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O bom momento do mercado imobiliário no País impulsiona também o desenvolvimento do 
marketing entre as empresas do setor. A demanda é grande, mas a concorrência entre os 
lançamentos — muitos deles com preços, serviços e formas de pagamentos similares, além de 
próximos uns aos outros — impõe a necessidade de buscar diferenciação. As estratégias 
incluem criação de marcas segmentadas e promoções inusitadas, com distribuição de carros e 
viagens internacionais para os compradores.  
 
As grandes imobiliárias brasileiras experimentam uma mudança de comportamento. Se há 
alguns anos os principais lançamentos eram divulgados apenas dentro do bairro, hoje, são 
cercados de cuidados, com grandes produções, marcadas, principalmente, pelo requinte e 
sofisticação. Além disso, o corretor passou a ser mais valorizado e incentivado, o que também 
tem contribuído para o aumento das vendas.  
 
“Os estandes das imobiliárias são, hoje, cinematográficos, com estruturas enormes. A Barra da 
Tijuca é um bom exemplo. Passou-se, também, a investir no corretor, que é, de fato, quem 
está à frente das vendas. Atualmente, eles são muito mais capacitados, com cursos 
superiores, num perfil bem diferente do observado anos atrás. Além disso, passaram a receber 
premiações e bonificações”, afirma Alfredo Lopes, presidente da Protel.  
 
Outra novidade no setor são as promoções feitas durante os lançamentos. Recentemente, a 
Patrimóvel surpreendeu o mercado ao dar um Palio Fire 1.0 a todos os compradores do 
Estrelas Full Condominium. Localizado na Barra da Tijuca, o empreendimento possui cinco 
edifícios, além de clube e outros serviços, e tem previsão de entrega em 2011. Segundo 
Rubens Vasconcelos, presidente da Patrimóvel, a estratégia de marketing foi a única 
alternativa para fugir da grande concorrência.  
 
“O condomínio está localizado na Avenida Abelardo Bueno, umas das regiões que mais cresce 
no Rio. Costumo brincar que ali é a Faixa de Gaza do mercado carioca, pois há outros 
lançamentos com a mesma faixa de preço, serviços e formas de pagamentos. A idéia deu tão 
certo que vendemos 500 unidades só no lançamento”, revela.  
 
Para Lopes, da Protel, estratégias semelhantes se repetirão. “É só o começo. Mais ainda, se 
tornará uma tendência. Essas iniciativas têm mais efeito do que um desconto. Por isso, 
teremos ainda muitos sorteios de viagens, carros, venda de apartamentos já equipados, entre 
outras promoções, pela frente. Afinal, quem não gosta de brinde?”.  
 
Produções sofisticadas têm sido realmente a tônica de alguns lançamentos, especialmente os 
de alto padrão. Em sua 18ª edição, a Casa Cor Rio, encerrada no domingo, restaurou um 
casarão de 1910, todo em estilo neoclássico, em Laranjeiras, Zona Sul da cidade, para 
posteriormente vender suas unidades inteiramente renovadas. Como se trata de um imóvel 
tombado, o arquiteto responsável pelo projeto, Ruy Rezende, optou por um retrofit, reforma 
que mantém as características da fachada e moderniza o interior. Ao todo, 98 arquitetos, 
decoradores e paisagistas participaram da renovação.  
 
Terminado o evento de decoração, as unidades do casarão reformado darão lugar ao Parque 
Laranjeiras, empreendimento da incorporadora paulista Rossi Residencial. A empresa 
aproveitou a Casa Cor para fazer o lançamento e iniciou as vendas. Durante o lançamento, um 
tour virtual, que permitia aos interessados conhecer as futuras unidades com visão 
tridimensional das mesmas, chamou a atenção.  
 
Para Marco Adnet, diretor regional para o Rio de Janeiro e Espírito Santo da Rossi Residencial, 
o retorno foi positivo e imediato. “Precisava mostrar que nosso projeto era único e sofisticado 
e a Casa Cor conseguiu nos dar esse status. Creio que ele traduziu com fidelidade o que 
queríamos mostrar aos nossos clientes. Em conseqüência, vendemos 50% das unidades em 
poucos dias”, revela.  
 



Segmentação 
 
Mas não são somente os empreendimentos de luxo que ganham a atenção do setor. Pelo 
contrário, multipicam-se pelo País lançamentos populares. Prova disso é que muitas 
imobiliárias investem hoje na segmentação, criando marcas específicas para esse nicho de 
mercado. Casos, por exemplo, das gigantes Gafisa e Cyrela, que lançaram empresas para 
atender esse público.  
 
Para o consultor Ari Travassos, da Ari Travassos Marketing Imobiliário, essa tendência deverá 
continuar. “Ainda existe um déficit habitacional muito grande, especialmente para as camadas 
de menor poder aquisitivo da população. O lançamento de marcas é o primeiro movimento das 
imobiliárias para atingir esse mercado. Acho que muitas novidades ainda surgirão”.  
 
Rubens Vasconcelos, da Patrimóvel, concorda com Travassos. “Essa será a grande aposta do 
setor imobiliário. Construtoras, incorporadoras e imobiliárias investirão pesado nesse 
segmento. Certamente haverá muitos lançamentos populares nos próximos anos”, acredita. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 out. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


