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ESTRATÉGIAS

Marina Gazzoni

A regra no mercado imobiliá-
rio brasileiro sempre foi bati-
zar prédios com sobrenomes
ou nomes pomposos, muitas
vezes em inglês, francês e ita-
liano. As construtoras e incor-
poradoras nunca apareciam
na fachada – ou porque nin-
guém pensava nisso ou por
medo de eternizar a marca nu-
ma parede de concreto. Se o
produto falhasse, o prejuízo
de imagem poderia ser enor-
me. Mas isso está mudando.
Empresas como AlphaVille,
Rossi e You resolveram assi-
nar suas grifes nos empreendi-
mentos que estão lançando.

A estratégia de marketing
estava no plano original de ne-
gócios da You, incorporadora
criada em 2009 pelo ex-sócio
e fundador da Even, Abrão
Muzkat e por seu sobrinho
Eduardo Muzkat, egresso do

mercado financeiro. Dos 13 con-
domínios lançados nos últimos
12 meses, apenas dois não leva-
ram a marca porque foram feitos
em parceria com outras empre-
sas. São nomes como You Acli-
mação e You Saúde. “Toda hora,
o cliente vê um anúncio de um
empreendimento ‘You alguma
coisa’. Só estamos há um ano no
mercado, mas a marca já está sen-
do reconhecida pela exposição
que tem”, diz Eduardo Muzkat.

O empresário, que teve nos
anos 90 uma gravadora de dis-
cos, a MCD, diz que a experiên-
cia que teve no ramo musical ser-
viu de modelo para as ações de
marketing da incorporadora.
“Começamos a lançar séries na
gravadora com a mesma marca.
Cada produto era um tijolinho
na construção do nome”, diz. Ou-
tra fonte de inspiração é a Apple
e o seu padrão “i” para batizar
produtos como o iPhone, o iPad,
e o serviço iTunes.

A You diz que essa estratégia
potencializa cada real investido
em propaganda, pois divulga de
uma só vez o produto e a empre-
sa. A cada lançamento, a incorpo-
radora investe de 4% a 5% do
VGV (valor geral de vendas, a so-
ma do preço de todas as unida-
des) em marketing.

Outras construtoras também
começaram a usar sua marca co-
mo nome de empreendimento
depois de anos em operação. Al-
phaVille, por exemplo, nasceu
com o sobrenome de seus funda-
dores, Renato de Albuquerque e
Yojiro Takaoka, mas mudou seu
registro depois do sucesso de
um loteamento. A então Cons-
trutora Albuquerque, Takaoka
viu que tinha uma grife nas mãos
ao ver os anúncios na seção de
classificados dos jornais, que di-
ziam “vendo um Takaoka”, con-
ta o atual diretor-superintenden-
te da AlphaVille Urbanismo,
Marcelo Willer.

Depois do sucesso do lotea-
mento “AlphaVille”, lançado em
1973, a construtora decidiu ado-
tar o nome. De lá para cá, foram
75 empreendimentos. Em 2010,
a empresa investiu R$ 30 mi-
lhões em marketing, número
que foi elevado em 40% neste
ano. “São anos de construção de
marca”, diz Willer.

Risco. Batizar um empreendi-
mento dessa forma é arriscado e
requer um compromisso maior
com a qualidade do produto. O
medo de prejudicar a marca por
falhas na construção é a princi-
pal razão pela qual as grandes
construtoras evitaram colocar
seu nome nos empreendimen-
tos nos últimos anos, segundo o
especialista no mercado imobi-
liário, Luiz Turano.

O caso da construtora Encol,
que foi à falência nos anos 90,
deixando centenas de prédios
inacabados, traumatizou o mer-

cado. Até hoje, a marca é lembra-
da por isso. “Eles tinham um
marketing institucional muito
forte”, afirma Turano. Por isso,
as construtoras evitam ações ins-
titucionais de marketing. “Lem-
bro que em 1999 era uma luta co-
locar o endereço virtual de uma
empresa no site do empreendi-
mento”, diz.

Essa postura acuada prejudi-
cou a construção de marcas no
setor. “A maioria das pessoas
não associa o imóvel à incorpora-
dora, mas à imobiliária”, diz Tu-
rano. Aos poucos, o medo de se
expor foi diminuindo e as cons-
trutoras começaram a lançar
campanhas institucionais.

Há quatro anos, a Rossi come-
çou um trabalho de valorização
de sua marca junto com a consul-
toria Thymus Branding. “Uma
das decisões foi usar o nome Ros-
si nos empreendimentos”, disse
o diretor de marketing da empre-
sa, Marcelo Dadian. Para diferen-

ciar os produtos, a Rossi criou
cinco linhas, como Rossi
Ideal, para apartamentos eco-
nômicos, e Rossi Ativa, mais
focada no alto padrão.

Todos os lançamentos ado-
tam um padrão de divulgação
– da escolha do nome ao for-
mato do estande de vendas.
Neste ano, a empresa contra-
tou a cantora Ivete Sangalo co-
mo garota-propaganda e colo-
cou a imagem dela em seus
prédios. “Como a Rossi se tor-
nou nacional, precisávamos
de uma linguagem única”, diz
Dadian. “Ganhamos eficiên-
cia. O custo para montar um
estande caiu cerca de 20%.”

Essas ações são uma evolu-
ção da estratégia de marke-
ting das incorporadoras, para
o professor da área de negó-
cios imobiliários da ESPM
Sandro Pincherle. Segundo
ele, o que até agora foi exce-
ção deve virar regra.

MÍDIA&MKT

Em vez dos tradicionais nomes pomposos,
incorporadoras começam a usar suas grifes na
fachada como parte das ações de marketing
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Making of

A marca de xampu mais
vendida no mundo lança
hoje um game na sua fan page

Jogo no Facebook ˚

Mensagem de impacto

Criado pela F/Nazca, o jogo da Head&Shoul-
ders, da P&G, vai premiar quem encontrar
em menos tempo as embalagens da marca

● Pós-venda
Para preservar a marca AlphaVil-
le, a empresa investe no pós-ven-
da. “Não podemos lançar e ir em-
bora”, diz o diretor-superintenden-
te da empresa, Marcelo Willer.

● Todos os públicos
Como vende imóveis tanto para
clientes de alta quanto de baixa
renda, a Rossi contratou Ivete
Sangalo já que a cantora tem fãs
em todos as classes sociais.

● Linguagem direta
O nome You foi escolhido para
batizar a empresa por “falar” di-
retamente com o cliente. “O foco
é ‘você’. Está no nome”, diz o exe-
cutivo Eduardo Muzkat.

Rápido no gatilho

Cátia Luz

Quem visita o escritório da
Mandalah pode ter a impres-
são de que está chegando à ca-
sa de um amigo. Depois que o
visitante ultrapassa o portão
grafitado do imóvel na Vila Ma-
dalena, é logo recepcionado
pelo golden retriever Shivah. E,
se é hora do almoço, é convida-
do a fazer o seu prato, na cozi-
nha, e se servir de arroz, feijão,
verdura e carne diretamente
das panelas pilotadas pelas co-
zinheiras Vânia e Meira.

O estilo pouco convencio-
nal contrasta com a carteira
de clientes formada por com-
panhias como General Mo-
tors, PepsiCo, HSBC, BR Dis-

tribuidora e Natura. Definida pe-
los fundadores como uma “agên-
cia de inovação coerente”, a Man-
dalah acaba de fechar com o Co-
mitê Organizador dos Jogos
Olímpicos a curadoria artística
do evento no Brasil, em 2016.

“O que fazemos é uma inova-
ção que gera lucro, mas simulta-
neamente gera algum valor so-
cial”, diz Lourenço Bustani, que
há cinco anos criou a empresa ao
lado do publicitário Igor Bote-
lho. Para Bustani, responsabili-
dade social não está restrita a
projetos ambientais ou sociais,
ilhados em departamentos peri-
féricos. “É um conceito que pro-
curamos levar para o core da em-
presa. A ação social não precisa
ser comprada pela organização.
Pode ser a mesma ação que gera
lucro e se reflete nos resultados
da companhia”, acrescenta.

A Mandalah, que tem também
escritórios em Nova York, Cida-
de do México e Tóquio, trabalha
com uma rede de colaboradores
de diversas áreas, como antropó-
logos, educadores e psicólogos.

A primeira grande empreitada
da empresa foi o reposiciona-
mento da marca Chevrolet, da
General Motors, no Brasil. Deste
trabalho, feito em 2007, surgiu o
Projeto Carona, um site em que
os usuários ofereciam ou requisi-
tavam lugares em carros. Em se-
guida, foi a vez da GM global en-
comendar um estudo sobre a per-
cepção dos consumidores da
África do Sul, Emirados Árabes,
Colômbia e Brasil sobre ener-

gias renováveis. E este ano, o as-
sunto pesquisado para a matriz
da montadora americana foi o fu-
turo da mobilidade.

“Eles não se restringiram ao
consumidor da GM. Entrevista-
ram gente que anda a pé, que só
usa bicicleta ou moto. Encara-
ram a empresa como uma indús-
tria de transportes, não apenas
uma montadora de carros”, diz
Isela Costantini, diretora de pós-
vendas da GM na América do Sul.

Mas a relação entre agência e
cliente nem sempre é fácil. “Mi-
nha primeira reação foi de irrita-
ção”, diz Mauro Aguiar, presiden-
te do Colégio Bandeirantes. O co-
légio, um dos mais tradicionais
de São Paulo, encomendou um
estudo sobre as grandes tendên-
cias da educação. “Na primeira
reunião, de repente apareceu na
sala um cachorro [a golden Shi-
vah] e eles começaram a conver-
sa falando de uma escola em

uma ilha do Pacífico... O que
tem a ver? Pensei”, lembra
Aguiar. “Isso foi até perceber
que o trabalho era provocati-
vo e o objetivo era nos sensibi-
lizar para mudanças.”

A escola não abre as estraté-
gias que serão adotadas, mas
fala algumas das constata-
ções do estudo, como a neces-
sidade de ensinar jovens a tra-
balhar de forma cooperativa
(uma vez que nas empresas, a
competição vem perdendo
espaço para colaboração), a
relevância do tema sustenta-
bilidade, a emergência de no-
vas estruturas familiares e o
uso intensivo da tecnologia
na educação. Algumas mu-
danças já aconteceram na es-
cola, como a contratação de
um pesquisador do MIT, liga-
do ao Media Lab, que estuda
o uso da tecnologia voltada
para o ser humano, e o envio
de professores para uma con-
ferência sobre sustentabilida-
de e educação em Benim, na
África.

DIVULGAÇÃO

Uma agência que faz questão de pensar ‘fora da caixa’

Não teve Papai Noel, nem fra-
ses edificantes. Na última
quinta-feira, no intervalo do
Jornal Nacional, na Rede Glo-
bo, a mensagem de final de
ano do Bradesco anunciou

1.000 novas agências em seis me-
ses. Toda essa pressa é para com-
pensar a perda do Banco Postal
(parceria com os Correios pela
qual clientes movimentavam
contas em agências postais).

Estrelado pelos atores Denise
Fraga e Mateus Solano, o filme
reforça o mote “presença” de to-
das campanhas Bradesco. Algu-
mas cenas mostram postos de
atendimento nos grotões no Bra-
sil, como a agência fluvial, que
funciona em um barco para aten-
der a comunidades ribeirinhas.

O comercial foi criado pela

produtora Mixer, o que não é
comum acontecer no meio.
“O filme não passou pela agên-
cia porque tem uma linha
mais documental e o crono-
grama era curto (duas sema-
nas). Mas foi feito em acordo
com a nossa agência, a Neoga-
ma”, diz Jorge Nasser, diretor
de marketing do Bradesco.
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ALPHAVILLE IMOVEIS

Modelo. O exemplo da Apple, que coloca o “i” na frente dos seus produtos, serviu de inspiração para a You, de Muzkat
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Como a Mandalah,
empresa de inovação,
conquistou com ações
incomuns clientes
como GM e PepsiCo

DIVULGAÇÃO

Exceção. Filme do Bradesco foi criado e produzido pela Mixer

Propósito.
Bustani (D)
e Botelho:
o objetivo é
unir ação
social e
lucro
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