
Empreendimentos

Foi-se o tempo em que para
divulgar o lançamento de um
novo apartamento ou loteamen-
to bastava apenas uma ação de
panfletagem e alguns cavaletes
promocionais espalhados pelas
calçadas próximas aos estan-
des de venda. Treinamento, pro-
moção, material de ponto-de-
venda e, principalmente, ações
de relacionamento colocaram o

POR ANNA marketing imobiliário em um
GABRIELA ARAÚJO patamar de destaque no país.

A indústria da construção civil,
que por muitos anos foi despre-
zada pelo mercado publicitário,
hoje investe aproximadamente
R$ 1 bilhão em estratégias de
marketing por ano.
Segundo os cálculos do publi-
citário Maurício Eugênio, presi-
dente da Eugênio, agência que
há 18 anos atua no segmento
de marketing imobiliário, as
verbas tendem a crescer ainda
mais. "Nossa expectativa é que

a indústria como um todo atin-
ja um crescimento de 25% ao
ano." Em média, de 3% a 6%
do valor geral de vendas (VGV,
que representa a soma de todas
as unidades a serem comer-
cializadas) de um lançamento
vão para as ações de marke-
ting. As cifras são volumosas:
um empreendimento de R$ 50
milhões, por exemplo, terá de
R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões
para o seu lançamento.



Desse total, 25% são investidos

no ponto-de-venda, que é o local
onde o negócio é realmente efe-
tivado, por isso tanto o estande
quanto o material de divulgação
precisam oferecer ao cliente uma
experiência de compra única.

Outros 25% são dedicados a
ações de marketing de relaciona-

mento com todos os públicos. "A
Tecnisa é a rainha do relaciona-
mento no setor. Ninguém se rela-
ciona melhor com o público do

que ela. Tanto que 30% de suas
vendas nascem por indicação, a
partir desses relacionamentos",
observa Eugênio. Daí a impor-
tância de entregar uma flor para
cada vizinho do novo empre-
endimento, informando que a

partir daquele momento ele terá
uma obra ao seu lado e que
caso ocorra qualquer problema

ele poderá ligar para a empresa.
"Essas atitudes também fazem

parte das vendas, pois criam um
outro tipo de ambiente e esti-
mulam o relacionamento com a
empresa."

Ainda dentro da verba de marke-

ting destinada a um empreen-

dimento, 40% são direcionados
para as ações de lançamento,
sendo que sempre fica uma
reserva de 10% para divulgação

das unidades remanescentes.

"Lopes W": aposta da maior
empresa de vendas imobiliárias
do país para ampliar seus
negócios em 25%.

Para Eugênio, a publicidade é o
processo final de todo o trabalho
da agência, que destina cerca de
70% do tempo de sua equipe a
desenvolvimento do projeto e

implantação de ações de relacio-
namento. "Temos, culturalmen-

te, o jornal à frente da mídia
imobiliária e ele vai continuar
sendo o principal veículo, pois
fornece credibilidade e visibili-
dade ao empreendimento, além
de remeter o consumidor para
a internet e, conseqüentemente,
para o estande de vendas."

Recentemente, programas em
formatos diferenciados na TV
aberta, como a "Lopes TV",
também ganharam espaço no

planejamento de marketing do
setor. A primeira etapa do projeto

desenvolvido pela maior empre-
sa de vendas imobiliárias do país
foi veiculada entre os meses de
outubro de 2005 e fevereiro de
2006 e foi uma das responsáveis
pelo incremento de 20% nas

vendas da Lopes em comparação
a igual período de 2004/2005.
Para esta temporada, que acon-



Tomás Salles, diretor da Lopes Consultoria de Imóveis:
"A construção civil deverá dobrar de volume já no
próximo ano"

tece de março a junho, a expec-
tativa é alcançar um crescimento
de 25% na comercialização dos
imóveis. A "Lopes TV" é transmi-
tida diariamente das 19h30 às 20
horas, dentro do programa "Shop
Tour".

Os bons resultados e a atrativi-
dade da ação chamaram a aten-

ção do mercado, o que gerou um
acréscimo de 40% no número de
anunciantes para a segunda tem-
porada, totalizando 40 empre-
sas. Entre elas estão Company,

Scopel, Rossi, Tecnisa, Cyrela,
Dialogo, Even Construtora e ZFK
Engenharia. "O retorno obtido
com a primeira temporada e o
aquecimento do mercado imobi-

liário nos motivaram a dar con-
tinuidade a esse projeto", expli-

ca o diretor-geral de

atendimento da Lopes
Consultoria de Imóveis,
Tomás Salles.

De acordo com ele, o
desenvolvimento do
marketing imobiliário
no país está relacio-
nado à transformação
sofrida pelo setor de
construção civil. "Hoje

temos empresas com
valor em bolsa quase
equivalente a uma side-
rúrgica nacional; valem
mais de R$ 6 bilhões.
Ainda assim, o merca-
do publicitário, com

algumas exceções,

ainda não está prepa-
rado para atender esta
que é uma das princi-

pais indústrias da nossa
economia."
O executivo ressal-
ta ainda que com o
aumento dos prazos de

financiamento o setor
tende a se expandir

ainda mais. "Agora, começam a
surgir no mercado pro-
dutos com mais de R$
1 bilhão em volume de
vendas. A construção
civil deverá dobra de

volume já no próximo
ano e a grande maioria
das agências não aten-
tou para isso."
O diretor-geral de aten-
dimento salienta que
apenas a Lopes lança em

torno de 120 a 140 empre-
endimentos por ano no

Anúncio criado para
comemorar a venda

de 688 apartamentos
do empreendimento Cores

da Lapa (RJ) no prazo
de duas horas

país. "Temos um banco de dados
com 362 mil nomes cadastrados,
recebemos em nossos pontos-de-

venda 80 mil pessoas a cada seis
meses e nosso portal na internet
registra em média 100 mil visi-

tantes únicos por mês."
Para Salles, o processo de divul-
gação de um novo produto imo-
biliário é tão complexo quanto a
atividade na mídia de uma gigan-
te como a AmBev. "Investimos

não só em mídia de massa, mas
também em ações promocionais,
de endomarketing e de incenti-

vo para os nossos 1,2 mil con-
sultores autônomos. E não vejo
muitas empresas especializadas

na comunicação do nosso mer-

cado."
Em abril, a Lopes lançou uma
campanha para associar sua
marca a um cão da raça perdi-
gueiro. O cachorro, celebrizado

pelos caçadores pela capacidade
de localizar as "presas", pode ser

visto em alguns cruzamentos da
cidade de São Paulo, ao vivo, em
ações promocionais e mesmo



em pontos estratégicos próximos
a imóveis comercializados pela
Lopes, nesse caso, sob forma de
esculturas, num estilo parecido
com a das vacas da exposição
Cow Parade.
Criada pela Eugênio, a campa-
nha tem como principal objetivo
lançar no mercado imobiliário
novos produtos e serviços que
a empresa criou para atender
ao mercado de imóveis prontos,
também chamado de "tercei-
ros" e que, invariavelmente, não
recebe das empresas de vendas,
à exceção da própria Lopes, a
mesma atenção dedicada aos
lançamentos. "Queremos comu-
nicar ao mercado que tanto quem
compra como quem vende um
imóvel pronto, seja um aparta-
mento, casa ou galpão industrial,
encontrará na Lopes o melhor
apoio estratégico para fechar
negócio rapidamente, mediante
prazo muito inferior ao da média
do mercado para esse tipo de ne-
gociação, de aproximadamente

um ano", resume
o diretor da Lo-
pes, Ricardo Tei-
xeira.

RECORDES
DE VENDAS
Focado em re-
sultados imedia-
tos, o varejo de
imóveis aca-
bou desenvol-
vendo grandes
cases, como a
venda de 688
a p a r t a m e n -
tos do empre-
e n d i m e n t o
Cores da
Lapa, no Rio
de Janeiro,
no prazo de

duas horas. O lançamen-
to, que ocorreu em no-
vembro de 2005 e foi
feito pela Eugênio em
parceria com a Patri-
móvel, está sendo au-
ditado para entrar no
"Guinness Book" co-
mo a comercializa-
ção imobiliária mais
rápida do mundo. A
estratégia também irá
concorrer a um dos
Leões no Festival de
Cannes, o principal
evento da publici-
dade no mundo.
"Entregamos como
estratégia princi-
pal o sucesso nas
vendas, que está
relacionado ao
trabalho estraté-
gico que desen-
volvemos até oito meses antes
de um lançamento. Quando
vamos para a mídia fazer uma
divulgação já temos uma série
de ações sendo desenvolvidas
junto a comunidade, corretores
e demais públicos envolvidos
no projeto, como arquitetos e
decoradores", lembra Eugênio.
No caso do Cores da Lapa, depois
de analisar o mercado e os dife-
renciais do produto, ele investiu
em uma campanha de incentivo
e na capacitação dos mais de
500 corretores de imóveis que
iriam comercializar o empreen-
dimento. A agência também fir-
mou uma parceria com diversas
ONGs e empresas do Rio de
Janeiro para promover um movi-
mento de revitalização do tradi-
cional bairro carioca. "Tivemos
muita mídia espontânea, porque
artistas e formadores de opinião
saíam às ruas usando a camiseta
do movimento Eu amo a Lapa."

O bom de-
sempenho do Cores da Lapa
rendeu uma nova conta à agên-
cia: a do Condomínio Península,
da construtora Carvalho Hosken,
empresa proprietária' de quase
toda a região da Barra, no Rio de
Janeiro. O empreendimento será
lançado este mês sob o mote
"O novo bairro do Rio em que
todo carioca gostaria de viver",
que valoriza atributos do projeto,
como segurança, natureza, tran-
qüilidade, cultura e espaço.
Outro sucesso de vendas que
também poderia entrar para o
livro dos recordes é o Holliday
Inn Anhembi, que teve 780 apar-
tamentos comercializados em 24
horas. "Foi o primeiro trabalho
da age para o setor imobiliário.
Durante 20 dias produzimos uma
série de teasers para criar expec-
tativa e desejo. Aproveitamos até
o próprio esqueleto do prédio
na Marginal Tietê para realizar



uma contagem regressiva para
o lançamento. Nosso plano era
comercializar as unidades em
seis meses", relembra a presi-
dente da agência age, Ana Lúcia
Serra.

Entre os cases de destaque está

o trabalho criado para o condo-
mínio paulistano Nova Klabin,
da Cyrela. Lançado pela Mac

Investimentos, em parceria com
a Cyrela Brazil Realty, o empre-
endimento teve todas as suas
unidades vendidas em apenas

21 horas.
A campanha da Eugênio enfati-
zou o caráter inovador do empre-
endimento. "A Cyrela identificou

um novo nicho residencial em
uma área de São Paulo que não
tinha um histórico de lançamen-

tos. Assim, utilizamos o prestígio
do bairro Klabin para esse novo
endereço imobiliário", comenta
Eugênio.
Os 104 imóveis, com valores de
R$ 420 mil a R$ 550 mil, foram

colocados à venda no dia 5 de
abril. O trabalho de escrituração

começou no dia seguinte, às
9 horas da manhã, e foi fina-
lizado no dia 7, às 6 horas da
manhã. Sobraram oito unidades
para serem escrituradas. "Não
somos corretores de segundos,
centímetros ou produções; aqui
não vivemos de campanhas,

mas de vendas, por isso nosso
slogan: 'a agência que vende'",
observa o presidente da empre-
sa, que pertence ao grupo Ypy,
do publicitário Nizan Guanaes.
"Nossa missão é lançar produtos

vencedores, que tenham veloci-
dade de vendas, porque é isso
que o incorporador quer e esse
é o objetivo do marketing imo-

biliário, já que uma venda mais

demorada diminui a rentabilida-
de dos incorporadores."

Encarregado de lançar no
mercado o maior empreen-
dimento urbano do país, o
Parque Cidade Jardim, um
projeto orçado em R$ 1,5
bilhão e composto por nove
torres residenciais, cinco
comerciais e um shopping
de alto luxo, o presidente da
Coelho da Fonseca, Álvaro
Coelho da Fonseca, anuncia
grandes ações de marketing
já para este mês. "Mais uma
vez, vamos revolucionar c
segmento imobiliário em
termos de comunicação,
pois a campanha criada
pela agência MPM, que
começa a ser veicu-
lada no dia 20 de
maio, foge comple-
tamente do padrão
de anúncio imobili-
ário que o consumi-
dor está habituado
a receber, por apre-
sentar um conceito
criativo." No final de
abril, a empresa ini-
ciou a publicação de
um teaser na capa
do jornal O Estado
de S.Paulo, veicula-
do por quatro sema-
nas consecutivas às

quintas e aos sábados. "Esse
é o maior anúncio já feito
na capa de um dos maiores
jornais do país", comenta
Fonseca. A estratégia inova-
dora surtiu um efeito ime-
diato, uma vez que dos 150
apartamentos colocados à
venda, 90 unidades foram
comercializadas em apenas
uma semana. É importan-
te ressaltar que os valores
dos apartamentos variam de
R$ 1,5 milhão (240 metros
quadrados) a R$ 10 milhões
(800 metros quadrados).

"Pela velocidade
das vendas que



estamos tendo, não iremos
utilizar nem 2% do valor total
do empreendimento na cam-
panha de lançamento, que
está estruturada para TV, jor-
nais e revistas", adianta o pre-
sidente da empresa. O luxo
está presente em cada detalhe
do plano de marketing tra-
çado para divulgar o Parque
Cidade Jardim, a começar
pelo estande construído na
rua Armando Petrela, em um
dos bairros nobres da cida-
de de São Paulo. "Montamos
um showroom jamais visto no
mercado imobiliário brasilei-
ro. Ao todo, são 4 mil metros
quadrados construídos", infor-
ma Fonseca. Apenas a maquete
do empreendimento consumiu

uma verba de R$ 800 mil.

Dentro do ponto-de-venda, o
cliente entra em um elevador,
sobe um andar e sai em um
apartamento de 400 metros
quadrados totalmente decorado,
tudo para que o prospect tenha
a sensação de estar no inte-
rior do seu futuro apartamento.
"Criamos um outro diferencial
de atendimento: a formação de
um grupo de mulheres da socie-
dade para serem anfitriãs desse
projeto. Elas recebem os clientes
e apresentam produto na sala de
maquete. Desenvolvemos essa
ação de relações públicas por-
que 90% das pessoas que vão
ao estande fazem parte do grupo
social de nossas representantes."
Embora tenha entregue o job de
divulgação do Parque Cidade
Jardim à MPM, Fonseca prefere

Álvaro Coelho da Fonseca, presidente
da Coelho da Fonseca, responsável pelo
lançamento do maior empreendimetno urbano
do país, orçado em R$ 1,5 bilhão

manter uma house agency, a C&F
Comunicação, para -desenvolver
os trabalhos do dia-a-dia. "Acho
o marketing imobiliário brasilei-
ro pouco criativo e chato." Para
ele, existe uma grande repeti-
ção, tanto do que é feito no exte-
rior quanto do que é produzido
aqui. "Os profissionais vão para
Miami e trazem apelos de lá
para colocar em empreendimen-
tos daqui. Então fica uma coisa
falsa, até porque não dá para
oferecer uma cabana de mas-
sagem em um empreendimento

a 20 metros da Ave-
nida Paulista. A per-
cepção do consu-
midor é de que o
mercado anuncia
imagens de um so-
nho impossível."



egípcia nos pediu um planeja-

mento de marketing para um
importante projeto urbanístico
local que começa a ser desen-

volvido na região", comemora o
publicitário.
Atualmente, 40% do faturamen-
to da Eugênio vem do segmento
imobiliário. "Já estamos com um
escritório no Rio de Janeiro. Até
o final do ano, também estare-

mos fisicamente em Porto Alegre
e Salvador", prevê o presidente
da agência, que agora utiliza sua
experiência no setor para investir
na área médica. "Estamos abrin-
do a Eugênio Saúde com um

modelo idêntico ao imobiliário,
estabelecendo relacionamen-
tos com os diversos públicos de

determinado mercado."

EM ALTA
Neste mercado, vale tudo para
atrair o consumidor para o estan-

de de um empreendimento, prin-

cipalmente, quando se trata de
alavancar as vendas de produtos
em estoque. Assim, a distribuição

de viagens, TVs de plasma, armá-
rios e equipamentos de linha
tornou-se prática comum no seg-
mento. "Em janeiro, realizamos
uma ação promocional para a
Gafisa que ofereceu um cruzei-

ro para o Caribe e viagens para
Bariloche", informa Eugênio.
"Mas é preciso ter cuidado com
esse tipo de estratégia, pois a

promoção não pode interferir no
preço final do produto."
Uma das promoções que têm agi-
tado o segmento é a ação "Home
+ Plasma na Copa". Criada pela
age para estimular a comerciali-
zação de nove empreendimentos
da Even, a estratégia oferece um
home theater completo e uma

TV de plasma de 42 polegadas
na compra de um dos produtos
da incorporadora. "Aprendemos
que 'presentear' o consumidor
dessa forma, com um objeto de
desejo, foi um grande acerto e
uma nova estratégia do mercado

imobiliário, pois gera uma maior
visitação aos estandes de ven-

das", acrescenta a publicitária.

Ana Lúcia costuma dizer que a

age não é uma agência especia-
lizada em marketing imobiliário,
embora atenda o setor há qua-

tro anos. "Tratamos o mercado
como qualquer outro cliente.
Assim não apresentamos os vícios
de comunicação comuns no

segmento, como distribuição de
folhetos nos semáforos, anúncio

em jornal e instalação de cavalete
de rua." Ela afirma ainda que o

grande erro do setor é apostar em
fórmulas prontas: "Para divulgar o
condomínio Praça Villa-Lobos (SP),
por exemplo, colocamos músicos
no estande e promovemos um
brunch para os prospects." Assim
como os empreendimentos, ações

de marketing imobiliário surgem

a cada dia no mercado nacional,
o que demonstra a consolidação
dos pilares da construção civil no
país. "A valorização imobiliária

é constante. Em um curto espa-
ço de tempo, o Brasil terá um
boom imobiliário como ocorreu
no Japão e no México", finaliza
Eugênio.

Peça publicitária do projeto Nova Klabin, em São Paulo
criada pela Eugênio, empresa especializada em
marketing imobiliário que hoje pertence ao grupo Ypy

A agência age criou ações diferenciadas de marketing
para divulgar o condomínio Praça Villa-Lobos (SP), como
colocar músicos no estande de vendas
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