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Um dos setores que senti-
ram mais fortemente os refle-
xos da turbulência financeira 
surgida a partir dos Estados 
Unidos foi o mercado imobili-
ário. No Brasil, até setembro, 
quando a crise eclodiu, ele 
vinha em franca expansão. Em 
2007, o segmento acumulou 
crescimento de quase 13%, e 
acreditava-se que neste ano 
registraria um impulso ainda 
maior. Mas, agora, a realidade 
é outra. Alguns dos principais 
players do mercado estão re-
portando projeções negativas 
e quedas nas vendas. Contu-
do, apesar da perda de capital 
das 21 empresas listadas na 
Bovespa, a estimativa é que, 
ao fechar o balanço de 2008, o 
avanço do setor seja de 10%.

De toda forma, o desafio é 
manter o gás. Conforme dados 
do Ibope/Monitor, o segmento 
Construção/Incorporação é o 
segundo no ranking dos que 
mais anunciam no Brasil. No 
primeiro semestre, investiu  
R$ 1,4 bilhão em campanhas de 
marketing e ações publicitárias, 
um aumento de mais de 20% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

Para evitar efeitos mais drás-
ticos da crise, é preciso redefinir 
estratégias, aprimorar a mira e 
não desperdiçar a munição que 

Reação à crise
Setor imobiliário tenta superar turbulência financeira 
redirecionando estratégias. Uma das saídas é apostar na internet
Chico Silva

na mesma proporção”, avisa.
Como as construtoras e 

incorporadoras continuaram 
lançando empreendimentos em 
setembro e outubro — os meses 
mais agudos da crise —, embora 
em ritmo mais lento, a disputa 
pelo consumidor se acirra. De 
olho no potencial comprador, 
a Gafisa criou recentemente 
o Compra Segura. Trata-se de 
um guia com 70 perguntas e 
respostas para os interessados 
em casas e apartamentos. De 
acordo com Odair Senra, diretor 
de relações institucionais da 
empresa, o objetivo é acabar 
com toda e qualquer dúvida 
que o consumidor possa ter na 
hora de comprar um imóvel. 
Nos dias atuais, tudo que as 
construtoras não querem é que 
isso atrapalhe o fechamento de 
um negócio. “Nos momentos de 
crise, as decisões costumam ser 
mais demoradas. Se você tem 
um produto que auxilia o consu-
midor a sanar dúvidas, aumenta 
a chance de resolver a compra 
com mais rapidez”, diz. 

O Compra Segura seria 
lançado no início de 2009. A 
chegada da crise, porém, fez 
a Gafisa acelerar os planos. A 
empresa encomendou também 
uma campanha para sua agên-
cia, a Giovanni+DraftFCB. O 
plano de mídia contempla veí-

um produto institucional, que 
busca auxiliar o consumidor 
a comprar seu imóvel e, con-
seqüentemente, valorizar a 
marca”, esclarece Lopes. 

Senra, que também é vice-
presidente do SindusCon-
SP e do Secovi-SP, duas das 
principais entidades do setor 

carteira de clientes — tarefa 
complicada nesses dias, ainda 
mais para uma companhia que 
tem como principal atividade 
a concessão de crédito imo-
biliário para imóveis novos e 
usados. Como o mundo inteiro 
já sabe, a crise levou embora 
a liqüidez, o que tornou os fi-
nanciamentos mais caros e com 
prazos mais curtos.

A estratégia da comunicação 
foi ressaltar que a Credipronto 
é o caminho mais fácil entre 
o cliente e o imóvel. Esse foi 
o foco da recente campanha 
desenvolvida pela agência J3P, 
como afirma o sócio-diretor Giu-
liano Pereira. “Nossa intenção 
foi mostrar que a Credipronto 
está aí para descomplicar a vida 
dele.” Com duração prevista de 

houver. “O mercado vinha de 
uma euforia muito grande. E, 
em momentos assim, costuma-se 
perder a racionalidade. Estavam 
fazendo fogueira com nota de 
US$ 10”, compara Romeo Bu-
sarello, diretor de marketing da 
Tecnisa. Ele observa que, das 21 
empresas com ações em bolsa, 
60% já revisaram seus guides. 
Além disso, 30% anunciaram re-
dução de lançamentos. “Teorica-
mente, o número de vendas cai 

culos impressos, rádio e ações 
nos pontos-de-venda e com 
os corretores que trabalham a 
marca. A internet recebeu uma 
atenção especial e a TV ficou de 
fora. Isso já seria um sintoma 
da crise? A resposta é negativa, 
como explica Aurélio Lopes, 
presidente da agência. “Não 
fazia sentido usar a televisão 
para uma campanha de 45 dias. 
Não estávamos trabalhando um 
lançamento imobiliário, e sim 

ciso gastar mais, acredito que 
o mercado tem condições de 
manter o nível de investimento 
necessário”, completa.

Internet
Nascida da parceria entre o 

Banco Itaú, agora associado ao 
Unibanco, e a Lopes, a maior 
empresa de comercialização e 
consultoria de imóveis do País, 
a Credipronto quer aproveitar 
a ocasião para aumentar sua 

imobiliário, não se arrisca a 
fazer previsões sobre queda de 
investimentos publicitários em 
2009. Mas dá pistas de como 
as empresas se comportariam 
em um ambiente de incerteza. 
“É certo que o volume de pu-
blicidade será proporcional ao 
número de lançamentos. Mas, 
se para vender mais for pre-

28 dias, a ação está nas prin-
cipais plataformas de mídia, 
com um olhar especial para a 
internet. “Esse meio tem tudo 
para crescer ainda mais depois 
da crise. Imagino que poderá 
haver uma transferência de re-
cursos de outras mídias, como 
televisão, por exemplo, para a 
rede”, completa Pereira.

Na visão da Tecnisa, a ex-
pansão na web é essencial para 
o negócio. Na semana passada, 
ela anunciou que aumentará em 
30% sua verba de comunicação 
para a internet no próximo ano, 
saltando dos atuais R$ 4 milhões 
para R$ 6 milhões. Com isso, a 
participação desse meio passa a 
representar 20% do total do bud-
get (R$ 30 milhões, que serão 
mantidos em 2009). Esse incre-
mento se deve a dois fatores: o 
peso da web na venda de imóveis 
e o enfrentamento da crise.

Segundo Romeo Busarello, 
a internet responde por 27% 
das vendas da Tecnisa em 2008. 
Além disso, 94% dos comprado-
res passaram pelo site. A aposta 
não se refere a campanhas vei-
culadas na web ou a hot sites. A 
força das vendas, no caso, está 
nos links patrocinados, nos dis-
plays (banners e pop-ups) e na 
busca orgânica (em que os ter-
mos utilizados no site da Tecnisa 
aparecem nas pesquisas, logo 
após os links patrocinados). 

Por outro lado, o budget des-
tinado à publicidade nas mídias 

convencionais será reduzido em 
20%. “Vamos segurar em jornal, 
revista e televisão. Na internet, 
temos uma métrica mais eficaz. 
E o comprador tem procurado 
mais a web”, afirma Busarello. 
“Estamos confiantes e, para nós, 
uma das grandes forças em 2009 
será a internet”, completa.

Coragem
Crise pode ser sinônimo de 

oportunidade. É desse modo 
que a Construtora e Incorpo-
radora Goldfarb encara a fase. 
Enquanto algumas concorren-
tes puxavam o freio de mão, a 
empresa resolveu botar na rua 
uma nova campanha. Na verda-
de, são duas ações, desenvolvi-
das em parceria com a agência 
Fess’Kobi. A primeira, chamada 

de Compromisso Goldfarb, é um 
conjunto de iniciativas e medi-
das que estimula o consumidor 
a não se deixar abater pela 
situação e seguir adiante com o 
seu plano de comprar um imó-
vel. Entre elas estão a oferta de 
parcelas fixas do início ao final 
da obra e a recompra do imóvel 
com o reembolso de 100% do 
valor investido. 

A outra ação é o concurso 
cultural Eu Quero um Aparta-
mento de Presente. Os parti-
cipantes concorrem a carros 
zero quilômetro e o autor da 
melhor frase ganha um aparta-
mento saído da planta. Os filmes 
contam com a participação do 
casal Júlia Lemmertz e Alexan-
dre Borges. A ação, que inclui 
marketing de guerrilha, irá até 
20 de dezembro e se limita à 
Grande São Paulo. 

Diretor geral da Fess’Kobi, 
Eduardo El Kobbi está animado 
com os resultados da campanha. 
“Foi uma iniciativa corajosa do 
cliente que está superando as 
nossas expectativas. Recente-
mente, houve um incremento 
de 430% no número de cupons 
entregues nos 31 estandes de 
venda da promoção. Isso gera 
um fluxo de participantes que 
podem se converter em com-
pradores. Essas possíveis ven-
das não ocorreriam de forma 
espontânea nesse momento”, 
diz Kobbi. 

Colaborou Lena Castellón

Para agilizar a decisão de compra, a Gafisa antecipou o 
lançamento do guia Compra Segura, que ganhou campanha

Busarello, da Tecnisa: “Estamos 
confiantes e, para nós, uma das grandes 
forças em 2009 será a internet”

Goldfarb investe em concurso cultural que dá um 
apartamento e ressalta que “imóvel é moeda forte”

A J3P, de Giuliano Pereira, criou ação para a Credipronto, parceria entre Lopes e Itaú. 
“Nossa intenção foi mostrar que a empresa está aí para descomplicar a vida”
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