
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuação... 
 
Imóveis ganham verba publicitária maior 
Camila Abud   
 
Os publicitários este ano devem voltar a comemorar. Pelo menos os que atendem ao 
mercado imobiliário, que resolveu reabrir os cofres e planeja incre mentar em até 35% 
as verbas de marketing para divulgar seus novos empreendimentos. 
 
Depois do varejo, a área imobiliária é considerada a que mais investe em publicidade. 
Ainda assim, nos últimos cinco anos os publicitários registravam cortes nos gastos com 
o marketing, mas isso parece ter mudado.  
 

Lançamentos imobiliários 
reforçam ação publicitária 
São Paulo 
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A Cyrela, por exemplo, 
aplicou no ano passado  
aproximadamente R$ 45 
milhões em comunicação. 
Para 2005, programa 
investir de 15% a 20% mais. 
Já a VIA, a Líder e a Gafisa 
prevêem valores que vão de 
R$ 5 milhões a R$ 20 
milhões para ações 
publicitárias. 
-Camila Abud 



A Cyrela , por exemplo, aplicou no ano passado aproximadamente R$ 45 milhões em 
comunicação. Para 2005, prevê de 15% a 20% a mais. O crescimento real deve-se à 
posição atual de estoque e aos novos lançamentos — 20 previstos para este ano, entre 
São Paulo e Rio de Janeiro. “A verba global refere-se aos recursos utilizados na 
promoção e comunicação dos investimentos lançados, desde showroom, aos 
anúncios”, diz Ubirajara Spessotto Freitas, diretor de incorporações da Cyrela. 
 
Freitas comenta, ainda, que espera para 2006 que não exista oscilação econômica e 
isso se reflita positivamente para o seu setor. “Estamos cansados de oscilação 
econômica e insegurança. Até o ano que vem isso precisa mudar”, ressalta. 
 
Fundada há 25 anos, a VIA Empreendimentos Imobiliários tem sua matriz em Brasília e 
mais duas filiais entre Rio e São Paulo. A empresa afirma ter crescido em torno de 
35% no ano passado e espera repetir o desempenho este ano. Para isso, pretende 
investir em torno de R$ 5 milhões em marketing, valor quase 35% maior do que o 
aplicado em 2004. Apenas na Capital, a VIA irá lançar três empreendimentos até o 
final do ano.  
 
Luiz Fernando dos Santos Ribeiro, superintendente de São Paulo da VIA, revela que o 
objetivo é repetir em São Paulo o sucesso apresentado em Brasília, onde garante que a 
empresa domina cerca de 40% do mercado de incorporação e construção imobiliária 
de médio e alto padrão. Em 2004, a Via pretendia lançar R$ 70 milhões em VGV (Valor 
Geral de Vendas). Este ano, a pretende chegar aos cerca de R$ 100 milhões. 
 
Com atuação em Minas Gerais e São Paulo, a Construtora Líder tem duas agências de 
propaganda diferentes para realizar suas ações, uma para cada estado. Em Minas, a 
contratada é a Hoje Publicidade , que desenvolve campanhas de marketing. As 
estratégias adotadas são voltadas aos pontos-de-venda, eventos de promoção, envio 
de mala-direta e telemarketing ativo. 
 
“Não adianta mídia de massa, que serve mais como vitrine, mas não representa 
decisão de fechamento de compra. É preciso trabalhar mais o target. Mas também 
apostamos em jornais, tevê, outdoors e Internet”, explica o gerente de relações 
comerciais e marketing da Construtora Líder em Minas Gerais, Dennyson Porto. Para 
os negócios da construtora em São Paulo, Amarildo de Oliveira, coordenador de vendas 
da Líder, estima um aporte otimista no marketing deste ano. “Para a estratégia de 
mídia, o volume será em torno de R$ 10 milhões este ano. Ou seja, 30% a mais”, 
declarou Oliveira. A responsável pela mídia da companhia é a Rino Publicidade.  
 
Por conta dos lançamentos, que representam cerca de R$ 150 milhões em novos 
empreendimentos, a empresa irá abrir mais os cofres para divulgar seus 
apartamentos. Já estão certos quatro empreendimentos, mas podem chegar a seis 
lançamentos até o final do ano, se o mercado estiver aquecido — tudo em São Paulo. 
 
Também com uma agressiva posição frente ao marketing está a Gafisa , com 
investimentos na área de publicidade este ano de R$ 20 milhões. Segundo a sua 
assessoria, 2005 deve ser um ano mais rentável à Gafisa. A companhia espera 
aumentar seu faturamento em 10% comparado ao de 2004, baseado no lançamento 
de 24 empreendimentos e do reforço de sua presença nos segmentos de loteamento, 
build to suit e obras para terceiros. Este último item deve aumentar em 50% este ano.  
 



Para a comunicação, a Gafisa investirá em lançamentos e relacionamento com clientes. 
As agências contratadas são TBWA e Laxmi . Elas desenvolvem a comunicação da 
construtora e incorporadora e atuam no planejamento e criação publicitária. 
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