheiro da venda de
um imóvel residencial na compra de
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outro, ao volume recorde de R$ 19 mi-
lhões disponíveis para o crédito imo-
biliário no ano passado.

Aproveitando essa boa fase no
mercado, grandes empresas imobiliá-
rias desenvolvem diversas ferramen-
tas para facilitar uma maior interação
entre o comprador e a obra, na tenta-
tiva de manter os novos clientes sem-
pre próximos ao bem adquirido. Após
a compra do imóvel, como explicam

psicólogos e especialistas em
mercado, há um alto nível de
dissonância cognitiva, ou seja,
a sensação incômoda de ter
efetivado uma grande decisão.
Por isso é necessário propor-
cionar um conforto emocional
ao novo cliente, fazendo com
que este não se sinta abando-
nado entre o período de com-
pra do bem e a entrega — que
geralmente fica em torno de
dois anos. Logo após a venda,
suprindo esse momento de dis-
sonância cognitiva, muitas em-
presas enviam brindes aos
compradores para parabenizá-
los pela compra do imóvel.

Por outro lado, uma impor-
tante exigência dos clientes em
relação aos imóveis é a sensa-
ção de estarem comprando al-
go especial, que só eles pos-
suem. "As pessoas desejam ob-
servar todo o desenvolvimento
da planta do projeto, querem
um imóvel personalizado",
afirma Alexandre Pacheco, di-
retor comercial da Exto. A em-
preendedora, especializada em
edifícios de alto padrão com
qualidade construtiva, possui o
programa Exto Your Style, em
que o cliente pode personalizar
a planta do seu apartamento do
jeito que desejar. Há também
durante a construção um con-
tato permanente entre a cons-
trutora e o novo proprietário

para sempre disponibilizar novas in-
formações sobre a obra.

Já com as operadoras de viagem, a
preocupação com o cliente vai muito
mais além do simples destino. "Rara-
mente um projeto é fechado na primei-
ra apresentação. Geralmente as conver-
sas e explicações com o cliente são qua-
se diárias até a conclusão, por volta de 15
dias antes da viagem. Só então são entre-
gues toda a documentação, bilhetes aé-

reos e voucher dos hotéis", explica Isa
Dafferner, gerente de pós-vendas da
Queensberry, uma das principais com-
panhias de viagem de alto padrão. Na
empresa existe um departamento Pre-
mium que trabalha com as agências de
turismo que possuem maior movimen-
to ou projetos mais caros."Este ano lan-
çamos o cartão de fidelidade para pas-
sageiros de viagens em grupo, para po-
dermos nos aproximar dos clientes que
já realizaram viagem conosco. Assim, os
clientes ficam fiéis ao nosso serviço e os
agentes de viagem acabam sempre nos
recomendando", comenta Isa.

Entre alguns diferenciais da Queens-
berry destacam-se as operações com
destinos de alto nível nos cinco conti-
nentes, além da oferta de programas se-
lecionados de acordo com a preferên-
cia e o perfil do turista brasileiro. Fun-
dada em 1972, a empresa consolidou-
se no mercado realizando viagens pa-
ra grandes destinos turísticos do mun-
do inteiro, como Egito, México, Mar-
rocos e Austrália. "Quando os passagei-
ros retornam, recebem um opiniário
sobre o aproveitamento da viagem e
nós enviamos ao cliente respostas sobre
os comentários realizados", explica a

1 gerente da Queensberry.
Assim como nos namoros, em que

os enamorados tentam preservar a po-
tente paixão dos primeiros tempos até
o relacionamento se consolidar, nos
mercados a sedução constante também
é fundamental. As empresas sabem que
muito mais importante do que a sim-
ples venda imediata é o acompanha-
mento de seu cliente por todo o perío-
do da compra. Seja pelas novas medi-
das encontradas pelas construtoras e
empreendedoras para aperfeiçoar seu
relacionamento pós-venda, seja pelos
grandiosos números obtidos nas ven-
das no primeiro semestre do ano pas-
sado, percebe-se que as grandes em-
presas estão conseguindo ser os ver-
dadeiros conquistadores nesses
mercados da sedução.
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