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Uma empresa orientada por branding expõe seus valores e transforma essa atitude em receita. 
A expressão é de Rafael Rossi, 28 anos, gerente de marketing institucional da Rossi, 
construtora e incorporadora que assumiu esse posicionamento há cerca de um mês, após 
trabalho coordenado pela Thymus Branding. “Nossa essência inclui relacionamentos de longo 
prazo, inovação e qualidade”, diz Rossi, que aprovou a primeira campanha institucional da 
empresa, assinada pela Famiglia, e que chega à mídia em março. A oferta de crédito é 
responsável pela expansão do setor. 
 
 
O momento é auspicioso para o negócio imobiliário no País. Quem é responsável por esse 
aquecimento? 
Há um boom brutal do mercado imobiliário no Brasil. A oferta de crédito para o segmento 
cresceu verticalmente com taxas de juros decrescentes e prazos de pagamento crescentes. O 
valor da prestação cabe no bolso do consumidor. O crédito contratado vem crescendo 100% 
ao ano nos últimos 36 meses. No ano passado, foram comercializados 140 mil imóveis novos 
no País. É um crescimento que reflete a ofervescência do setor. O crédito imobiliário detém 
1,5% do Produto Interno Brasileiro, equivalente a R$ 60 bilhões. Nos Estados Unidos, o 
volume de crédito contratado é de 60% do PIB local. Isso significa que o Brasil tem um espaço 
enorme para crescer. 
 
A demanda reprimida é grande, não é mesmo? 
O déficit habitacional é muito grande no Brasil. Chega a oito milhões de habitações, com 
tendência de crescimento. Teríamos que crescer a oferta dez vezes a mais por ano para 
diminuir a demanda reprimida. Levaríamos pelos menos 15 anos para eliminar o déficit. 
 
A imobiliária vende e a construtora constrói. Qual é o papel do incorporador? 
Ele é o responsável pelo projeto, que começa na compra do terreno, passa pelo conceito e 
depois pela construção e pós-venda. A construtora, por outro lado, é como se fosse uma 
montadora de automóveis: contrata a fundação, organiza a estrutura, orienta a concretagem, 
alvenaria, acabamento, pintura, vedação etc. São papéis distintos, mas conexos. 
 
A Rossi é focada em algum segmento de negócios? 
Começamos nos anos de 1980 atuando para as faixas de médio e alto padrão, seguindo 
tendência do mercado de São Paulo. O mercado imobiliário é sempre muito local. Até bem 
pouco tempo não tínhamos empresas do setor de âmbito nacional, como a Rossi, que está 
presente em 14 estados e 52 cidades. Atuamos em todos os segmentos. Em Sumaré, no 
interior de São Paulo, lançamos um empreendimento popular em uma área de 800 mil metros 
quadrados e 3.300 casas, mas com qualidade que une design e tecnologia. Nossos prédios 
mais simples têm elevador. Podemos diminuir o preço final de várias formas, nunca na 
qualidade. Quando se atua em todas as faixas, foge-se dos ciclos. Quem trabalha só com 
imóveis comerciais em São Paulo, se houver, por exemplo, uma sobreoferta no segmento, vai 
ter problemas. 
 
O trabalho de branding desenvolvido pela Thymus vai exercer que influência no aspecto 
estratégico da Rossi? Vocês querem que o consumidor tenha a desejabilidade de um Rossi? 
O patrimônio tangível não é mais a única medição de valor de uma empresa. O mercado de 
capitais está revelando o valor intangível das marcas que exercem cada vez mais influência na 
receita das empresas. A Rossi chegou à Bolsa de Valores há cerca de 10 anos e em 2006 
fizemos uma captação de R$ 1 bilhão. No ano passado contratamos a Thymus para nos 
orientar em um processo de reformulação de identidade e comunicação visual para transmitir 
nossa essência e atributos como relacionamentos de longo prazo, inovação e qualidade do 
produto. Sentimos necessidade de nos adequarmos a este novo cenário, pois entendemos que 
a marca tem e deve ser gerenciada como um ativo estratégico. Queremos sim que o 
consumidor, ao pensar em um imóvel, pense na qualidade da Rossi. 
 
Qual o segredo do trabalho da Thymus? 



Ela nos ensinou que uma empresa não pode ser gerida apenas pelo lucro. Os atributos da 
marca é que devem orientar a  sua percepção. 
 
A Rossi está lançando sua primeira campanha institucional? 
Sim. É o primeiro trabalho da Famiglia, que selecionamos no final do ano passado para 
coordenar esse trabalho para a empresa. A campanha, que mostra nosso novo posicionamento 
e marca chega à mídia em março. Vamos investir cerca de R$ 10 milhões nessa ação. Nosso 
setor sempre privilegiou a comunicação funcional do produto. Não queremos só isso. 
Buscamos o aspiracional e isso exige um trabalho de marca consciente. Em todos os pontos de 
contato com o consumidor e parceiros a Rossi quer mostrar o seu jeito de ser, como na 
Pirâmide de Maslow. 
 
A comunicação do mercado imobiliário não está comoditizada? 
Concordo. A maioria dos anúncios publicados nos jornais é muito parecida. Se mudar os nomes 
dos empreendedores, não altera nada. Há mais criatividade nos demais materiais como 
panfletos, montagem de stands, apartamento modelo decorado, folder, brindes etc. 
 
A internet passou a ser uma ferramenta estratégica? 
Sim. A web responde por parte significativa das vendas. 
 
Quais os outros números da Rossi? 
Tivemos um crescimento de 100% nos lançamentos. Em 2006 tivemos um volume de R$ 883 
milhões e no ano passado R$ 1,9 bilhão. Isso significa uma média de 10 mil imóveis ao custo 
médio de R$ 200 mil. Normalmente investimos 3% do nosso faturamento em marketing, 
equivalente a R$ 60 milhões. Esse percentual é estabelecido pelo VGV (Valor Geral de Venda), 
que é único em cada obra. 
 
A Rossi lançou no passado o Plano 100. O sistema pode voltar? 
Foi uma inovação na época, mas sempre estamos de olho nas ofertas de crédito diferenciadas. 
Nesse caso usávamos recursos próprios para financiar o imóvel. O mercado de crédito está 
aquecido e, por isso, buscamos inovações em outras áreas, principalmente no preço. 
Oferecemos soluções imobiliárias porque o imóvel é o produto de maior valor agregado da 
vida. 
 
Qual o segmento econômico que está comprando? 
A classe C. 
 
Por que o mercado imobiliário não vê como problema uma agência de publicidade atender 
mais de uma empresa do setor? 
Essa é uma tendência que vai mudar, especialmente quando as empresas passarem a investir 
em marca. Hoje, ninguém olha muito para a exclusividade porque as ações são realizadas 
pontualmente. A Rossi já está revendo esse tipo de relação. Não queremos compartilhar 
nossas estratégias. Entendemos que a comunicação fortalece o posicionamento. Trabalhamos 
com a Famiglia para as ações institucionais e com a Ogilvy FAV e Eugênio para as de varejo. 
Trabalhamos com mais dez agências que suprem nossas necessidades regionais. Nosso plano é 
trabalhar apenas com quatro agências. 
 
A Rossi vai ter imobiliária própria? 
Já estamos com esse departamento. É melhor possuirmos corretores próprios para termos um 
relacionamento mais coerente com o nosso jeito de ser. Ainda trabalhamos com terceirizados, 
mas a tendência é ampliar esse serviço. 
 
A crise imobiliária americana pode ter reflexos no Brasil? 
Pode influir na economia brasileira como um todo, mas não no mercado imobiliário. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 fev. 2007. p. 23. 


