Um dos setores mais impactados pela crise financeira
iniciada no segundo semestre
de 2008, o mercado imobiliário
virou completamente o jogo
em 2010. Entre os fatores que
contribuem para o cenário
extremamente positivo estão a
explosão do crédito habitacional (que em abril superou os
R$ 104 bilhões, um aumento
de 49,7% em relação ao mesmo período de 2009), no qual
está incluído o financiamento
imobiliário (que deve chegar

a R$ 69 bilhões em 2010), e
o sucesso do programa Minha
Casa Minha Vida, pelo qual o
governo pretende construir e
financiar um milhão de casas
para famílias com renda de até
dez salários mínimos.
O Secovi-SP estima que em
São Paulo o volume de venda
de imóveis em 2010 seja 5%
superior ao do ano passado,
alcançando patamares similares aos estabelecidos antes
do estopim da crise. Já os lançamentos devem ter alta de

10%. Os índices são as duas
principais variáveis levadas em
conta pelas empresas do setor
para decidir o quanto investirão
em marketing e comunicação.
No primeiro quadrimestre do
ano, os anunciantes do mercado imobiliário aumentaram em
46% seus investimentos em
mídia em comparação ao mesmo período de 2009, segundo
o estudo Monitor Evolution, do
Ibope (ver quadro}.
"O Brasil tem um déficit
habitacional de cerca de sete

milhões de moradias, concentrado principalmente na baixa
renda. O cenário de aquecimento atual une essa grande
demanda com uma disponibilidade de credito inédita",
analisa Eduardo Silveira, consultor para o setor imobiliário
do Banco Fator.
Embora o segmento de média renda (pessoas que muitas
vezes estão realizando a segunda compra de um imóvel na
vida) tenha também apresentado boa recuperação em relação

aos tempos do auge da crise, é
a categoria económica a atual
menina dos olhos do mercado.
Em abril, a Caixa Económica
Federal (CEF) bateu novo
recorde em contratação habitacional. Foram emprestados

dades como garotos-propaganda e criam novas marcas para
entender e atender melhor a
categoria. A Cyrela transformou a Living em uma operação
própria; a Gafisa comprou
a Tenda; a Tecnisa criou a
Tecnisa Flex; e a PDG tem a
Goldfarb e a CHL.
Outras gigantes também
apostam forte no segmento: a
Rossi planeja lançar 25 mil imóveis para a classe média baixa
em 2010; já a Odebrecht Realizações Imobilizarias prevê, para
2011, direcionar 50% de seus
investimentos em produtos para
o público de baixa renda.
NOVA LINGUAGEM

R$ 19,6 bilhões, equivalente
ao atendimento de mais de
300 mil famílias — valor 126%
maior do que o financiado no
mesmo período de 2009. Lançado em março do ano passado,
o programa Minha Casa Minha
Vida já ultrapassou as 800 mil

propostas de empreendimentos habitacionais.
Destes, 350 mil são destinados ao público de renda entre
três e dez salários-mínimos,
consumidores-alvos dos principais players imobiliários do
País, que contratam personali-
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A força da nova classe de
consumidores tem feito com
que as construtoras revisem
inclusive as linguagens de suas
peças publicitárias. UA compra
do imóvel é provavelmente a
aquisição mais importante que
uma pessoa desse público fará
na vida. É preciso dar segurança e transmitir a credibilidade
da marca, da empresa", diz
Luiz Carlos Siciliano, diretor
de marketing e vendas da Gafisa, empresa que concluiu uma
oferta de ações em 29 de março
de 2010, com captação líquida
deR$ l,02 bilhão.
No ano passado, a Gafisa
criou um guia de compra segura, com informações didáticas
e cem perguntas a serem feitas
antes de se adquirir um imóvel.
A top model Gisele Bundchen
tem turbinado as campanhas
institucionais e de produtos da
empresa. A previsão é de que o
volume de lançamentos seja da
ordem de R$ 5 bilhões em 2010
— entre 40% e 45% dedicados
ao segmento de baixa renda, por
meio da marca Tenda.
Criada em 2006 como uma
marca para segmentos de baixa
e média renda — e elevada à
operação própria em 2009 —,
este ano a Living deve expandir
de 30% para até 50% sua participação no portfólio de produtos
da Cyrela (cujo valor total de
lançamento deve ficar entre R$
6,9 bilhões e 7,7 bilhões). Para
2010, a Living tem programados
os lançamentos de 20 mil unidades, 75% delas dentro do Minha
Casa Minha Vida.
"Esse processo de compra
da classe C é muito novo.
Mesmo entre as categorias de
renda média e económica, a
diferença nas formas de comunicar é muito grande. Na
faixa de imóveis até R$ 90 mil,
o preço tem que ser o comando
principal da comunicação. A
partir de R$ 150 mil entram
outros atributos, como a localização e os diferencias do
produto", explica Romeu Braga, diretor de incorporação da
Living Construtora. A empresa
tem como garoto-propaganda o
apresentador Luciano Huck e

investe em marketing e mídia
de 1,5% a 2% do Valor Geral
de Vendas (VGV) de cada
produto. Ao final de 2009 a
Living possuía 88 terrenos que
somam, ao todo, R$ 7,5 bilhões
em VGV potencial.
Vista como uma construtora
de alto padrão, a Tecnisa investirá boa parte de sua verba
publicitária de R$ 80 milhões
(que corresponde a mais do que

o dobro da verba de 2009) na
promoção de apartamentos para
as classes média e baixa, para as
quais os empreendimentos devem bater na casa de R$ l bilhão
— 50% deles dentro do Minha
Casa Minha Vida. Em junho, com
investimento de R$ 2 milhões em
publicidade e ações promocionais, a empresa colocará no ar a
campanha de lançamento oficial
da Tecnisa Flex, marca para o
segmento de baixa renda criada
no começo do ano.
"Fizemos uma linha económica após estudar o comportamento do mercado. Por sermos
uma empresa bem tecnológica,
temos a imagem de uma construtora de imóveis com padrões
superiores", afirma Rogério
Santos, diretor de marketing da
Tecnisa. "Mas decidimos que, independentemente da categoria,
a qualidade de nossos produtos
e do atendimento deveria seguir
os mesmos padrões do segmento
premium. Por isso apenas agregamos o flex à marca Tecnisa.
Não temos vergonha de estar
nesse segmento."
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