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valorizou mais de 5%, com 788 pontos. 
Além disso, um estudo da Associação 
de Investidores Estrangeiros no Setor 
Imobiliário mostrou que, neste ano, o 
Brasil será o segundo melhor merca-
do imobiliário do mundo na atração 
de investidores estrangeiros, ultra-
passando, inclusive, a China na lista 
de preferências. São Paulo é a cidade 
brasileira que mais se destaca, pas-
sando de 26° lugar no ranking para 
a 4a colocação entre as grandes me-
trópoles, superando Frankfurt, na Ale-
manha, e todas as capitais dos países 
da zona do euro e das economias dos 
Brics. 
Com previsões tão auspiciosas, as 
imobiliárias estão sorrindo de orelha 
a orelha e ampliando seus negócios. 
Exemplo disso é a consultoria de imóveis, LPS 
Brasil, que, atuando com as marcas Lopes, 
Pronto, Habitcasa e Patrimóvel, adquiriu, por 
R$ 15 milhões, 51% da LPS Foco Consultora de 
Imóveis S.A, com sede em São José dos Cam-
pos, no interior de São Paulo. O mesmo ocorreu 
com a LPS Cappuci Consultoria de Imóveis, de 
Campinas, comprada por R$ 6,6 milhões. Ro-
berto Nascimento, diretor de marketing da Lo-
pes, afirma que o bom momento da economia 
do país é apenas um dos motivos que mantém 
esse mercado aquecido. "O crescimento da ren-
da também tem impulsionado o mercado e feito 

a roda girar: o proprietário da classe B, por 
exemplo, vende para as classes C e D e 
compra da A. Com melhores condições 
financeiras, todos querem morar melhor e 
oferecer mais qualidade de vida para a fa-
mília", diz. "Junte-se a isso o controle da in-
flação, o acesso a linhas de financiamento 
e os juros em queda e temos um momento 
muito oportuno para que as pessoas ven-
dam e comprem mais imóveis." 
Só na Grande São Paulo, a Lopes possui 
hoje 250 empreendimentos. De acordo 
com o diretor de marketing da marca, o 
sucesso de um prédio acontece quando 
pelo menos 80% dos apartamentos são 
comercializados em até três meses. "Já 
no mercado de imóveis usados, a estima-
tiva é de que a comercialização ocorra 
de três a seis meses, considerando um 

apartamento médio, no preço de mercado, em estado de conserva-
ção regular." Para alcançar esse tipo de meta, o departamento de 
marketing da construtora usa - e abusa - das mais diferentes estra-
tégias. A principal delas é a internet. "Nosso portal tem hoje mais 
de 16 milhões de acessos por ano e conta com uma versão mobi-
le compatível com todos os aparelhos celulares, aplicativos para 
iPad, iPhone e Android, com realidade aumentada e possibilidade 
de pesquisa por quadrilátero", diz. A Lopes também está presente 
nas mídias sociais, como Facebook e TWitter, além de manter blogs 
de decoração, paisagismo e mercado. "A empresa lançou recente-
mente em seu canal no YouTube a série 'Descobrindo São Paulo', 
que retrata de forma divertida os principais bairros da cidade e já 
atingiu 12 mil exibições em menos de dez dias no ar." 
Até aqui, a estratégia adotada pela Lopes tem surtido efeito. A empresa 
encerrou 2011 com VGV (valor Geral de Vendas) de R$ 18,2 bilhões. 
O resultado recorde de vendas representa um crescimento de 16% 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



no VGV em relação a 2010. A receita líquida de 2011, por sua vez, che-
gou a mais de R$ 430 milhões, crescimento de 28% em comparação 
ao mesmo período do ano antenor. É a melhor receita da história da 
empresa. Para o diretor financeiro da empresa, Marcello Leone, um 
dos marcos do ano passado foi a consolidação do grupo como líder 
em vendas no mercado secundário (de usados). Segundo ele, consi-
derando apenas esse mercado, a companhia atingiu R$ 3,9 bilhões em 
vendas - um aumento de 200%. Para 2012, a LPS Brasil prevê crescer 
mais, principalmente no mercado secundário e em financiamento imo-
biliário, "A LPS acredita estar bem posicionada para aproveitar todas as 
oportunidades geradas pelos sólidos fundamentos do setor imobiliá-
rio, disponibilizando aos nossos clientes os melhores serviços do setor, 
mantendo sua posição de liderança e fortalecendo todas as marcas do 
grupo", afirma o diretor financeiro da empresa. 

RECORDISTA EM METROS 
QUADRADOS 
Seguindo o mesmo caminho da Lopes 
está a Gafisa, que se tornou a grande 
recordista do 8o Ranking ITC - As 100 
maiores da Construção, ao se conso-
lidar, pela terceira vez, vencedora do 
prêmio. Somente no ano passado, o 
grupo construiu mais de sete milhões 
de m2 em 296 empreendimentos das 
suas marcas Gafisa e Tenda. A compa-
nhia também foi vencedora da categoria 
"Residencial São Paulo", como sendo a 
construtora com o maior número de me-
tros quadrados construídos no Estado 
de São Paulo. "Ser o primeiro colocado 
no ranking demonstra o empenho da 
nossa companhia nas entregas dos em-
preendimentos aos nossos clientes. Co-
memoramos, em 2011, o maior volume 

de entregas da nossa história, com mais de 23 
mil unidades das nossas três marcas (Gafisa, 
Tenda e AlphaVille) em todo o país", diz Duílio 
Calciolari, ceo do Grupo Gafisa. 
Erika Fugiwara, gerente de marketing da em-
presa, acredita que a ascensão de milhares de 
pessoas à classe C foi um fator determinante 
para o setor. "As pessoas se viram com mais 
poder para adquiri os sonhos de consumo. 
Programas do governo e facilidade de crédito 
fomentaram a conquista da tão sonhada casa 
própria", afirma. 
E, já que o momento é mais do que propício, a 
executiva conta que a Gafisa também aposta em 

outros segmentos. "Temos uma grande 
diversidade de produtos residenciais e 
comerciais, de tamanhos, de preços e de 
ambientes de lazer, que estão localizados 
nas principais regiões de São Paulo como 
litoral e ABC Paulista." Atualmente, a em-
presa tem 90 canteiros de obras espalha-
dos pelo Brasil, 41 deles só em São Paulo. 
As estratégias de marketing da Gafisa 
passeiam por promoções, eventos e digi-
tal, este último o grande foco da marca. 
"O meio digital impôs maior velocidade à 
comunicação e as redes sociais o contato 
mais rápido e próximo com nosso cliente. 
Através das redes ele pode obter oportu-
nidades, saber de novas tendências e de-
sejo dos consumidores, compartilhar opi-
niões, dar sugestões, entre outros", conta 
Erika Frigiwara. O professor do curso de 
Negócios Imobiliários da ESPM e presi-
dente do Secovi-SP Cláudio Bernardes, A ut
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avalia as estratégias adotadas pelas construto-
ras e garante: a internet é hoje a principal via que 
o setor usa para conversar com o consumidor. 
"Esse será o futuro. Em outros países, jsso já 
acontece com muita freqüência", diz. O profes-
sor, no entanto, faz um alerta: "Ainda são raros os 
casos em que a pessoa compra um apartamen-
to pelas redes sociais, mas o primeiro passo da 
compra, que é a escolha, começa ali". 

SO MARKETING IMOBILIÁRIO 
Tendo no portfólio clientes como Brookfield, 
Queiroz Galvão, Yuny, entre outros, a Archote é 
considerada uma das principais agências do se-
tor imobiliário brasileiro. Lá, o trabalho é pautado 
não apenas pela criação, mas também 
pelo acompanhamento de toda a campa-
nha dos empreendimentos. O presiden-
te da agência, Pedro Cesarino, diz que 
este mercado já viveu - e ainda viverá 
- viverá fases. Neste momento, segundo 
ele, o país está em um período de conso-
lidação. "Prova disso são os eventos de 
ofertas, feitos pela Even, Gafisa, Trisul e 
Rossi, uma maneira de oferecer produ-
tos em diversos lugares, que estão com 
as vendas quase no final, com verbas já 
exauridas, mas que, no conjunto, serão 
muito importantes para o mercado", diz. 
Ainda de acordo com o executivo, 2012 
será um ano de grande investimento no 
marketing imobiliário. "Neste mercado, o 
marketing é muito importante porque as 
pessoas estão comprando algo que vai 
ser entregue em 24 e 36 meses", garante 

Cesarino. Por isso que o principal 
canal utilizado pelos profissionais 
da Archote são as mídias digitais -
tanto que um dos braços da agên-
cia é a ID 360nm, responsável por 
todo o processo online da empre-

sa, desde a criação à divulgação do produto. 
A mídia digital também tem dado o tom da estratégia de marketing 
da Tecnisa, outra construtora que encerrou 2011 nas nuvens, com 
um montante de lançamentos da ordem de R$ 2,12 bilhões. Só no 
quarto trimestre, foram seis projetos da linha Premium e sete da 
linha de negócios Flex, esta última responsável por 37% do VGV 
Tfecnisa. Do ponto de vista geográfico, 55% dos empreendimentos 
lançados no período encontram-se fora do Estado de São Paulo 
- o que mostra a consolidação da companhia em outras regiões. 
"Há cerca de dez anos, somos uma empresa muito focada em 
internet. Aproximadamente 40% das nossas vendas têm como ori-
gem esse canal", revela Romeo Busarello, diretor de marketing e 
ambientes digitais da Tfecnisa. Mas o que exatamente é feito ali? 
Muita coisa, a começar pelo blog da Tecnisa, que ganhou uma 
nova versão. O propósito é agregar mais funcionalidades como, 

por exemplo, a resposta estar atrelada 
ao comentário, como nos fóruns. Outra 
mudança é que o blog tornou-se um 
elo com todas as estratégias 2.0 usa-
das pela Tecnisa, como Youtube e Twit-
ter, além de remeter a outros blogs. 
Desde a sua implementação, em 2006, 
o blog funciona como um verdadeiro 
canal aberto, uma espécie de ouvido-
ria. Serve ainda de termômetro para 
o atendimento. Ou seja, os posts são 
analisados e, se muitos clientes têm 
dúvidas sobre uma mesma questão, 
a empresa avalia os processos e os 
fluxos dentro da empresa provocando 
mudanças para melhorar o serviço. 
O site da tecnisa também ganhou rou-
pagem nova. A reprogramação tecno-
lógica e visual, feita pela agência Mídia 
Digital, ficou, digamos assim, mais ami-A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



gável. O objetivo é acompanhar a evolução do tal 
consumidor 2.0, mais exigente em relação à pro-
fundidade das informações. Uma das novidades é 
um recurso de pesquisa que permite obter todos 
os detalhes do empreendimento e informações 
complementares importantes para ajudar na de-
cisão de compra como, por exemplo, o tipo de 
escola ou de supermercados próximos ao imóvel. 
Além disso, foi implantado o atendimento 24 ho-
ras, prestado pelos corretores online. "Outras mu-
danças virão no segundo semestre", adianta Bu-
sarello. Recentemente, a marca entrou no mundo 
dos games, ao aderir ao "InAdvertising Games". 
Chamado de "marketing na hora certa", o sistema 
desenvolvido pela Six Billion visa trazer a publici-
dade para os jogos online, o mais novo mercado 
lucrativo do marketing. Ao todo, os anúncios estão 

em 15 games dentro dos 
segmentos de esportes e 
simuladores de corrida, 
como os famosos Need 
for Speed, Tiger Woods 
PGA e NBA Jam. Com 
uma média de exposição 
de marca de dois minutos 
por jogo, a companhia 
quer atingir cerca de 40 
mil usuários por mês. 
Por fim, a Tecnisa es-
treou no Pinterest, servi-
ço que permite organizar 
e compartilhar imagens 
e vídeos com poucos 
cliques, formando uma 
vitrine virtual. No caso, 
a construtora criou em 
seu perfil um canal de 

dicas de decoração e inovação. Quatro boards 
iniciais já foram criados no canal com aparta-
mentos decorados, lançamentos e inovações da 
companhia. No principal, "Dicas para o seu lar", 
os seguidores encontram idéias para receber os 
amigos, organizar a bagunça ou criar gadgets 
para a cozinha. No mundo real, a Tecnisa lança, 
no segundo semestre, o Jardim das Perdizes, o 
maior projeto imobiliário de São Paulo, Serão cer-
ca de 30 torres erguidas em um terreno de 250 
mil metros quadrados, o equivalente a 25 gran-
des quarteirões que vão mudar o cenário urbano 
da região. "2012 será um ano melhor para o setor. 
Acreditamos que o mercado cresça, em número 
de vendas, de 5% a 10% na cidade de São Pau-
lo", atesta o economista-chefe do Secovi, Celso 
Petrucci. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 271, p. 32-37 , abr. 2012.




