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O mercado imobiliário, segundo maior investidor em publicidade do País, investe até 30% a mais 
em ações marketing neste final de ano para alcançar um crescimento de 20% no faturamento e 
arrematar parte do 13º salário que circula no período. Para este semestre, a expectativa é de que 
a verba publicitária proveniente do setor atinja a cifra de R$ 775 milhões, ante os cerca de R$ 646 
milhões aplicados no mesmo período do ano passado. No ano, a verba total deve chegar a R$ 1,4 
bilhão.  
 
Marcos Belfiori, executivo da Coplan, especializada em planejamento, desenvolvimento e 
marketing imobiliário, ressalta que “as grandes companhias do setor passaram neste ano a focar 
investimentos em empreendimentos de grande porte, com Valor Geral de Venda (VGV) acima de 
R$ 80 milhões”. Segundo ele, cerca de 5% da verba dos empreendimentos é direcionada a 
propaganda.  
 
Romeo Busarello, diretor de marketing da Construtora Tecnisa e professor da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), afirma que a empresa destina 6% de seu orçamento a ações de 
marketing. Neste ano, o aporte foi de R$ 10 milhões, 30% a mais que em 2004. “O crescimento 
deve-se principalmente ao aumento do número de lançamentos da Tecnisa.  
 
No ano passado, foram dois lançamentos, contra seis neste ano”, dz. Outros dois 
empreendimentos ainda serão inaugurados pela empresa neste ano. Para eles, foi reservada 25% 
da verba anual de marketing  
 
Fundada há 25 anos, a Via Empreendimentos espera alcançar em São Paulo um faturamento de 
R$ 190 milhões neste ano, contra R$ 168 milhões em 2004. Para isso, investiu R$ 4,25 milhões 
em marketing — 30% a mais que em 2004 —, sendo que 15% deste total está reservado a ações 
de final de ano. Segundo Luiz Fernando dos Santos Ribeiro, superintendente de São Paulo da Via , 
as campanhas deste último trimestre enfocam principalmente a classe média. “Isso porque elas 
recebem o 13º salário e ficam mais dispostas a investir. Já as classes média-alta e alta optam por 
outro tipo de consumo, como viagens”, disse. Neste ano, a VIA deverá chegar a R$ 100 milhões 
em VGV, contra R$ 70 milhões no ano passado.  
 
A Cyrela, que no ano passado investiu R$ 45 milhões em marketing, foi mais agressiva neste ano. 
Só o mais recente lançamento, o Paulistânia, empreendimento de R$ 160 milhões construído em 
São Paulo, consumiu uma verba marketing da ordem de R$ 10 milhões, considerado o mais 
representativo do setor de imóveis residenciais este ano. 
Outro residencial lançado em agosto pela Cyrela, o Humanari, com 300 apartamentos e VGV de 
R$ 120 milhões, ganhou cerca de R$ 30 milhões em ações de marketing. Como a incorporadora 
ainda tem mais seis empreendimentos para serem entregues nesse final de ano, o investimento 
de marketing deve ultrapassar os R$ 60 milhões. Deste montante, 15% está reservado para este 
último trimestre.  
 
Com atuação em Minas Gerais e São Paulo, a Construtora Líder prevê para este ano um 
faturamento de R$ 200 milhões, 20% superior a 2004. Segundo o diretor da empresa, Amarildo 
de Oliveira, o investimento em marketing chegará a R$ 10 milhões, 30% a mais que no ano 
passado. “Ainda não fechamos a verba porque devemos lançar mais de um empreendimento 
neste último trimestre”, disse. 
 
Demanda aquecida 
 
O excesso de demanda provocado pelo déficit habitacional de Manaus dispensa grandes ações de 
marketing das grandes da construção civil local.  



A avaliação é do diretor da Oana Publicidade , Edson Gil Costa, que aponta como exemplo a venda 
de 400 lotes do primeiro empreendimento da Alphaville Urbanismo , antes mesmo do lançamento 
oficial, sem custo de marketing e publicidade. 
“O esforço de vendas é pequeno e as construtoras não encontram problemas para comercializar 
diretamente os lançamentos”, explica o publicitário da mais antiga agência de Manaus, que hoje 
detém uma fatia de cerca de 15% do seu faturamento com este segmento. Segundo Costa, o 
setor já representou até 100%, quando a Oana era responsável pela Encol e outras 
incorporadoras locais.  
 
A incorporadora catarinense Condomínios Inteligentes , especializada em imóveis de alto padrão 
declara que as ações voltadas para um público de alto poder aquisitivo totalizam 3% do Valor 
Geral de Vendas previsto no plano de negócios das construtoras. As ações chamam a atenção pelo 
planejamento, pelo foco bem definido e pelos resultados sólidos no posicionamento da marca. 
“Nosso investimento em marketing vem rendendo bons frutos”, enfatiza o diretor de marketing da 
empresa, Rafael Cordeiro. 

 
 
Leia Mais 
 
Ações aumentam na Bahia 
 
Os investimentos das construtoras baianas em publicidade aumentaram, em média, 35% este 
ano, em relação a 2004. O crescimento também aconteceu na porcentagem destinada ao 
marketing. “Antes as construtoras baianas reservavam 2% das vendas totais de um 
empreendimento para publicidade. Agora, este índice subiu para 2,5%, em média”, explica o 
empresário e presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da 
Bahia (Ademi-Ba), Luiz Augusto Amoedo. Segundo ele, o aumento das verbas para a publicidade 
se justifica porque o cliente está mais cauteloso ao adquirir um imóvel. “Era comum se vender 
todo um empreendimento em apenas uma semana. Hoje, a construtora precisa estar na mídia por 
muito mais tempo”, destaca ele. 
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