


bordo de um helicóptero, clientes são surpreendidos ao visua
lizarem um imóvel antes mesmo da sua construção. Com uma 
marcação de 900 m 2 , o projeto promoveu uma conexão de ele

mentos do mundo real e virtual, conquistando as páginas do Guiness 
world records, como maior projeto de realidade aumentada do mundo. 

Essa e outras ideias s imbol izam prát icas inovadoras aplicadas 
em cada projeto, campanha ou p romoção da Rossi. Há 30 anos pre
sente em mais de 80 cidades do Brasi l , a empresa orgulha-se pela 
cons t rução de 32 m i l unidades residenciais e comerciais entregues 
a mais de 60 m i l brasileiros. 

Confira tudo isso e mais um pouco na interessante entrevista exclu
siva à revista Liderança, na qual Vivian Cukier divide com você suas 
experiências inovadoras e bem-sucedidas em marketing. Boa leitura! 

Por que essa cultura de encantar o cliente? 
A satisfação de clientes, parceiros, acionistas e demais 
stakeholders é um atributo pelo qual a marca Rossi deseja 
ser reconhecida. A satisfação dos clientes é a razão de ser 
da empresa, pois, sem essa característica, o negócio não se 
concretiza no longo prazo. Entendemos a satisfação do cliente 
como a base de nosso negócio, uma premissa essencial que 
deve estar presente nas metas de todas as áreas. 

Como uma empresa que atua em mais de 80 cidades 
personaliza suas ações de marketing? 
Nós temos na Rossi dois tipos de campanhas: institucionais 
e de produtos. As institucionais são sempre pensadas para 
serem adaptadas à região, de forma que cada cidade possa 
colocar no material a imagem do seu produto, o logotipo do 
empreendimento, seu telefone de vendas e alguma outra 
consideração local importante. Dessa forma, os materiais 
estão sempre alinhados nacionalmente, mas sem perder 
o jeito local. As campanhas institucionais também são 
sempre desenvolvidas levando em consideração as neces
sidades que as diretorias regionais solicitam ao longo das 
reuniões mensais. Portanto, sempre estamos atentos às 
demandas regionais. 

O 30° aniversário da Rossi foi marcado pela utilização 
do conceito de experience marketing em diferentes 
ações . Como esse projeto foi estruturado e quais são 
os seus principais objetivos? 
Inovar e surpreender o cliente foram as apostas da Rossi 
na campanha de 30 anos. Com o objetivo de proporcionar 
uma experiência única, a promoção premiou o cliente no 
momento em que ele realizou um grande projeto de vida: 

a compra de um imóvel. A campanha foi nacional e con
templou mais de 160 imóveis em diversas regiões do Brasil. 
Optamos pelo conceito de experience marketing, que se baseia 
na ideia de que uma experiência marca mais que qualquer 
tipo de prêmio. Acreditamos que uma vivência única pode 
ser a forma mais duradoura de manter a presença de uma 
marca na vida de seu consumidor. Os prêmios se dividiram 
em três grupos: experiência, viagem e produtos. Todas as 
categorias apresentaram opções únicas, que iam desde um 
jantar VIP para quatro pessoas até um fim de semana de 
compras em Buenos Aires. As premiações também inclu
íam kits de produtos de linha branca e enxovais, além de 
consultoria de fengshui, sessões de bem-estar, roteiro gas
tronômico em São Paulo e safári fotográfico no Pantanal, 
entre outros. A promoção permitia que o cliente escolhesse 
o prêmio que preferisse dentro de um "cardápio" com dez 
opções. Após a assinatura do contrato e o pagamento, de 
acordo com o estabelecido no regulamento da promoção, 
o futuro morador podia escolher o seu prêmio. As pesso
as que já compraram imóveis da Rossi e fazem parte do 
banco de clientes da empresa também podiam participar 
ao indicarem um amigo ou familiar que efetuasse uma 
compra e os dois ganhavam. 

Qual o investimento destinado para essa a ç ã o e 
de que forma ele foi aplicado a fim de comunicar o 
consumidor? 
Para divulgar a promoção, a Rossi investiu R$2,3 milhões 
em publicidade - on-line e off-line - e também desenvolveu 
um hotsite exclusivo: www.rossiresidencial.com.br/30anos/. 
Pela internet, foi possível ter acesso ao regulamento, 
conhecer os prêmios e verificar os imóveis que estavam 

http://www.rossiresidencial.com.br/30anos/


participando da promoção. Toda a campanha adotou a 
linguagem Rossi, usando os elementos que já são marca 
registrada da empresa. 

De que forma a internet é utilizada como ponto de 
contato com o consumidor diferenciando os empre
endimentos e incentivando a in te ração com a marca? 
A utilização do Second Life em uma das e s t r a t é g i a s 
foi percebida de que forma pelos clientes? Como foi 
desenvolvida essa ação? 
A internet é um importante canal de suporte estratégico 
com várias frentes de atuação: campanhas de links patro
cinados, perfil institucional no Twitter para divulgação 
e ouvidoria, portal repleto de informações e canais de 
contato, etc. A internet e todas as suas ferramentas nos 
permitem fazer uma atuação ampla com o consumidor, 
divulgando, atendendo, respondendo e mensurando. A ação 
do Second Life teve forte repercussão, pois foi percebida 
como uma iniciativa inovadora. Fomos a primeira empresa 
nacional a "construir" um prédio residencial no Second 
Life, exatamente como seria o prédio real. O empreen
dimento virtual permitia aos visitantes a exploração de 
todos os ambientes, desde as áreas comuns, como espaço 
gourmet, lounge, salão de festas, sala de ginástica, piscina 
e quadra, até os apartamentos decorados com quatro 
opções de planta. Havia até mesmo corretores virtuais 
para atender os visitantes. 

Com a ação realizada para a p r o m o ç ã o do empreen
dimento Fibrasa Connection, na cidade de Vitória, a 
Rossi entrou para o livro dos recordes, o Guiness world 
records, com o maior projeto de realidade aumentada 
do mundo. Como a tecnologia foi trabalhada nessa 
ação e como esse recurso é utilizado internamente 
para a p r o m o ç ã o de outras ações? 
A premissa desse projeto era identificar como a tecnologia 
de realidade aumentada poderia ajudar nossos clientes 
a terem mais detalhes do projeto antes mesmo de ele se 
dirigir ao estande de vendas. Diante dessa percepção, 
desenvolvemos um modelo 3-D do empreendimento e 
disponibilizamos o marcador da realidade aumentada em 
todo material publicitário. Com isso, possibilitamos que 
o cliente acessasse o nosso site - ao apontar o marcador 
para a webcam - e visse a maquete eletrônica pelo seu 
monitor, como se estivesse na sua frente. A partir daí, 
estendemos essa ideia para ser aplicada em tamanho real, 
permitindo ao cliente ver o prédio no terreno como se já 
estivesse pronto. Realizamos vários testes em menor escala 
até chegarmos à lona de 900 m 2 , que permitiu o sucesso 
da ação. Também foi notória a aplicação inovadora da 
realidade aumentada no empreendimento Ipiranga One. 
Um marcador quadrado de três metros foi fixado vertical
mente no terreno e os clientes recebiam uma tela especial 
com uma câmera embutida. Bastava apontar a lente para 
o marcador e ele visualizava o prédio em tamanho real, 

podendo andar por um ângulo de aproximadamente 120 
graus ao redor, com o qual visualizava cada detalhe do 
edifício, do primeiro ao últ imo andar. 

De que forma o ponto de venda leva a exper iência de 
compra para os mais diferentes públ icos da marca? 
O ponto de venda é um dos principais pontos de contato 
desses públicos com a marca. É o local em que o nosso 
negócio se concretiza e conseguimos tangibilizar o co
nhecimento, o cuidado e a vitalidade da Rossi em todos 
os nossos projetos. Por meio da visita aos apartamentos 
decorados, a observação cuidadosa da maquete e o aten
dimento entusiasmado do corretor, o visitante consegue 
perceber os diferenciais da Rossi. 

Como a Rossi estrutura a sua comunicação de acordo 
com o perfil de clientes? De que forma essas infor
mações são organizadas internamente? 
Atualmente, toda a comunicação dos imóveis residenciais 
está agrupada em dois segmentos: convencional e econômi
co. Para cada um desses grupos, temos linhas de produtos 
específicas c formatos de comunicação próprios. As linhas 
convencionais possuem estandes mais robustos, maior 
investimento em eventos dentro do ponto de venda e um 
refinamento maior em todo o material de comunicação. 
Para os produtos econômicos, temos uma comunicação 
mais direta, com foco nas vantagens financeiras e condi
ções de pagamento do empreendimento, e usamos uma 
linguagem mais varejista. 

A reprodução das áreas de lazer e principais diferenciais 
do empreendimento Rossi Pátio das Palmeiras, em Curi
tiba, promoveu a vivência do consumidor com o imóvel. 
Como foi desenvolvida a ideia da criação do Pátio das 
Sensações e que resultados trouxe para a venda? 
A ideia do Pátio das Sensações veio para as pessoas viven-
ciarem como será a vida no novo imóvel. O objetivo era 
impressionar os clientes para eles lembrarem sempre do 
empreendimento e pensarem: "Daqui a pouco, tudo isso 
aqui vai ser meu". Foi uma ideia de um time multifuncional. 
Queríamos um evento de lançamento diferente e acabamos 
criando um espaço para as pessoas imaginarem e viven-
ciarem como seria o local no futuro. Depois, pensamos no 
circuito das pessoas, de toda a família, de todas as idades. 
Montamos, então, o Espaço Kids, com mágico e palhaço; o 
Espaço Gourmet, com música; o Pet Care, com um pet shop 
verdadeiro e água para o cachorro; o Espaço Mulher, com 
tratamento facial, entre outros. Buscamos humanizar não 
só o cenário, mas os ambientes reais com pessoas reais. Em 
relação aos resultados, tivemos muitas visitas ao estande, 
vendemos 20% do empreendimento na primeira semana 
e temos ainda vários contratos em negociação. 

Além de ser fator decisivo para o desenvolvimento 
de um produto, como você analisa as pesquisas de 



mercado na e laboração de um projeto de comunicação 

Pesquisas são guias para alimentar as agências de publi
cidade não só na criação de campanha, mas também na 
estratégia de lançamento. As pesquisas, sejam contratadas 
especificamente para um projeto ou de prateleira (por 
exemplo: TDI, Marplan, etc.) nos ajudam a traçar o perfil 
exato do consumidor e a melhor forma de falar com ele. 
Além disso, nos auxiliam na compra de mídia local, uma 
vez que estamos em mais de 80 cidades em todo o Brasil. 

De que Forma a inovação é percebida pela Rossi na 
i m p l e m e n t a ç ã o de novos projetos? 
A inovação é um dos atributos desejados da marca Rossi 
e buscamos incluí-la em todos os nossos projetos. Nós en
tendemos que o negócio imobiliário evolui de acordo com 
as aspirações de moradia e lazer das pessoas - portanto, a 
inovação deve acompanhar esse ritmo. Em todos os em
preendimentos, buscamos inovar o projeto, a campanha de 
comunicação e a de promoção e o ponto de venda. 

Como a á rea comercial é integrada às e s t r a t ég i a s de 
marketing e comunicação da marca? De que forma o 
trabalho é percebido na prát ica? 
A área comercial recebe os mesmos treinamentos da área 
de marketing sobre a essência da marca Rossi e sabe da 
importância de seus valores na comunicação e ativação do 
ponto de venda. Na prática, as duas equipes trabalham de 
forma bastante integrada e muitos projetos e campanhas 
são aprovados a quatro mãos. 

C o m o s ã o dec id idas as p r ó x i m a s a ç õ e s com os 
clientes? 
As ações voltadas aos clientes ativos da Rossi são elabo
radas pela área de relacionamento com clientes. Temos 
um programa extenso e consistente de relacionamento e 
mantemos contato contínuo com esse público. Sabemos da 
ansiedade gerada pela espera da finalização de uma obra, 
e esse programa visa minimizar a expectativa e tranquili
zar o cliente. Para os prospects, também mantemos ações 
constantes, tanto institucionais como de produtos. 

Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, São Paulo, ano 7, n. 76, p. 8-11, mar. 2011. 




