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EDITORIAL

O mercado de
imóveis de luxo
A partir do lançamento do Minha Casa,
Minha Vida, no governo Lula, boa parte
do noticiário sobre o mercado imobiliá-
rio passou a se concentrar no desenvol-
vimento desse programa e seus bons
resultados. Empresas com atividade di-
rigida para nichos específicos da cons-
trução também vislumbraram possibi-
lidade de ganhos aderindo aos imóveis
para as camadas de menor poder aqui-
sitivo, fortemente incentivados pelo
governo, embora sem se descuidar de
outras faixas, como a de luxo. Como
mostram nas páginas seguintes as re-
pórteres Amanda Vidigal Amorim e Na-
tália Flach, nesta que é a faixa do topo
da pirâmide, o ritmo dos negócios ob-
viamente não compete com o dos em-
preendimentos destinados às classes C
e D, mas continuam muito atraentes
para as incorporadoras pela boa renta-
bilidade que proporcionam.

Luiz Paulo Pompéia, diretor de pes-
quisa da Empresa Brasileira de Estudos
do Patrimônio, explica que são classifi-
cados como imóveis de luxo aqueles
com valor acima de R$ 4 milhões, en-
quanto o alto padrão fica abaixo desse
valor, e acima de R$ 500 mil. Nos últi-
mos cinco anos foram lançados apenas
13 empreendimentos classificados como
de luxo na capital paulista, com o total
de 481 unidades residenciais. O número
é pequeno se comparado com as demais
faixas do mercado imobiliário, mas re-
sultaram num volume de R$ 2,75 bi-
lhões para as incorporadoras.

Há oportunidades para imóveis de
luxo e alto padrão em todo o país, avisa
Djean Cruz, diretor Regional da Ode-
brecht Realizações no Nordeste, com a
ressalva de que é preciso saber que tipo
de luxo pode ser funcional aos futuros
ocupantes do imóvel. Como exemplo
cita um dos empreendimentos da sua
empresa em Salvador, que colocou um
teleférico à disposição dos moradores
para levá-los até o pier próximo ao pré-
dio para embarcarem em seus barcos ali
ancorados e transportá-los de volta
quando desembarcam. ■

Unidades residenciais
de luxo têm a rentabilidade
como grande diferencial

O estilista Pierre Cardin, de 88 anos, chegou a São Paulo no domingo para participar das
comemorações dos 60 anos de sua grife, que incluem uma retrospectiva de seus trabalhos no
Shopping Iguatemi e um desfile com 160 looks que mostram sua trajetória na moda. ➥ P30
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Com novos planos, empresa
valoriza aparelhos e separa
custos do serviço e do telefone

Fabiana Monte
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A Oi voltou a apostar em celula-
res como diferencial para atrair
clientes. A empresa, fortemente
voltada à venda de serviços,
anunciou uma estratégia que
permitirá ao consumidor com-
prar aparelho e plano juntos ou
individualmente, identificando o

valor pago por cada um deles.
“Queremos provocar o mercado
e acabar com a teoria de que há
aparelho grátis”, diz Flávia Bit-
tencourt, diretora de marketing.

A Oi tinha adotado a estratégia
de vender serviço, agora volta
a focar em aparelhos. Por quê?
É uma evolução do mercado. Es-
tamos voltando a falar de apare-
lho devido ao advento dos
smartphones. O cliente quer na-
vegar na web, quer ter um
smartphone, um tablet para ficar

online. E o jeito de garantir isso é
reforçar o portfólio de aparelhos
com web. A gente subsidia o par-
celamento em 15 vezes sem juros
e garante uma compra mínima
para os fabricantes. Mas conti-
nuamos fora da compra de apare-
lhos. Eles não passam pelo nosso
estoque. Não temos lojas próprias.

Nos novos planos, além de
minutos extras, o cliente tem
200MB para navegar na web.
Com isso, a contratação de
planos de dados deve subir?

Uma coisa leva a outra. Estamos
dando 200MB, mas quando se
vicia não dá para largar. Por
outro lado, estamos abrindo
mão de receita, pois o primeiro
pacote de dados é grátis.

Como essa estratégia será
impactada pela troca de
comando da Oi no 2º semestre?
Este é o posicionamento da Oi.
Ser provocativa faz parte dos nos-
sos pilares, fazemos isso há 10
anos e não tem nada a ver com os
diretores da companhia. ■

Desejo por web móvel muda estratégia da Oi
ENTREVISTA FLÁVIA BITTENCOURT Diretora de marketing da Oi

“O interior
de São Paulo
é nosso foco, é
onde estamos
desbravando.
Na capital,
temos 20%
do mercado.”
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