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Normalmente, quando se fala em 
transações intermediadas pela “caixa”, 
logo se imagina o financiamento de uma 
agência governamental de crédito. Hoje, 
na Tecnisa, uma das maiores incorpora-
doras do Brasil, o termo tem um sentido 
totalmente distinto e está ligado a ações 
diferenciadas do marketing de relacio-
namento. A estratégia está incluída no 
processo de “mulherização” das ativi-
dades corporativas, um termo-conceito 
criado pelo presidente da empresa, Carlos 
Alberto Julio, pela primeira vez apre-
sentado ao público em seu best seller, 
Reinventando Você. “Descobrimos que a 
mulher tem verdadeira paixão por caixas 
físicas e utilizamos simbolicamente esse 
recurso para estabelecer com elas uma 
relação de respeito, atenção e carinho”, 
explica Julio.

Mas como funciona? Logo após a 
assinatura do contrato de aquisição do 
imóvel, a Tecnisa envia à mulher uma 
caixa-presente. Nela, há uma garrafa de 
champanhe e duas taças. É para que o 
casal comemore o primeiro passo rumo à 
realização do sonho. Tempos depois, outra 
caixa chega à residência da cliente. Esta é 
de aço escovado e contém as plantas da 
propriedade e o memorial descritivo da 
obra. Periodicamente, a “caixa” dá satis-
fações ao cliente sobre o desenvolvimento 
do projeto. A última delas segue com as 
chaves do imóvel.

Esse, obviamente, é apenas um exem-
plo das ações de “marketing da experiên-
cia” desenvolvidas pela Tecnisa. Tudo tem 
início no apartamento decorado, sempre 
uma fonte requintada de evocações sen-
soriais. Ali, há um leve perfume floral no 
banheiro, enquanto a cozinha guarda o 
aroma de chocolate. Há música ambien-
te no quarto e a TV da sala está ligada, 
simulando um momento de aconchego 
na vida futura.

A atenção especial à alma feminina 
resulta invariavelmente numa relação de 

confiança que se estende aos homens en-
volvidos no processo de compra. Segundo 
estudo da empresa, 92% das decisões re-
lativas à seleção de um imóvel dependem 
do “sim” de uma mulher. Atualmente, 30% 
dos produtos são escriturados em nome 
delas. “Portanto, ao valorizar a compra, 
precisamos ter em mente as peculiari-
dades dos interlocutores e inovar tanto 
no meio quanto na mensagem”, diz Julio, 
que até o fim de 2007 liderava a HSM 
Management, uma conceituada empresa 
dedicada à educação corporativa.

Ao tratar da indústria imobiliária, 
Julio costuma chamar a atenção para 
as exigências particulares daqueles que 
buscam o refúgio da casa. “O que mais 
conta é o reconhecimento das aspirações 
não evidentes de cada cliente”, afirma o 
executivo. No ambiente da diversificação 
crescente, as pessoas procuram imóveis 
que exprimam concretamente seus so-

nhos. Os amigos de animais de estimação 
— e eles já são 62% dos novos clientes 
brasileiros — adorariam ter no condomí-
nio um pet-care. Um casal gay costuma 
preferir dois quartos grandes do que 
quatro pequenos. “E a experiência diz que 
muitos solicitam uma cozinha americana 
integrada à sala”, explica Julio. “E vão 
exigir, com justiça, mais investimentos 
em acabamento e decoração.”

A Tecnisa tem, nos últimos anos, 
realizado pesquisas detalhadas do con-
sumidor, buscando referências antropo-
lógicas e psicológicas de suas demandas 
no campo da moradia. Há quem valorize 
tremendamente um terraço-gourmet, 
uma lareira ou uma pequena adega, dife-
renciais que já aparecem em boa parte dos 
projetos de médio e alto padrão.

Cabe destacar que boa parte desses 
desejos ocultos, mesmo dos homens, são 
descobertos pelo contato com as mulhe-

res. Segundo o executivo, as mulheres 
são como livros com um monte de notas 
de rodapé, dotadas de uma visão comple-
mentar e periférica de tudo. Os estudos de 
comportamento mostram que o homem 
“comprador” quer saber de preços, taxas 
de juros e prazos de entrega. A mulher, 
por sua vez, faz uma análise conjuntural e 
ambiental da aquisição. Ela vê os vizinhos, 
repara no bairro e percebe se a qualidade 
do ar é apropriada à família. 

Essa visão raio X feminina é funda-
mental ao fortalecimento de marcas e, no 
caso do mercado imobiliário, à recomen-
dação, que pode render um novo negócio. 
Levantamentos dão conta de que 70% das 
mulheres descobrem mais de um produto 
por meio de alguém que já o possua. As-
sim, com sensibilidade, checam virtudes 
e vantagens. Conforme explica Carlos 
Julio, elas não compram marcas. Quando 
convencidas, fazem adesões.

Tapete vermelho
A Tecnisa aposta em um aquecimento 

ainda maior no mercado imobiliário nos 
próximos anos. No entanto, sabe que 
as estratégias de marketing devem se 
tornar ainda mais complexas. “Teremos 
um número cada vez maior de segmentos 
de clientes, do homem separado à jovem 
executiva, da jovem família com um filho 
ao maduro casal que busca um segundo 
imóvel, na praia”, diz Julio, imaginando 
os desafios que terá de enfrentar na 
construção de novos modelos de relacio-
namento.

Num lançamento de alto padrão em 
Santana, na zona norte de São Paulo, 
por exemplo, a Tecnisa tem convidado 
os possíveis clientes para um verdadeiro 
café parisiense. E, de fato, o possível com-
prador sente-se subitamente transferido 
à Cidade Luz. Há cenografia apropriada, 
mesinha, jornal e até café. “Em um merca-
do cada vez mais competitivo, alcançará o 
sucesso quem souber interpretar sonhos 
e souber estender o tapete vermelho”, diz 
Julio. “Mas é importante que essa satisfa-
ção garantida no showroom se confirme 
durante a ocupação efetiva do imóvel, o 
que vai coroar uma relação de confiança 
e consolidar a marca.”

Em 2007, a Tecnisa lançou 22 empre-
endimentos com VGV superior a R$ 1 
bilhão, o que equivale a um crescimento 
de 255% em relação aos R$ 285 milhões 
registrados em 2006. No ano passado, o 
valor médio dos lançamentos foi de R$ 
360 mil, valor 20% inferior ao observado 
em 2006, o que evidencia uma tendência 
de investimento no segmento de renda 
média. Em se tratando de negócios com 
a “caixa”, a Tecnisa marcou outro tento 
ao estabelecer, em março, uma parceria 
estratégica com a CEF, esta sim a “Caixa” 
conhecida por tantos. O acordo permitirá 
o financiamento de projetos com valor 
total de vendas de aproximadamente R$ 
1,5 bilhão.

Atenção às mulheres
Estudo da Tecnisa mostra que 92% das seleções de imóveis dependem da aprovação do público feminino

Carlos Alberto Julio: no atual cenário competitivo terá 
sucesso quem souber interpretar sonhos e estender 
o tapete vermelho ao cliente
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