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A Heads assina três filmes que
fazem parte da segunda etapa da
campanha “Venha com a gente”,
da Petrobras. A campanha é
nacional e ficará no ar até dia 8 de
dezembro. Os comerciais convidam
os brasileiros a fazerem parte da
nova etapa da empresa – que quer,
a partir de seu plano de negócios,
dobrar de tamanho nos próximos
10 anos. Além dos filmes que entram em TV aberta e fechada, foram criados
anúncios impressos, painéis de aeroporto, peças para internet e um espaço no
site da empresa: www.petrobras.com.br/venhacomagente.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)
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Qual a importância do esporte para o país?
O desenvolvimento do esporte de uma nação é
diretamente proporcional a qualidade de vida de
seus habitantes. O esporte é atualmente a
ferramenta de maior importância e de maior
eficiência quando falamos de sua contribuição para,
entre muitas coisas, a educação e o aprendizado de
crianças e jovens, como elemento de fomento a
saúde do indivíduo, como lazer, promoção cultural,
socialização e inclusão social.

Fale sobre o 4º Seminário Nacional de Incentivo
e Fomento ao Esporte, marcado para os dias 22
e 23 de novembro no Rio
Este será o primeiro Seminário Nacional de
Incentivo e Fomento ao Esporte na cidade sede dos
Jogos Olímpicos de 2016 e apresentará as Leis de
Incentivo ao Esporte e respectivas aplicabilidades.
Além de tratarmos das políticas públicas para o
esporte e as leis de incentivo, teremos temas como
DNA de Marca, Marketing Esportivo, A importância
da Educação Física e de seus profissionais,
consultoria tributária, enfim, assuntos que estão
interligados quando falamos de fomento do
desporto em nosso país.

Como o Brasil se posiciona em relação ao resto
no mundo nesta área?
Não podemos negar que os investimentos e as
oportunidades para o desenvolvimento do esporte
no Brasil cresceram consideravelmente nos
últimos 10 anos, principalmente após a
confirmação de que sediaremos da Copa do
Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Porém
ainda vemos erros cruciais no investimento
público e privado no esporte. 

O publicitário
empreendedor 
“Empreendedor. Todo publicitário pode
ser um” é o tema do evento que o Clube de
Criação do Rio de Janeiro, o Grupo de
Mídia e o Grupo de Atendimento e
Planejamento promovem juntos no
próximo dia 17 de novembro. A palestra
com Claudia Klein, coach e blogueira, será
seguida de debate com as participações de
William Passos (Prole), Flavio Cordeiro
(Binder), Bruno Magalhães (Kindle) e
Rafael Liporace (Biruta Mídias
Mirabolantes). A iniciativa faz parte da
Semana Global do Empreendedorismo.
Será no Auditório do Edifício Argentina
(Botafogo), das 10h às 12h. 
“Esta será  a primeira tentativa de unirmos
os três principais grupos em uma agenda
comum. Isso tem um grande significado 
e poderá gerar várias coisas em comum,
digo eventos e oportunidades, para o
mercado carioca. A escolha desse tema
aconteceu em virtude da semana de
empreendedorismo. Nossa profissão, cada
vez mais, precisa de gente
empreendedora. Não só para abrir seu
próprio negócio, como para ser realmente,
e de fato, um empreendedor dentro das
agências. “, diz Flávio Martino, presidente
do GAP e diretor geral da Giacometti. As
inscrições são gratuitas e limitadas através
do email webmaster@midiarj.org.br.
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Abap-Rio reune o Mercado
A Abap-Rio realiza nesta quarta-feira, 16 de
novembro, o primeiro encontro com as agências
associadas depois que tomou posse a nova diretoria,
liderada por Glaucio Binder, sócio da Binder Visão
Estratégica e formada ainda por Ronaldo Rangel,
diretor da DPZ, e Gustavo Oliveira, diretor geral da
Giovanni+Draftfcb no Rio. 
“A intenção é promover um bate-papo e reconquistar
o hábito de trocar ideias”, diz Binder. O encontro será
as 12h30 na Osteria Dell’Angolo, em Ipanema. 

O Futuro da TV
As novas formas de cobertura esportiva, 
o conteúdo da programação e as novas
tendências  serão temas do Festival Internacional
de Televisão 2011, promovido no Rio pelo Oi
Futuro a partir desta quarta-feira, 16, até 22 de
novembro. O evento também  conta com uma
mostra competitiva de novos programas
brasileiros, e outra que vai exibir produções
internacionais premiadas.  Mais em:
www.ietv.org.br/festival. 

Colunistas Rio - o julgamento do
Prêmio Colunistas Propaganda
Rio 2011 será no dia 26 de no-
vembro. Entre os jurados, Cláu-
dio Gatão, da Giovanni+Draf -
tFCB, e Marcelo Coli, da Euro RS-
CG Contemporânea, também re-
presentando o Clube de Criação

do Rio de Janeiro. 

Encontro - a Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade
realiza no Rio seu último encon-
tro anual do ano e almoço no dia
25 de novembro, no Copacaba-
na Palace.

Web  -  A iStockphoto lança o
Feast (feast.istockphoto.com),
comunidade onl ine dir ig ida a
criativos.

Design - É da 6D o projeto de identi-
dade visual da cevicheria La Cario-
ca, inaugurada no Jardim Botânico.

Game  - A Coca-Cola realiza uma pro-
moção dentro do game online  Cida-
de Maravilhosa – Rio, que pode ser
acessado via Facebook ou Orkut e
tem 5,1 milhões de usuários. Em
uma delas, o usuário deve colecio-
nar itens da marca em troca de um
kit de lixeiras recicláveis.

MIX

Na área de esportes, precisamos melhorar muito.”

❞Marcelo Silva
Fernandes  
Diretor-executivo do Instituto Vencer

VIVIANE FAVER

A
quecido e com
boas perspectivas
para o setor nos
próximos anos,
com a Copa do

Mundo e a Olimpíada, o setor
imobiliário começa a explorar
as novas ferramentas digitais de
comunicação com o público,
como as redes sociais. Constru-
toras, incorporadoras e imobi-
liárias já enxergam na febre da
internet meios para driblar a
concorrência, atrair clientes e
aumentar as vendas. 

Para o professor Carlos Ober-
dan, da Nasajon Educacional,
as web 2.0 traz mudanças posi-
tivas na forma de apresentar o
perfil dos clientes e sua forma
de interação com as empresas
do ramo imobiliário. “Ela está se
tornando ideal para estabelecer
uma relação com os clientes
através do Twitter e/ou Face-
book para divulgar o negócio. Já
há casos de sucesso nesse seg-
mento”, afirma.

Oberdan defende que o ges-
tor imobiliário deve estar atento
às novas tendências tecnológi-
cas. “A internet é um meio muito
prático e rápido de divulgação.
De uma só vez, podemos alcan-
çar um número enorme de po-
tenciais  clientes. Porém, tam-
bém não podemos chegar ao
ponto de afirmarmos que existe
uma substituição do trabalho
pessoal, como a relação criada
com o cliente, a visita aos imó-
veis, tratar da burocracia, a reali-

zação das escrituras”, alerta. 
Lançado no Rio de Janeiro,

em abril, o site PromoImóveis
funciona como clube de des-
contos, oferecendo abatimen-
tos de até 25% – o que pode che-
gar a cerca de R$ 120 mil – nos
preços das unidades. O em-
preendimento, que já expandiu
atividades para São Paulo, pre-
tende se instalar em seguida em
Porto Alegre, Curitiba, Salvador
e Fortaleza. Até o fim do ano, o
intuito é levar as promoções
também até Belo Horizonte e
Brasília, segundo o criador e di-
retor do site, Luiz Turano. 

Com o objetivo de atender
tanto à demanda do segmento
econômico quanto à do merca-
do médio/alto, o investimento
inicial de Turano foi de aproxi-
madamente R$ 1 milhão. A me-
ta é atingir faturamento líquido
de R$ 2 milhões em 12 meses.
Para conseguir negociações
vantajosas que atraiam o con-
sumidor, a estratégia é negociar
diretamente com construtores
e incorporadores, focando na
obtenção de descontos em
apartamentos, casas e salas co-
merciais, prontos ou em cons-
trução. Atualmente, o site tem
parceria com as construturas
Cyrela, Living, Tenda, Gafisa,
Calçada, Wrobel, entre outros.

Há 13 anos no mercado imo-
biliário, Turano, buscava imóvel
para comprar quando percebeu
o novo nicho no setor. Após pes-
quisar, chegou à conclusão de
que, mesmo aquecido, o merca-
do preserva estoque de aproxi-

madamente R$ 3 bilhões em
imóveis por todo o E stado do
Rio. “As unidades que não são
vendidas nos primeiros seis
meses de lançamento dos em-
preendimentos viram estoque
para as construtoras e incorpo-
radoras. Esses imóveis ficam
sem visibilidade, pois a propa-
ganda e a atenção dos correto-
res ficam completamente volta-
das aos lançamentos. É nesse
vácuo que atuamos. Negocia-
mos o desconto e divulgamos
para compradores qualificados
gratuitamente, cobrando das
empresas somente sobre a ven-

da efetivada”, diz.
De acordo com Turano, a

parceria com as construtoras
funciona com a identificação
do estoque dos incorporado-
res. A partir daí, selecionam
juntos as unidade que entra-
rão em promoção. “Procura-
mos sempre trabalhar com
desconto acima de 10%, que
na maioria das vezes, repre-
senta o valor de um carro 0 km
de médio porte. A receita do
negócio vem exclusivamente
das vendas dos apartamentos.
Não há taxa para incluir a ofer-
ta no site, mas 1% do valor do

imóvel, após a assinatura do
contrato com o comprador,
deve ser repassado para a Pro-
moImóveis. Também é cobra-
da taxa por cada interessado
que entra em contato com a
incorporadora ou imobiliária.
O valor varia entre R$ 100 e R$
150, de acordo com o preço do
imóvel anunciado”, informa.

REDE SOCIAL. O Proprietário-
Direto é a primeira rede social
do mercado imobiliário, que
coloca em contato comprado-
res e vendedores de imóveis
para negociação direta, sem
intermediação de imobiliária
ou corretores. Com oito meses
de existência, conta com cerca
de 3 mil pessoas cadastradas,
distribuídas em mais de 125
cidades. Desse total, aproxi-
madamente 2 mil estão em
busca da nova residência e
mais de 500 querendo nego-
ciar suas unidades, além de
cerca de 370 profissionais que
oferecem a prestação de servi-
ços especializados. 

O sócio-proprietário, Ed-
gard Faciola, conta que a idéia
surgiu da impossibilidade de
negociar o imóvel que preten-
dia comprar direto com o pro-
prietário. Percebeu que, como
ele, várias pessoas gostariam
de ter essa oportunidade, mas
não havia forma estruturada e
segura de viabilizar o contato
para finalizar uma comer-
cialização. No site, os usuários
podem fazer busca por com-
pradores ou vendedores, en-

tram em contato um com o ou-
tro e as negociações ocorrem
diretamente, sem qualquer in-
termediação. A rede possui di-
versas ferramentas como ma-
pas, alertas, adicionar contatos
e favoritos. “Nossos usuários
são pessoas que, em sua maio-
ria, desejam poder negociar
direto com o proprietário, os
imóveis disponibilizados em
nossa rede social são somente
imóveis de proprietários inte-
ressados em negociar desta
forma”, diz.

Os investimentos estão na
média das start ups brasileiras
e foram realizados, até o mo-
mento, com recursos próprios
dos sócios, explica Faciola, que
não divulga números. “Nota-
mos grande entusiasmo dos
nossos usuários. Ao contrário
das outras mídias de anúncios
de imóveis, que acabam sendo
muito regionalizadas, a Pro-
prietárioDireto, nos primeiros
meses, já marcou presença em
todo Brasil e hoje possui usuá-
rios cadastrados em 150 cida-
des. Acreditamos que isso se
deve ao fato de ser uma plata-
forma única e pelo desejo de
compra e venda direta ser algo
generalizado em todo o Brasil”.
Como a empresa está come-
çando, diz ele, ainda estão fi-
nalizando o modelo de mone-
tização para o negócio. O sócio
também não disse quantas ne-
gociações foram feitas até o
momento, e também preferiu
não falar sobre o quanto deseja
crescer no ano que vem. 

IMÓVEIS - Empreendedores experimentam ferramentas da ‘nova internet’para ampliar vendas e facilitar transações no setor.
Clube de descontos oferece até 25% sobre o preço de imóveis em estoque, e rede social permite negociações diretas  com donos

Faciola, do ProprietárioDireto: 3 mil usuários em oito meses

Imóveis: inovação na web 2.0
PROPRIETARIODIRETO/DIVULGAÇÃO
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