I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Felipe de Liz Solimann

PREFERENCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A EQUIPE ASSOCIADA
IMÓVEIS: um estudo na cidade de Florianópolis

I

FLORIANÓPOLIS
2007

Felipe de Liz Solimann

PREFERENCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À EQUIPE ASSOCIADA
IMÓVEIS: urn estudo na cidade de FlorianOpolis

Monografia apresentada no
Curso de Graduação em
Administração da
Universidade Federal de
Santa Catarina como requisito
parcial para obtenção do titulo
de Bacharel em Administração

ORIENTADOR: Prof° Rudimar Antunes da Rocha

FLORIANÓPOLIS
2007

Felipe de Liz Solimann

PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A EQUIPE ASSOCIADA IMÓVEIS:
um estudo na cidade de Florianópolis

Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção
do titulo de Bacharel em Administração no curso de
Graduação em Administração da Universidade Federal
de Santa Catarina.

FIe rianópolis, 27 de junho de 2007

Prof. Dr. Rio ii
Coordenador de E

n'

C

BANCA EXAMINADORA:

Prof° Rudimar A

...I

s da R cha, Dr.
Orin ador

9
Prof° Allan Augusto Platt, Dr.

Prof-°)." -dro Carlos Schenini, Dr.

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Rudimar Antunes da Rocha, pela disponibilidade de tempo, por
me repassar seu conhecimento e pelo nível de qualidade que exigiu que o trabalho
apresentasse.
Ao Sr. Wilson Brust, gerente comercial da Equipe Associada Imóveis, pela
oportunidade que me foi dada de ter trabalhado na empresa

e pelos anos de

ensinamentos que tive na sua convivência.
Ao sr. Luiz Felipe Souto de Oliveira, sub-gerente da Equipe Associada Imóveis, pela
amizade e por ter contribuido enormemente na formação do meu conhecimento, com sua
experiência.
Aos meus colegas da Equipe Associada Imóveis, pela amizade, pela experiência e
pelo excelente serviço que prestam, fazendo da empresa um lugar incrível para se
trabalhar e aprender.
Aos meus avôs, Maria, Ataliba e Paulina, pelo exemplo e amor.
Ao meu pai, Laurindo Felipe Solimann, por acreditar em mim, pelo amor e por ser
meu grande amigo.
À minha mãe, Aide Terezinha Ribeiro de Liz Solimann, por ser o ponto de equilibro
da minha vida, pelo amor e dedicação.
Ao meu irmão Fernando de Liz Solimann, pelo companheirismo e amizade
incondicional.
Ao meu irmão Fábio de Liz Solinnann, por me fazer sorrir e pelo brilho que coloca
em minha vida.
Ao meu anjo Diogo de Liz Solimann, aonde quer que esteja, pela luz.
À minha namorada, Bruna Biazi, pelo carinho e apoio.

"0 único tirano que aceito
nesse mundo é a pequena voz
silenciosa que ha dentro de
mim"
Mohandas Karamchand Gandhi
(1869 - 1948)

RESUMO
Solimann, Felipe de Liz. Preferência do consumidor quanto à Equipe Associada
Imóveis:
um estudo em Florianópolis. 2007. f 92. Monografia (Graduação em
Administração) —
Curso de Graduação em Administração. Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis. Orientador: Rudimar Antunes da Rocha.

A qualidade de vida e as belezas naturais de Florianópolis (SC) têm atraído diversas
pessoas interessas em residir neste município. Este fato tem dinamizado o mercado
imobiliário. As construtoras passaram a ofertar os mais variados tipos de
empreendimentos. Da mesma forma, o setor de intermediação imobiliária teve que rever os
seus princípios administrativos, em especial, os relacionados
ao marketing de
relacionamento, como foi o caso da Equipe Associada Imóveis. Por esta razão,
optou-se
por desenvolver uma pesquisa que servisse de parâmetro a supramencionada, além de ser
o Trabalho de Conclusão de Curso do Departamento de Ciências da
Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina. Para tanto, estudou-se o Comportamento do
Consumidor resultante da percepção quanto aos atributos predominantes para o setor
imobiliário de Florianópolis, bem como se pesquisou hábitos de midia do consumidor
e
avaliou-se o grau de preferência em relação à empresa em estudo. Acrescentou-se, ainda,
a confrontação dos dados levantados com as práticas recomendadas pelo marketing de
relacionamento, apresentando uma série de alternativas para o mercado imobiliário
incrementar o serviço prestado ao cliente. 0 trabalho consistiu em um estudo de caso, com
cunho exploratório e descritivo e foi efetuado a partir da aplicação de questionários
estruturados com clientes que compraram com a imobiliária em estudo. Os dados primários
foram obtidos com a aplicação de 63 questionários, dos quais retornaram devidamente
preenchidos 38 e, também, foram coletados dados secundários. Chegou-se a alguns
resultados e conclusões através da pesquisa. Dentre eles, os empreendedores imobiliários
de Florianópolis valorizam bom atendimento, postura profissional e ética
como
características principais para empresas do setor. A midia mais acessada,
como fonte de
informação sobre o mercado, é o jornal. A empresa objeto do estudo, satisfaz os clientes
na maioria das variáveis pesquisadas, sendo percebido como principal diferencial o bom
atendimento, seguido de produtos de qualidade e postura profissional. A imobiliária, porém,
apresentou deficiência no que tange ao aproveitamento de seu site e no relacionamento de
pós-venda com o cliente.

Palavras chave: marketing imobiliário; comportamento do consumidor; estratégias de
marketing de relacionamento.
-
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I INTRODUÇÃO

A Cidade de Florianópolis é apontada como um dos municípios brasileiro com
maiores indices de qualidade de vida. A migração de pessoas para a capital do Estado
de Santa Catarina intensifica-se a cada ano, graças a constante e crescente exposição
na midia de suas encantadoras praias e belezas naturais.
A nova população que esta estabelecendo moradia na cidade cria uma forte
demanda por residências, locais para alocar empresas, enfim, uma serie de
necessidades que são geradas em virtude da mudança de cidade. Grande parte das
pessoas que migram para a cidade de Florianópolis, atualmente, tem origem em outros
estados, principalmente sac) Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
dentre outros.
São notáveis, portanto, as oportunidades existentes para o segmento da construção
civil, bem como serviços complementares à comercialização de imóveis. Inserida neste
contexto, a Equipe Associada Imóveis (EAI), imobiliária fundada ha 10 anos, galga
oportunidades de negócios em meio a um mercado em franca ascensão, porem
extremamente concorrido, onde para sobreviver é imperioso transformar cada cliente em
um aliado.
A estratégia da Equipe Associada para superar as dificuldades impostas para fechar
cada operação de venda, foi estabelecer uma parceria e prestar assessoria de venda
para a Construtora COTA, uma das maiores organizações da construção civil
florianopolitana. Ela constrói para um público de maior poder aquisitivo e, portanto, mais
exigente quanto à qualidade de produtos e serviços.
A exigência de qualidade quantos aos produtos e serviços da construtora COTA,
são similares ao que os clientes aguardam que o preposto de vendas desta empresa
ofereça. Buscar o encantamento do cliente, adotando procedimentos diferenciados de
venda, se comparado à concorrência, precisa ser uma preocupação da EAI para superar
as expectativas dos clientes.
Assim, averiguar as falhas e virtudes dos procedimentos de venda, obtendo uma
avaliação realista do serviço prestado, torna-se imprescindível para o aperfeiçoamento e
a busca de diferencial competitivo da Equipe Associada Imóveis. 0 presente trabalho
consiste no levantamento de informações pertinentes a atuação da empresa realizando,
junto à clientes que adquiriram imóveis com esta, uma pesquisa de satisfação do cliente,
como forma de aprimorar a comercialização da imobiliária.
9

1.1 Problema
Das considerações precedentes emerge o problema central de pesquisa, cujo
enunciado 6: Quais são as preferências dos consumidores do setor imobiliário de
Florianópolis, no papel de cliente da Equipe Associada Imóveis, ao analisar as ações
estratégicas de marketing desta empresa?
1.2 Objetivos
Na busca de resposta do problema de pesquisa, foram fixados os objetivos a seguir:

1.2.1 Objetivo Geral
Verificar o grau de preferência dos consumidores imobiliários de Florianópolis, no
papel de cliente da Equipe Associada Imóveis, por atributos de imobiliária.

1.2.2 Objetivos Específicos
Para facilitar a perseguição do objetivo geral, foram fixados os seguintes objetivos

específicos:

a)

Identificar os atributos predominantes para o setor imobiliário na cidade de

Florianópolis;
b)

Pesquisar hábitos de midia do consumidor;

c)

Avaliar a preferência do consumidor em relação a Equipe Associada Imóveis, em

função dos atributos supramencionados; e
Descrever o perfil do consumidor da Equipe Associada Imóveis por variáveis de
d)
segmentação demográfica selecionada.

1.3 Justificação do Estudo
Realizando uma busca acerca do assunto comportamento do consumidor, na
qualidade de cliente de imobiliárias de Florianópolis, observa-se que há espaço para uma
revisão bibliográfica e um estudo a respeito do tema.

10

Através do levantamento teórico, cujo qual será apresentado adiante, o interesse da
empresa Equipe Associada Imóveis, objeto de estudo do trabalho, e o cronograma de
atividades planejado, tornam esta Pesquisa de Marketing viável.
0 marcante crescimento do segmento imobiliário, ocasionado pelo aumento
populacional de Florianópolis, visto que no senso de 2000 realizado pelo IBGE a
população era de 342.315 habitantes e a população estimada em 01.07.2005 era de
396.778, o que representa uma taxa de crescimento de quase 16%, auxiliou para que a
Equipe Associada alcançasse em valores monetários no período do estudo, R$
20.421.740,04 de produção, distribuídos em 90 operações de vendas. Estes dados
demonstram o quão relevante será para a empresa conhecer a avaliação dos clientes de
seu desempenho, para possibilitar o aperfeiçoamento dos procedimentos de vendas.
Este trabalho, portanto, atende aos três critérios para que uma pesquisa se
justifique, segundo Castro (1978), de originalidade, viabilidade e importância.

1.4 Estrutura do Estudo
0 trabalho, primeiramente, aborda conceitos centrais de marketing para situar ao
leitor a área na qual está sendo desenvolvido. Posteriormente, estudos a respeito do
tema Comportamento do Consumidor são apresentados com o intuito de confrontar as
estratégias de marketing (também inseridas na base teórica) recomendadas pelos
autores consagrados de marketing. Para finalizar, apresenta-se algumas técnicas de
marketing imobiliário selecionado, visto que este segmento possui algumas
peculiaridades com relação aos outros, e levar em consideração estas diferenças é vital
para desenvolver uma estratégia de marketing inteligente e eficiente.
A metodologia adotada previu a realização de um censo com os clientes que
compraram com a EAI, no período de março de 2005 e maio de 2007. Assim, pode-se
estabelecer uma análise aprofundada do relacionamento da empresa com seus clientes
e como estes avaliam a empresa em uma série de fatores que são fundamentais para o
gestor de marketing ter conhecimento.
Os dados apresentados pela pesquisa, confirmaram algumas qualidades

e

deficiências da empresa, e são uma boa base para se realizarem diversas indagações,
não somente internamente mas quanto ao mercado imobiliário como um todo. É vital que
os gestores de imobiliárias estimulem o profissionalismo em suas organizações e adotem
medidas para aperfeiçoar as estratégias de marketing, principalmente quanto à utilização

do marketing de relacionamento, para diminuir a insatisfação dos clientes quanto a este
setor de serviço.
Esta pesquisa de preferência do consumidor quanto à Equipe Associada Imóveis é
uma tentativa de iniciar um processo de conscientização e estimular aos profissionais de
marketing que trabalham em imobiliárias, sejam Corretores de Imóveis ou empresas do
setor, a adotar ferramentas estratégicas de marketing, visando ao aprimoramento do
serviço prestado, não somente pela empresa objeto de estudo, mas ao mercado
imobiliário em geral.
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2 BASE CONCEITUAL

Inicia-se o processo de aprendizagem ao confrontar o conhecimento produzido ao
longo do tempo com as práticas encontradas nas organizações atuantes no mercado.
Assim, apresenta-se conceitos dentro do enfoque estudado: Marketing.
2.1 Origens e Conceitos de Marketing

Com o aumento da competitividade entre as organizações, o Marketing tem, cada
vez mais, assumido papel imprescindível no planejamento das estratégias corporativas.
Para tanto, deve-se buscar um perfeito entendimento do objetivo final da organização, ao
elaborar um Plano de Marketing. Dominar os conceitos de Marketing consiste em
padronizar uma linguagem para possibilitar o alcance do sucesso, pois somente será
possível se todos da empresa objetivarem o mesmo fim.

2.1.1 Origens e evolução do Marketing
Muitas são as teorias de origem do marketing, mas certamente desde que o homem
passou a habitar o planeta Terra, inconscientemente, utiliza

o marketing para

sobrevivência.
0 Marketing é uma ferramenta poderosa entre os homens. Jesus Cristo foi um
gênio nessa área. Alem de ser um ser iluminado espiritualmente, soube tirar proveito de
seus dons para cativar, conquistar e manter seus fiéis seguidores até os dias de hoje.
Além de Jesus, Buda conseguiu utilizar adequadamente as ferramentas de marketing
para criar sua seita, além de tantos outros lideres que souberam fazer bom uso do
marketing pessoal e de relacionamento para conquistar pessoas.
Um exemplo clássico da origem do marketing é abordado por Cobra (1997), em que
a serpente foi quem primeiro aplicou intuitivamente o conceito de marketing, quando
o
usou técnicas de persuasão para vender a "maçã" a Eva e, esta, a Adão. Complementa
autor destacando que "a transição da economia de produção à economia de consumo
processou-se através do marketing, desde os primórdios da revolução industrial, quando
a produção em massa encontrou a chamada economia de escala na fabricação" Cobra
(1997, p. 20).
A busca pelo diferencial competitivo e a equiparação, ao longo dos anos, dos meios
de produção com a disseminação da tecnologia, aumentou amplamente a importância
13

das ferramentas ofertadas pelo marketing para suprir a defasagem entre a capacidade
de produção e a capacidade de consumo.
Kotler (2000, p. 38), por sua vez, afirma que "as atividades de marketing devem ser
conduzidas sob a égide de uma fiiosofia bem pensada de marketing eficiente, efetivo e
socialmente responsável". 0 autor defende que há cinco orientações concorrentes com
bases nas quais as organizações conduzem atividades de marketing: a orientação de
produção, a orientação de produto, a orientação de vendas, a orientação de marketing e
a orientação de marketing societal.
Importante ressaltar que a orientação de produção foi a primeira a ser implantada
como premissa organizacional , visto que emerge dos tempos da Revolução Industrial, na
Inglaterra do Século XVIII. Esta orientação foi eficiente para a época em virtude da baixa
concorrência e da procura do cliente por produtos de baixo custo.
A finalidade deste trabalho acadêmico não é discutir os pros e contras de cada uma
das orientações, mas, embasado nas idéias de Kotler, conclui-se que a orientação mais
indicada, para o segmento imobiliário, é a orientação de marketing, pois segundo Kotler
(2000, p.41)
A venda está voltada para as necessidades do vendedor, o marketing, para as necessidades do
comprador. A venda preocupa-se com a necessidade do vendedor de converter seu produto em

dinheiro; o marketing com a idéia de satisfazer as necessidades do cliente por meio do produto e de
todo o conjunto de coisas associado a sua criação, entrega e o consumo final.

Alguém apenas comprará um imóvel se este estiver de acordo com sua
necessidade. Certamente, neste ramo de negócios, um vendedor não conseguirá impor
sua necessidade de transformar seu produto em dinheiro.
Das discussões do livro coordenado por Dias (2003), extrai-se que o conceito moderno
de marketing surgiu no pós-guerra, na década de 1950, quando o avanço da
industrialização mundial acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos
mercados trouxe novos desafios.
Após a Segunda Guerra Mundial, as empresas perceberam que apenas produzir
produtos e disponibilizá-los no mercado pelo preço de custo adicionado a margem de
lucro, não atraia clientes e, conseqüentemente, surtiam efeito negativo sobre a demanda
de produtos e serviços. "Passou-se a orientar as decisões e ações das empresas para o
mercado, surgindo novos conceitos como 'empresa orientada para o mercado', "criação
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de vantagem competitiva' e, mais recentemente, "criação de valor para o cliente', entre
outros". Dias (2003, p. 2)
A administração de marketing, ao longo dos anos, precisou se voltar para

o

mercado. Não apenas o departamento de marketing, mas todos os departamentos da
empresa necessitaram se adaptar para ofertar valor aos clientes. Isto é ainda mais
imperioso numa organização de serviços. "A interação com o meio ambiente externo
(governo, fornecedores, concorrência, consumidores

e

distribuidores) deve ser

harmônica, da mesma forma que as relações internas devem ser coordenadas para
satisfazer ás exigências do mercado (consumidores-usuários e clientes distribuidores)"
Cobra (1992, p. 33).
De acordo com as premissas de Kotler (2000, p.46), "a maioria das empresas não
adota a orientação de marketing até ser levada a faze-lo pelas circunstâncias". Os
principais acontecimentos que provocam a mudança, para Kotler (2000), são "declínio
das vendas", "crescimento lento", "mudança nos padrões de compra", "concorrência
crescente" e "crescentes custos de marketing".
Algumas das decisões típicas advindas da gestão atual de marketing, resultantes da
imposição da orientação para o mercado nas ações da empresa, na concepção de
Gonçalves et a/. (2002, p. 8), podem ser anunciadas como as que seguem:
•

Quais as reais perspectivas de nosso produto X no atual mercado?

Como nossos concorrentes reagiram ao lançamento de X?
•

De que forma X deve ser apresentado ao mercado

e ter suas posições

competitivas sustentadas?
•

Como é esperado que X se desenvolva no mercado? (expectativas de ciclo de
vida do produto).

•

Como será composta a cadeia de valor — envolvendo comunicação, distribuição,
etc. — de X?

•

Como se dará a evolução de prego de X?
As respostas relativas a estas perguntas será à base do desenvolvimento da

estratégia de marketing da empresa.
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2.1.2 Conceitos de Marketing
Durante a evolução do marketing, surgiram as mais diversas visões a respeito de
formas de extrair, da interação entre empresa e cliente, os resultados mais satisfatórios
possíveis, bem como de quais seriam as funções do marketing dentro de uma
organização. Neste tópico, será apresentada a visão de alguns autores consagrados
quanto a esta discussão.
Kotler (2000, p. 25), um dos mais respeitados autores nesta área, afirma que

o

"marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes,
seja este pessoa física ou jurídica". 0 autor acredita que marketing é um processo social
por meio do quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o
que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor
com outros.
O conceito de marketing, na visão de Dias (2003, p. 2), pode ser entendido como "a
função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem
competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis
controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição".
"0 marketing não é uma função, é uma forma de fazer negócios. A tarefa do
Marketing não é enganar o cliente e, sim, integrá-lo à elaboração do produto e
desenvolver um processo sistemático de interação que dará firmeza à relação", McKenna
(1992, p. 6).
Na ótica de Drucker (apud KOTLER, 2000, p. 30), "o mais importante em marketing
não é vender, visto que a venda é apenas a ponta do iceberg de marketing". Drucker
ensina:
Pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço de vendas, mas o objetivo do
marketing 6 tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o
produto ou serviço se adapte a ele e se venda por si só. 0 ideal é que o marketing deixe o cliente
pronto para comprar. A partir dai, basta tornar o produto ou serviço disponível.

Concordando com o exposto acima, Rapp e Collins (apud COBRA, 1997, p.35) em
suas discussões, acreditam na imposição de estreitar o relacionamento com o cliente,
defendendo que:
•

Todo marketing deve ser bem—sucedido em satisfazer às necessidades
vontades dos compradores em potencial, seja consciente ou inconscientemente.
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e

•

Todo marketing deve realizar a venda convertendo o interesse do comprador em
potencial em intenção de compra e compra real.

•

E quase todo marketing deveria tentar desenvolver uma relação continua com o
comprador após a primeira venda, encorajando compras adicionais e fidelidade
permanente.
A relação existente entre o setor e o mercado, demonstrando a relação de fluxo que

os interligam, é apresentada por Kotler (2000, p. 31), na figura a seguir, denominada de
Sistema simples de marketing:
ComunicarAo

Setor (um
conjunto de

Ele-n::: e

er,,eigos:

tylercado (um conjuto
cie compradores)

•vendedores)
Dinheiro

Informaç-gio

Figura 1: Sistema Simples de Marketing
Fonte: Kotler (2000, p.31)

Quando ocorre a interação do setor e do mercado, caracteriza-se uma transação ou
troca. Os meios pelos quais há a aproximação e ocorre a interação entre as partes são
atividades do marketing.
Uma imobiliária, objeto de estudo deste trabalho, tem, por razão social, realizar a
intermediação entre vendedores e compradores de imóveis. Essa relação consiste numa
troca ou transação. "Troca envolve a obtenção de um produto desejado de alguém se
oferecendo algo em troca." (Kotler, 2000, p.34). Para o autor, uma transação, em
contrapartida, envolve Arias dimensões: pelo menos duas coisas de valor, acordo no
que diz respeito as condições, momento de acordo e local de acordo.
Cobra (1997) avalia que troca é o processo típico de marketing, em que algo é dado
e algo é recebido pelas partes comprometidas. Já em uma transação, não há apenas as
partes tangiveis como produtos e serviços de um lado e dinheiro do outro. Ha os valores
intangíveis que envolvem todo o processo de troca.
Para um Corretor de Imóveis ou uma imobiliária, é imprescindível uma perfeita
capacidade de criação de valor para o cliente, através de ferramentas de marketing, afim
de viabilizar trocas ou transações. Um profissional do ramo imobiliário deve estar
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permanentemente focado nos meios de atingir clientes potenciais para determinados
produtos do estoque. De acordo com Kotler (2000, p. 33), "um profissional de marketing
é alguém que busca uma resposta (atenção, compra, voto, doação) de outra parte,
denominada cliente potencial".
Já McKenna (1992, p. 22) defende que "a gerência de marketing tem que estar
totalmente consciente da dinâmica de mercado. O marketing tem que se tornar um
processo de aprendizagem na empresa".
Os dois autores concordam que os profissionais de marketing devem estar atentos
as alterações das necessidades e desejos dos clientes. Além disso, devem focar o
desenvolvimento de produtos e serviços com o objetivo de atender aos anseios de
consumo do mercado-alvo.
Na visão de Dias (2003, p. 3) "o mercado-alvo 6 aquele para o qual a empresa irá
direcionar seus investimentos e focar sua estratégia de marketing. Ele é selecionado com
base na análise de atratividade e competitividade realizada pelo gerente de marketing",
"Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta ao mercado.
A oferta é posicionada na mente dos compradores-alvo como possuidora de algum(ns)
beneficio(s) fundamental(is)." Kotler (2000, p.30).
McKenna (1992, p. 8), ensina que "o marketing inteligente pensa a sua empresa, a
sua tecnologia e seu produto de forma diferente, começando pela definição de onde
pode estar sua liderança, porque em marketing, o que você lidera, ganha. Liderar é
ganhar".
Os meios pelos quais a empresa pode ir ao encontro do mercado-alvo, na ótica de
Kotler (2000), seriam através de três canais de marketing: Canais de comunicação, para
transmitir mensagens a compradores-alvo e deles receber mensagens, Canais de
dialogo, para contrabalançar os canais de via única mais tradicional e Canais de
distribuição, para demonstrar ou entregar produtos ou serviços tangiveis ao comprador
ou usuário.
Com os avanços da tecnologia criando alternativas de interação com os clientes, a
preocupação de McKenna (1992, p.10) corn as diferenças acarretadas peias mudanças
tecnológicas e nos meios de se relacionar com o cliente, fica evidente quando o autor
afirma que "em um mundo de produção em massa, a contrapartida era o marketing de
massa. Em um mundo de produção flexível, a contrapartida é o marketing flexível".
autor ensina que a tecnologia vem primeiro, a capacidade de comercializar vem depois.

Is

A tecnologia envolve capacidade de adaptação, programação e customização; em
seguida, vem o marketing, que faz essas qualidades chegarem aos clientes.

2.1.3 Tendências de Marketing
0 aumento da competitividade acarretado pelo avanço da globalização, influi
diretamente na formação de novos paradigmas, sendo delicadamente importante ao
abordar o assunto Marketing.
"Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviços superiores, além de
alguma customização", pontua Kotler (2000, p.48). Eles percebem menos diferenças
reais entre produtos e mostram menos fidelidade a marcas.
Com tantas ofertas de produtos e serviços, até certo ponto similares, torna-se difícil
manter o cliente fiel a empresa. Rank (2001, p. 32) traz a seguinte definição no que se
refere à fidelização do cliente:
0 importante e oferecer mais do que um produto ou serviço, e oferecer uma experiência agradável
para o cliente (Raphael, 1999) e (Pine, 1999). Fazer com que o cliente se sinta importante pode
transformá-lo em assíduo, como aponta Lebeouf apud Raphael, (1999:76). "0 cliente recompensado
compra, multiplica-se e retorna." Além disso, pode-se tornar um divulgador, que é "a melhor fonte de
negbcios futuros, pois proporcionam excelentes testemunhos". (Raphael, 1999: 76).

As empresas estão fazendo muita auto-análise e empresas muito respeitadas estão
mudando em vários aspectos. Kotler (2000) aponta alguns dos principais temas de
marketing na chegada do milênio: Marketing de Relacionamento, Valor do cliente ao
longo do tempo, Participação nos clientes, Marketing para mercados-alvo,
Individualização, Banco de dados de clientes, Comunicação integrada de marketing,
Canais de distribuição com parceiros, transformar Todo funcionário em um profissional
de marketing e Tomada de decisões baseada em modelos.
No mundo globalizado, na opinião de Borba (2004, p. 145), "o pacote de serviços
esta-se tornando amplo, mas, ao mesmo tempo, com maior grau de padronização, ou
consistência, para o atendimento cada vez mais personalizado".
0 autor McKenna (apud JÚLIO; NETO, 2001) defende que ha cinco novas regras
do novo marketing, nos tempos da internet. Elas consistem em: a subestrutura digital
mudou e muda tudo, a fidelidade à marca desapareceu, redefine-se o conceito de
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imagem, o cliente torna-se o "marketeiro" da empresa e o marketing sera centrado na
tecnologia da informação.
Seguindo a linha de como as ferramentas digitais alteram a relação do
cliente/empresa, uma das tendências do marketing é a aplicação do Database Marketing,
no entendimento de Gonçalves et al. (2002). Segundo os autores, o marketing
individualizado, ou marketing "um para um'', é aquele que busca reconhecer, analisar,
apreciar e servir aos interesses dos consumidores individuais selecionados, cuja
identidade e perfil são ou tornam-se conhecidas do anunciante.

2.2 Comportamento do consumidor
O assunto "Comportamento do consumidor" vem sendo aprofundado intensamente
ao longo dos últimos anos. Vários são os pontos de vista referentes a este tema, na
tentativa de identificar e decifrar os passos que o consumidor segue em situações de
tomada de decisão de compra.
O consumidor busca produtos e serviços capazes de satisfazer suas necessidades,
desejos e demandas. Sobre estes aspectos, Kotler (2000), entende que as necessidades
descrevem exigências humanas básicas. Essas necessidades se tornam desejos quando
são dirigidas a objetos específicos capazes de satisfazê-las. Já as demandas, são
desejos por produtos específicos apoiados por uma possibilidade de pagar.
O assunto comportamento do consumidor é fundamental, para Schiffman e Kanuk
(1997, p. 6), porque se "os profissionais de marketing entendem o comportamento do
consumidor, eles se tornam capazes de predizer a probabilidade de os consumidores
reagirem a vários sinais informacionais e ambientais e, portanto, podem planejar suas
estratégias de marketing coerentemente".

2.2.1 Mode lo de Processo de Decisão do Consumidor
O processo de tomada de decisão é algo rotineiro no cotidiano de qualquer pessoa
e cada um desenvolve um comportamento próprio, através de suas experiências
passadas. Pode-se estabelecer modelos que demonstrem padrões deste processo de
decisão. Um modelo nada mais 6, na ótica de Engel et al. (1995, p. 92), do que "uma
replica dos fenômenos que é projetado para representar. Ele especifica os blocos de
construção (variáveis) e as maneiras pelas quais elas estão inter-relacionadas".
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De acordo com Kotler e Armstrong (1998, p. 96), "os consumidores do mundo
inteiro variam muito de idade, renda, nível de instrução e gosto. E compram uma incrível
variedade de bens e serviços". As formas como esses consumidores diversos fazem
suas escolhas dentre vários produtos envolve uma série fascinante de fatores. E
conhecer as variáveis que moldam o comportamento do consumidor é fundamental no
ramo imobiliário.
2.2.1.1 Variáveis que moldam a decisão
Ha infinitas variáveis decisivas na hora do consumidor decidir pela compra ou não
de um produto ou serviço. "A tomada de decisão do consumidor é influenciada e
moldada por muitos fatores e determinantes, que caem nestas três categorias: diferenças
individuais, influências ambientais e processos psicológicos" Engel etal. (1995, p. 93).
A representação esquemática, apresentada a seguir, dos fatores que influenciam o
comportamento do consumidor facilita a visualização, bem como representam a
complexidade resultante da soma destes fatores na construção do processo de tomada
de decisão.
Cuitttil a

Social
Pessoal

Culture,

PE-Alc o lOcji co
Grupos cie
referencia

Subculture

Wade e estagio do
ciclo de vida

reft ot ivageio

Ocupagao

Per cepq.,Zio

Familia

Papeis e status

Consumidor

SituaR5o econC- irrlica

Aprendizado

Estilo cie vida

Crenças e

Personaliciade e
aurtoconceito

atitudes

Classe social

Figura 2: Fatores que influenciam o comportamento do consumidor
Fonte: Kotler e Armstrong (1998, p.97)

Kotler e Armstrong (1998, p.97) afirmam que "embora os profissionais de marketing
não consigam, geralmente, controlar esses fatores, precisam leva-los em consideração".
"As Influências Ambientais atingem diretamente o comportamento do processo
decisório do consumidor, como a cultura, classe social, influência pessoal, família e
conforme a situação em que se encontra a pessoa. Os Processos Psicológicos
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completam esse leque de fatores que moldam o comportamento do consumidor", de
acordo com Engel et al. (1995). A informação em processamento, a aprendizagem e a
mudança de atitude e comportamento influenciam fortemente o comportamento do
consumidor.
Das discussões de Schiffman e Kanuk (2000, p.185) extrai-se que "a formação das
atitudes do consumidor é fortemente influenciada pela sua experiência pessoal, pela
influência da família e dos amigos, pelo marketing direto e pela comunicação de massa".
Os autores constataram, ainda, que as mudanças de atitudes são aprendidas.
Para ilustrar como os fatores ambientais influenciam no comportamento do
consumidor e, muitas vezes, acarretam em mudanças no desenvolver de uma
negociação, Costa (2002, p. 31), apresenta um exemplo no ramo imobiliário:
Um bom exemplo, a ser mencionado, de risco de negócio realizado "desmanchar' 6, atualmente, a
estratégia da Caixa Econômica Federal, que vende

o imóvel ocupado (...), mas demanda

comumente mais de 30 dias para assinar o contrato da venda. Nesse período, o interessado sofrera
praticamente todas as influências citadas. É fato que muitas das propostas de compra encaminhadas
aquele agente financeiro simplesmente se "desmoronam" pelo caminho

0 consumidor, principalmente o que assume que está em processo de compra,
busca fontes de informação, das mais variadas origem, onde ele procura se assegurar de
que está fazendo um bom negócio. Um interessante modelo de estimulo-resposta ás
fontes de informações que influenciam o comportamento de compra do consumidor, é
apresentado por Dias (2003), como se pode visualizar na Figura 3.:

4Ps
Estimulo de Marketing

Estimulo do meio ambiente

=>

Culture organizacional
Sociais
Pessoais
Psicológicas
Caroteristicas do
cliente
Processo de decisao
de compra

Econômicos
Tecnológicos
Politica governamental

Figura 3: Modelo estimulo-resposta
Fonte: Dias (2003)

Reconhecimento da necessidade
Busca de informaq6es
.Avaliaçao das atternativas
Decisao de compra
Comportamento pós-compra

Reaçao do cliente
Escolha do produto ou serviço
Com que qualidade e serviço agregado
Escolha da marca, loja ou fornecedor
Escolha do canal: vendedor. interne. ioje
Escolha das condiOes de pagamento
Momento da compra
Quantidade de compra
Prazo de entrega

Percebe-se, na referida figura, o quão extensa é a lista de variáveis que moldam o
comportamento do consumidor, além da complexidade que cada uma dessas variáveis
acarreta para um processo de tomada de decisão, podendo estimular ou não o
consumidor a finalizar a aquisição de, por exemplo, um bem imóvel.
No que se refere ás mudanças no comportamento do consumidor, das discussões
expostas por Cobra (1997), verifica-se que as estratégias devem estar intimamente
interligadas com informações sobre o comportamento do consumidor. Esta abordagem
defende a importância das pesquisas de marketing para que as estratégias sejam
formuladas a partir da definição dos objetivos da empresa, pois apenas dessa maneira
os resultados produzidos serão os esperados, assim como é uma das formas de
identificar as motivações e necessidades dos clientes.
No segmento imobiliário, Almeida (2000, p.94), defende que:
È na fase de pesquisa que se deve atentar a detalhes como localização, acesso, segurança, rede de
benefícios sociais (escolas, comercio, hospitais, bancos, etc.), padrão das construções da região,
benefícios ou barreiras naturais (montanhas, lagos, viaduto, área industrial, reserva ambiental, etc.)
entre outros itens que podem vir a constituir o escopo de diferenciação do empreendimento.

Estes detalhes devem ser cuidadosamente planejados para que estejam em
consonância com as necessidades e desejos dos cliente., pois certamente estes dois
aspectos assumem papel decisivo na compra ou não de um imóvel.
Uma das variáveis mais importantes na decisão de compra, é a motivação que leva
o consumidor a buscar um produto ou serviço no mercado. Dos estudos de Cobra (1997)
extraem-se as necessidades e tipologia dos motivos de compra. Dentre os motivos,
podem-se citar os seguintes:
•

Motivos primários: são baseados em necessidades biológicas que precisam levar
as pessoas à sobrevivência

•

Motivos secundários ou aprendidos: responsáveis pela mais ampla diversidade de
atividades humanas observáveis.

•

Motivos internos e incentivos: as motivações internas empurram a pessoa à ação,
enquanto que uma motivação baseada no incentivo puxa uma pessoa através de
objetos e desejos.
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•

Fatores motivadores, conscientes e inconscientes: caracteriza-se pela famosa
fi gura da hierarquia de necessidades de Maslow.

•

Dissonância cognitiva: é entendida como sendo a existência de comportamento
não ajustado às relações cognitivas. É um estado mental que leva o indivíduo a
tentar reduzir qualquer carência ou deficiência que estabeleça uma analogia
associada às cognições.

Os fatores motivadores assumem papel fundamental no sucesso de uma transação.
Stahl e Pacanhan (2004, p. 10) desenvolveram um paralelo do produto imobiliário com a
hierarquia das necessidades de Maslow. Este paralelo é representado pela figura 4:

auto-

Necessidade de
auto-realização

Necessidade de
eat ilha

Necessidades Sociais

Necessidades de Segurança

Necessidades Fisiológicas

realização
c casa de
praia e
campo)

status (marca
reconhecida. alto
padrão)
rclaciomimentos (busca de
imOveis familiares)

segurança tísica - tLitiisição de
imOvel
I desejo de I FR uma casa)

abrigo e moradia
( pode se reali/ar pelo aluguel)

Figura 4: paralelo das necessidades de Maslow com as necessidades de moradia
Fonte: Stahl e Pacanhan (2004, p. 10)

Pode-se perceber que a necessidade do produto moradia varia muito em relação a,
primeiramente, ter um imóvel como abrigo. Posteriormente, com melhoria na condição
econômica, o consumidor passa a querer ter seu próprio imóvel e, subsequentemente,
buscar localizações privilegiadas, marcas reconhecidas, com alto padrão de qualidade
para, finalmente, ter algo que represente um sonho, que pode ser uma casa de campo
ou casa de praia. 0 importante é saber reconhecer qual necessidade predomina no
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momento em que um cliente busca uma empresa e/ou um corretor de imóvel. "Morar
uma necessidade básica, mas qual é o desejo de morar deste consumidor? Almeida
(2000, p.33)
Brandstetter (2004) apresenta um modelo das principais variáveis determinantes da
satisfação residencial. Demonstra-se, no Quadro 1. este modelo:

Características
Pessoais
Idade

Relação como o processo de satisfação residencial
Ainda que menos determinante do que o estágio do ciclo de vida
familiar, a idade influencia o processo de formação da satisfação
residencial mediante dois aspectos o pnmeiro esta indiretamente
vinculado a oltuação financoira familiar, uma voz quo oxisto a tondôncia
do acumulo do patrimônio financeiro e das estabilidades pro fissional e
orçamentaria ao longo do tempo, o que permite o acesso aos atributos
satisfatórios da moradia. o outro aspecto esta ligado ao juizo de
valorque se diferencia com a idade. por exemplo, pessoas mais jovens
priorizarn a localização mais centralizada em especial devido ao [Vida
acesso ao local de trabalho, enquanto que pessoas mais velhas
priorizarn a composição social da vizinhança, o padrão do imóvel o a
tranquilidade da localização (em muito, por não mais priorizarem a
localização próxima ao trabalho).

Estágio do ciclo
de vida familiar

uma ins grandes varlpvels determinantes (la satisraçao resiaenciai.
exist& claramente um comportamento especifico em relaça'o aos
atributos quo no valorizados na moradia para cada cotagio do ciclo
de vida familiar. Mais do que o estado civil, a presença e a idade dos
Mhos tornam-se Os grandes condicionantes da escolha do imóvel e.
consequentemente, da formação da satisfação com a moradia. Por
exemplo: casais sem Mhos valorizam o local proximo ao trabalho,
casais com crianças valorizam espaço de lazer, casais com filhos
adolescentes valorizam o projeto adequado cio Imóvel (separaçao de
quartos, escritárioc), casaic C:LOS filhos j6 caíram do caca valorizam a
praticidacie cio imóvel, entre cwr.ros.

Renda familiar

Variável determinante de qualquer aspecto do comportamento de
consumo. É a condição financeira familiar que permite o acesso aos
atributos que são valorizados pela família. Quanto maior a renda,
maior ei possibilidade em adquirir e melhorar a moradia ao longo do
tempo, tornando-a, portanto, mais satisfatória

Patrimônio
financeiro
familiar

Variável financeira ainda mais determinante da satisfação do que a
renda familiar. É o patrimônio financeiro que permite a compra da
moradia e, portanto, a satisfação das necessidades ambientais da
família. 0 patrimônio pode não vir somente do montante poupado pela
família ao longo do tempo, corno também a partir de heranças e
doações. A satisfação corn a moradia 6 proporcional ao maior número
de atrioutos capazes de corresponder as expectativas familiares.
Quanto maior for a flexibilidade da moradia capaz de satisfazer as
mudanças de expectativas ao longo do tempo, mais satisfatória ela se
torna, 0 aporte familiar é que permite a compra de moradias cada vez
mais satisfatórias.

?5

0 processo de formação da satisfação residencial diferencia-se por
completo entre propnetanos e inquilinos A propriedade do imóvel permite
o crescimento do sentimento de Identiclade familiar com o lar ao longo do
tempo. Alem disso, a propriedade tambem influencia a satisfação por
permitir o controle sobre o imóvel seja atraves da possibilidade de
reforrnas, ajustes, melhorias, personalização, entre outros, os quais não
são permitidos corn flexibilidade entre aqueles que não possuem a
propriedade do imOvel que habitam

Condição de
propriedade do
i móvel

Os atributos a mudança da Ottima moradia tornam-se os principals
aspectos determinantes da satisfação corn a moradia atual (no caso
de mudanças voluntarias por ajuste) Geralmente o que leva ao
rompirnento do estado de equilibro corn a moradia anterior, torna-se o
grande fator de influéncia na escolha do novo imóvel e, portanto, o
itern de major influencia sobre a satisfação

Motivação para a
última mudança
residencial

Quadro 1: Variáveis determinantes no processo de satisfação residencial
Fonte: Branstetter (2004, p.289)

Estas características, certamente terão um peso muito grande na hora do cliente
tomar uma decisão de compra. Identificar e oferecer produtos que valorizem estas
características facilita a obtenção da resposta favorável de compra do cliente.

2.2.1.2 Comportamento do Processo Decisório

Após sofrer a influência de todas as variáveis anteriormente apresentadas,

o

consumidor é levado a tomar uma decisão, favorável ou não, de compra. Engel et al.
(1995) apregoam que o comportamento do Processo decisório, surge quando do
reconhecimento de uma necessidade. A partir disso, inicia o processo de busca de
informação. Assim, o consumidor assimila as informações que inicialmente lhe estão
disponíveis, onde estas despertam sua atenção. Com a atenção atraida, à mensagem é
analisada e o consumidor se posiciona aceitando ou não a informação .
Kotler e Armstrong (1998, p. 105) defendem que as pessoas desempenham vários
papéis na decisão de uma compra, sendo mais um fator de influência no processo
decisório:
aquele que lança a idéia de comprar um produto ou serviço especifico;

•

Iniciados

•

Influenciador

—

—

aquele cujos pontos de vista e conselhos podem influenciar a

decisão;
•

Decisor

—

aquele que toma a decisão ou parte dela — se deve comprar, o quê,

como ou onde comprar.
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aquele que efetivamente faz a compra; e

•

Comprador

•

Usuário — aquele que consome ou utiliza um produto ou serviço.

Saber identificar o papel de cada pessoa no processo decisório é vital para ter unia
boa leitura da situação e conduzir inteligentemente a venda de um produto ou serviço.
Já Schiffman e Kanuk (1997) entendem que a existência de quatro visões do
processo de tomada de decisão do consumidor. A primeira é a visão econômica, onde o
consumidor é caracterizado por tomar decisões racionais. A segunda visão é a passiva,
contrária a visão econômica e descreve o consumidor como submisso aos interesses
próprios e aos esforços promocionais dos profissionais de marketing. A visão cognitiva,
terceiro modelo, defende que o consumidor é um solucionador pensante de problemas.
E, por fim, a visão emocional, o consumidor tende a associar sentimentos profundos ou
emoções, a certas compras ou posses.
Os autores acima citados apresentam um modelo do processo de tomada de
decisão do consumidor, que reflete o consumidor cognitivo e, até certo ponto, o
consumidor emocional. 0 modelo apresentado tem três momentos principais: input,
processo e output.
Influência externa
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Input

Esforços de Marketing da

Ambiente sociocuttural

empresa

1.
2.
3.
4.

1. Produto
2. Promogiio
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Familia
Fontes informais
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— —
— —
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—
— - — — - —
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Figura 5: processo de tomada de decisào do consumidor
Fonte: Schiffman e Kanuk (1997)
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Interessante ressaltar que os esforços de marketing devem ser dirigidos para,
primeiramente, conhecer o público-alvo e direcionar produtos que venham a despertar o
reconhecimento da necessidade, que pode ser suprida com o produto. Além disso, é
importante concentrar esforços na avaliação de pós-compra, para construir
encantamento do cliente e, assim sendo, vir a realizar novas transações.
A avaliação pós-compra merece uma atenção especial também no setor imobiliário,
na ótica de Costa (2002, p. 31), pois "comprar um imóvel de qualquer preço é sempre
uma decisão difícil e importante. Chega a ser indispensável que os produtores e
intermediários ofereçam esse apoio pós-venda, em nome de uma possível lealdade e da
indicação de novos consumidores".
2.2.2 Tipos de Processo Decisório
Os tipos de processo decisório consistem na analise das situações em que tomar
uma decisão abrange, como seu grau de complexidade, freqüência com que decisões
semelhantes são tomadas, entre outros.
Engel et al. (1995) defendem a existência de uma escala do processo decisório de
compra. Existem situações em que a complexidade de tomada de decisão varia de alta a
baixa. Para os autores, numa compra inicial, quando o processo de tomada de decisão é
muito complexo é chamado de Solução de Problema Ampliada (SPA). Já quando a
situação for de grau mais baixo, é denominada de Solução de Problema Limitada (SPL).
E o meio termo denomina-se Solução de Problema de Médio Alcance.
Na análise de Schiffmann e Kanuk (1997) os problemas de grande complexidade
demandam grande quantidade de informações para o consumidor tomar uma posição de
compra ou não. Na ótica dos autores, num grau de variação do mais alto ao mais baixo,
podem-se distinguir três níveis específicos no processo decisório do consumidor: a
solução extensa do problema (muita informação para estabelecer uma serie de critérios
para julgar marcas especificas), solução limitada do problema (informações adicionais
como "ajuste de sintonia") e comportamento de resposta rotinizada (busca um pouco
mais de informação ou rever o que já se sabe).
Quando o processo de compra é repetido ao longo do tempo, de acordo com Engel
et al. (1995, p. 104), existem duas possibilidades de decisão de compra: (1) solução de

problema repetida e (2) tomada de decisão habitual, em que pode variar como sendo
lealdade a Marca ou a Empresa e Inércia
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"0 consumidor tem um alto envolvimento quando o produto é caro ou arriscado,
quando 6 uma compra esporádica ou bastante auto-expressiva. Normalmente,

o

consumidor tem muito a aprender sobre a categoria do produto". Kotler e Armstrong
(1998, p. 107).
A aquisição de um imóvel, além de se tratar de uma operação de compra pouco
rotineira na vida da maioria dos consumidores, corresponde a uma troca de valores
monetários muito grandes. Ao investir na compra de um imóvel, seja lá qual finalidade
este terá para a vida do consumidor, a busca por informações precisas sobre preço,
qualidade, condições de pagamento, enfim, todos os aspectos que interagem durante
uma fase de negociação de um bem imóvel exigem, por parte do cliente, de total
esclarecimento e clareza.

2.2.3 Comportamento de Compra
As variáveis envolvidas numa operação de venda de urn imóvel são
demasiadamente complexas e envolvem entre outros, empatia, conhecimento de
mercado, paciência para construir uma relação de confiança e fidelidade. Algumas
técnicas para reconhecer as variáveis referentes aos aspectos que conduzem

o

comportamento de compra do consumidor são importantes para se aproximar do
sucesso de venda.
Em sua pesquisa, Cade (apud DIAS, 2003) apresenta o modelo desenvolvido para
classificação de perfis psicográficos atribuidos ás classes sociais. Sabidamente, a classe
social exerce forte pressão na decisão de compra do consumidor. Apresenta-se, a seguir
o modelo:
Neste modelo, fica evidenciada a diferença de enfoque que deve ser dado no
atendimento de cada mercado-alvo para atender suas expectativas, principalmente
quando o assunto é bem imóvel, e estabelecer um vinculo e tornar possível um
relacionamento duradouro com o cliente.
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Classe Al
Elite social: inclui os herdeiros; mantém uma
relagao aristocrática com o dinheiro; geralmente
é bastante tradicionalista, discreta e sóbria; é
grupo de referência para as classes A2 e B2

Classe A2
Muitas vezes, tem renda superior Si classe Al; saci os
aitos executives e empresários, tecnocratas; geralmente
sua ascençgo é recente, com raizes nas classes 6 e C;
fortemente sensível ao consumo de signos de status;
ligada ao dinheiro, poder e nao raro culture e bom gosto;
valorize as peças exclusivas como simbolos distintos

Classe 81 e 62
Profissionais diferenciados, com nível acadêmico
superior; valorizam a formaego cultural e
profissional como garantia de manutençao ou
ascerveMo de status; sMo sensíveis aos apelos
de conforto e bom gosto.

Classe C
Familisi típica trabalhadora, com tendência
conservadoras; valorize a qualidade dos bens duraveis;
geralmente, náo confia no próprio gosto; busca
orientaçao na classe Bi como grupo de referência, e
em publicaeMes especializadas; é sensível ao prego.

Classe D
Tem ocupaço"es profissionais nao
diferenciadas; sensível, sobretudo, aos bens
duráveis; costuma ter lealdade a marca, coma
forma de minimizer a ansiedade e insegurança
que incide nos processos de compra, para os
quais tem pouco conhecimento

,

Classe E
Baixo nível de instruek, pequena disponibilidade ao
raciocínio abstrato, simbólico; revela urn comportamento
de compra corn tendencies impulsivas (busca
satisfaçáo "quando pode"), o que leva a aceitaçêo de
pregos superiores ao valor real do produto ou a conduz
a sistemas de crédito pouco favoráveis.

Quadro 2: perfis psicograficos atribuidos as classes sociais
Fonte: Dias (2003)

Ha diferentes categorias de vínculos e níveis de vinculo corn os clientes, no
entender de Gordon (1998) 0 autor divide os clientes em 5 categorias de vínculos e em 7
níveis de vínculos. O gráfico representa estas escalas:
Escala de Vinculo - Processo de Compra e Intensidade
de Relacionamento com o cliente

De fens ore s

Clientes
Regulares
Clientes
Eventuais
Compradores

Experimenta dores

Prospects

Consciêntici Interesse AvaIlaçao

Experiência Acioçao

Compromisso

Processo c/a Compra

Figure 6. Escala de vinculo
Fonte: Gordon (1998)
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O objetivo do marketing deve ser atrair a maior quantidade possível de clientes para
o nível de compromisso e defensores.
possível reduzir a dissonância do comportamento de compra. Kotler e Armstrong
(1998, p. 107) acreditam que isto ocorre quando "o consumidor está muito envolvido com
uma compra cara, pouco freqüente ou arriscado, mas não percebe bem as diferenças
entre as marcas". Este tipo de comportamento é freqüente no momento da decisão de
compra de um imóvel, principalmente quando o cliente não possui experiência para
diferenciar qualidade de acabamento, da planta-baixa e do projeto, por exemplo. Há uma
comparação entre as diferenças percebidas entre marcas e o grau de envolvimento do
cliente:
it
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Figura 7: diferenças percebidas entre marcas e o grau de envolvimento do cliente
Fonte: Kotler e Armstrong (1998, p. 107)

Normalmente, a tendência é que o cliente possua um alto grau de envolvimento na
aquisição de um imóvel, por representar uma grande soma de dinheiro, além de buscar
informações para perceber as diferenças significativas entre as marcas.

2.3 Estratégias de Marketing
0 marketing tem cada vez maior importância nas estratégias da empresa.
Gonçalves et al. (2002, p. 48), alertam que "65% dos negócios das empresas são com
clientes satisfeitos e que 91% dos insatisfeitos comunicarão sua insatisfação a pelo
menos 9 pessoas". Para os autores, tal fato representa a necessidade de concentração
do atendimento dos clientes e a elaboração de estratégias que visem a abordá-los
sempre no sentido de que se sintam satisfeitos com os produtos e serviços.
Muitos são os fatores determinantes para uma eficiente estratégia de marketing.
Diluir ao máximo os riscos, através da adoção de um correto planejamento, pautado em
um estudo de mercado e direcionamento de foco, acarretará vantagens competitivas com
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relação a concorrência. Apresenta-se, então, alguns conceitos difundidos pelos teóricos
de marketing e que vem ao encontro do tema proposto neste trabalho.

2.3.1 Marketing de Serviços
Uma das características das nações ocidentais, na opinião de Chaston (1992, p,
162), é a crescente importância das indústrias de serviços, como proporção do produto
interno bruto (BIP) e como fonte de emprego.
No Brasil, a participação no PIB do setor de produtos de serviços, de acordo com o
Departamento de Contas Nacionais (IBGE, 2005), situou-se em 58,3% em 1999, - data
da última pesquisa divulgada pelo Instituto.
A diferença de enfoque que os profissionais de marketing têm dispensado a tarefa
de gerenciamento do marketing de serviços daquela dos mercados de produtos
tangíveis, culminam em evidenciar características importantes que incluem, na
concepção de Chaston (1992, p. 163), "intangibilidade, inseparabilidade,
heterogeneidade, deteriorabilidade e propriedade".
Dito isso, a definição de serviços, adotada neste trabalho, tendo como fonte Kotler e
Bloom (1988, p. 191), é qualquer atividade ou beneficio que uma parte possa oferecer a
outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer
coisa. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico.
Existem dois elementos principais no projeto de um serviço que constituem,
fundamentalmente, o planejamento, na visão de Fitzsimmons (2005, p.62). São eles, os
estruturais e os gerenciais. O autor acredita que o planejamento deve levar em
consideração:
Estruturais
- Sistema de prestação de serviço, atividades
de retaguarda e de contato corn o cliente,
automação, participação dos clientes ,
- Projeto das instalações: tamanho, estética,
leiaute
- Localização: dados demográficos sobre
clientes, locação única ou múltipla,
competição e características do local.
Planejamento da capacidade.
ge,renciamento de filas, número de
empregados, acomodação da demanda
media ou da demanda de pico
-

Gerenciais
- Encontro em serviços: cultura de serviços,
motivação, seleção e treinamento,
delegação de poder aos empregados.
- Qualidade avaliações, monitoramento,
métodos, expectativas versus perck:,, pções,
garantia dos ser,„1,.;,.:i„
_ Gerenciamento de capacidade e
dernanda estratégias para a alteração da
demanda e para o controle do romecimento,
gerenciamento de filas
- Informação recursos competitivos, coleta
de dados

Quadro 3: elementos em um projeto de serviços
Fonte: adaptado de Fitzsimmons (2005, p.62)
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As empresas prestadoras de serviços, na abordagem apresentada por Corrêa e
Caon (2002, p. 70), podem se diferenciar em termos de variáveis como:
•

Nível de personalização (customização): à medida que a unidade de prestação de
serviço altera seu pacote de serviços para adequar-se mais precisamente ás
particulares necessidades e desejos de clientes individuais.

•

Intensidade de contato: riqueza e volume de informação trocadas em ambos os
sentidos entre prestador do serviço e cliente (embora o fluxo do cliente para o
prestador seja um determinante muito mais relevante para essa caracterização),
durante o processo de atendimento.

•

Ênfase em pessoas ou equipamentos: em geral, equipamentos e recursos
intensivos em tecnologia favorecem economias de escala. Serviços intensivos no
uso de pessoas tendem a ser menos eficientes.

•

Predominância de atividades back ou front office: quanto mais ênfase em
atividades de back office em detrimento a atividades de front office, mais a
operação pode beneficiar-se do maior nível de padronização, controle e
previsibilidade que essas atividades representam.
Pode-se estabelecer uma estratégia pautada em alguma destas variáveis ou

mescla-las para diferenciar a empresa no mercado.

2.3.2 Pesquisa de Marketing
Os autores consagrados concordam que as pesquisas do comportamento do
consumidor investigam o que se passa antes, durante e depois de uma decisão de
escolha, incluindo as variáveis externas, variáveis internas

e o processamento do

consumidor. Pesquisas de marketing se destinam a alimentar as estratégias de
Marketing.
A pesquisa de marketing, na visão de Tagliacarne (1974, p. 27) têm como finalidade
"estudar os problemas relativos aos planos de produção, de propaganda e de distribuição
com o intuito de incrementar as vendas e aumentar os lucros".
Já para Malhotra (2004, 36) a pesquisa de marketing consiste "na identificação,
coleta, análise e disseminação de informações de forma sistemática e objetivo e o uso de
informações para assessorar a gerência na tomada de decisões relacionadas á
identificação e solução de problemas (e oportunidades) de marketing".
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Mattar (1999) acrescenta que o objetivo principal de uma pesquisa de marketing é
fomentar um sistema de informação de marketing e auxiliar no processo de tomada de
decisão do pessoal de marketing.
Do processo de pesquisa de marketing, ensina Malhotra (2004), fazem parte 6
etapas: definição do problema, desenvolvimento de uma abordagem, formulação da
concepção de pesquisa, trabalho de campo ou coleta de dados, preparação e análise
dos dados e preparação e apresentação do relatório final.
Em contrapartida, Mattar (1999) adota uma visão mais geral sobre pesquisa,
apregoando que um processo de pesquisa de marketing compreende quatro diferentes
etapas: reconhecimento do problema, planejamento, execução (coleta de dados,
processamento, análise e interpretação) e comunicação dos resultados.
Os tipos de pesquisa, de acordo com Tagliacarne (1974) são: mala direta, consulta
telefônica, entrevista individual, questionário, visita pessoal, experimentação, lojas de
controle, painel de consumidores e inventários das lojas.
No entender de Rutter e Abreu (1988, p.18) "geralmente as variáveis se dão entre
duas modalidades (quantitativas e qualitativas) ou a combinação das duas. A partir de
então, metodologias especificas, integradas e dependentes das duas modalidades
fundamentais são difundidas como as mais eficientes a cada diagnostico de caso".
No processo de desenvolvimento de uma abordagem de problema de pesquisa,
acrescenta Malhotra (2004, p.73), "6 preciso não perder de vista a meta — os resultados.
o desenvolvimento da abordagem deverá incluir os seguintes componentes: estrutura
objetiva/teórica, modelos analíticos, questões da pesquisa, hipóteses e a especificação
das informações necessárias".

2.3.3 Análise Ambiental
Conhecer o mercado em que a empresa atua é um aspecto preponderante numa
eficiente tarefa de estabelecimento da estratégia organizacional e, conseqüentemente,
de marketing. Sem a ciência de alguns elementos que compõem o mercado em que está
inserida, a empresa segue sem um rumo certo, administrando sem conseguir definir um
objetivo, muito menos à forma de alcançá-lo.
A análise ambiental é uma das partes da administração estratégia de mercado, na
concepção de Aaker (2001). Trata-se do fornecimento de elementos iniciais para o
desenvolvimento da estratégia e para o conjunto de decisões estratégicas.
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Já o enfoque de Kotler (2000) está no ambiente de marketing, onde o autor acredita
que exista uma divisão entre ambiente de tarefa e o ambiente geral. 0 primeiro inclui
todos os participantes imediatos envolvidos na produção, distribuição e promoção da

oferta. 0 segundo é formado pelo ambiente demográfico, ambiente econômico, ambiente
natural, ambiente tecnológico, ambiente politico-legal e ambiente sócio-cultural.

Aaker (2001, p. 30) desenvolveu um esquema da administração estratégica de
mercado, representado Figura 8, onde envolveu os três fatores relacionados por Ferrell
et al. (2001) acima citados. Pode-se perceber que Aaker preferiu incluir na análise
externa, a análise da concorrência, diferentemente de Ferrell et a/. (2001). A importância
da

análise,

portanto, fica em

clarividência,

pois contempla todos os fatores

preponderantes de informação necessárias para estabelecer uma estratégia visando o
atendimento do cliente.

ANALISE ESTRATÉGICA
ANALISE EXTERNA
*Análise de clientes: segmentos, motivações,
necessidades n6o-satisfeitas.
* Análise da concorrência: identidade, grupos
estratégicos, desempenho, imagem, obtjetivos,
estratégias, cultura, estrutura de custos,
forges, fraquezas.
* Analise de mercado: tamanho, crescimento
projetado, lucratividade, barreiras de entrada,
estrutura de custos, sistemas de di,stribuiç5o,
tendências, fatores-chaves de sucesso.
Análise de ambiente: tecnológico,
governamental, econômico, cuttural,
derriográfic.o, cenários, áreas com uS0

AP4ALISE INTERNA
Analise de performance: rentabilidade, vendas,
analise de valor acionário, satistagao do cliente,
qualidade de produto, associações de marcas,
custo relativo, novos produtos, análise de portfólio
de produtos.
Determinantes.: da opções estratégicas'.
estratégias passadas e atuais, problemas
estratégicos, limitações e capacidades
organizacionais:, recursos e restrições financeiras,
forges e fraquezas.

irrtensivo de informações.

Oportunidades, ameaças, tendências e
incertezas estratégicas

Forges, fraquezas, problemas, l irritações e
incertezas estratégicas

IDEP.ITIFICAÇÂO DE ESTRATÉGIA E SELEfA0
identificar estratégias alternativas: estratégias de investimento
do tipo produto-mercado, estratégias de areas funcionais e
ativos, competências e sinergias.
*Seleçao de estratégia.
implementação do plano operacional.
Revisgo de estratégia

Figura 8: administração estratégica de mercado
Fonte: Aaker (2001, p. 30)

0 gerente deve buscar fontes internas e externas de dados e informações para
estabelecer um quadro preciso com relação a estes ambientes. "A análise ambiental
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deve dar ao gerente um quadro o mais completo possível sobre a situação atual e futura
da organização a respeito de três ambientes-chaves: o ambiente externo, o ambiente do
consumidor e ambiente interno da organização" Ferrell et al. (2001, p. 43). Os autores
sugerem que, este tipo de análise, envolve examinar separadamente assuntos dos quais
se inserem um segmento de consumidores (para estudar os grandes usuários), um
produto (para entender o relacionamento entre suas características e as necessidades
dos consumidores) e os concorrentes (para ponderar suas forças e fraquezas).
A análise estratégica é vital no mercado imobiliário, visto o grande impacto
decorrente deste para a formulação da estratégia de marketing da empresa.
2.3.4 Decisões Estratégicas de Marketing

A partir da análise ambiental, é possível tomar decisões estratégicas de marketing
com maior propriedade e embasamento. Assim, vários são os conflitos gerados que
devem ser respondidos através do estabelecimento de um foco de atuação da empresa,
no que se refere a marketing e, por conseqüência, para toda a organização. Em vista
disso, serão abordados, a seguir, os aspectos que exigem decisões estratégicas do
marketing.

2.3.4.1 Segmentação de mercado

Segmentar o mercado é vital para conduzir estratégias afim de atingir o mercadoalvo pretendido pela organização. Na visão de Aaker (2001, p. 55) segmentar significa
"identificar grupos de clientes que reagem diferentemente de outros clientes quanto ás
estratégias competitivas".

O

autor acredita que a estratégia de segmentação

compatibiliza os segmentos identificados com um programa destinado a fornecer àqueles
segmentos um produto desenvolvido sob uma perspectiva competitiva.
Essa abordagem, no entender de Ferrell et al. (2000, p. 92), "propicia as empresas
identificar as necessidades especificas de cada segmento de mercado para criar
compostos de marketing que melhor atendam a essas necessidades, sendo viável
através de pesquisa de mercado bem elaborada e cuidadosamente conduzida".
"Os mercados consistem em compradores, que diferem de várias formas — quanto
aos desejos, recursos, localidades, atitudes de compra e práticas de compra. Como os

3o

compradores tem necessidades e desejos próprios, tudo funciona como se cada um
deles fosse um mercado potencial em separado" Kotler e Armstrong (1998, p. 160)
Dias (2003) chama atenção para a complexidade de realidades que devem ser
analisadas, selecionadas e definidas para que se tenha uma boa imagem qualitativa de
nosso mercado potencial. 0 autor complementa que, uma das grandes vantagens de
segmentar o mercado é que, ao conhecer o cliente, cria-se a possibilidade de servi-lo
melhor. Além disso, a empresa poderá focalizar e criar estratégias para chamar atenção
dos clientes aos aspectos que estes consideram mais importantes.
Existem certos requisitos para que uma segmentação de mercado seja possível,
ensina Cobra (1997). Para

o autor, um segmento precisa ser especificamente

identificado e medido, evidenciar um potencial adequado, economicamente acessível,
reagir aos esforços de marketing e ser estável.
Ferrell et al. (2000) apresentam, ainda, estratégias de segmentação como o
marketing de nicho, onde há um enfoque maior em um segmento pequeno e bem
definido que possui um conjunto de necessidades especificas exclusivas. Outro enfoque
apresentado pelos autores é o marketing sob medida, que consiste em criar um
composto de marketing totalmente exclusivo para cada consumidor de um segmentoalvo.

2.3.4.2 Desenvolvimento do Composto de Marketing
Os autores consagrados concordam que o composto de marketing, ou mix de
marketing, passam, necessariamente, por decisões de produto, preço, promoção e
distribuição.
Em seus estudos, Cobra (1997, p. 28) representa o composto de marketing,
interagindo com outros fatores que influem no processo de tomada de decisão do
consumidor final:
Produtos

Empresa

Prego
Consumidor
Intermedi &Jos

Final

Ponto ildistribuq ,Fro'r

ronrorrentes
Promovo

Figura 9: composto de marketing
Fonte: Cobra (1997, p. 28)
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Todos os elementos, segundo o autor, foram criados e estabelecidos para atender
ao mercado-alvo, ou seja, o consumidor.
0 composto de marketing, de acordo com Kotler e Armstrog (1998, p. 31), é
definido como "o grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para
produzir a resposta que deseja no mercado-alvo".
O decisor de marketing precisa de informações conforme apareçam mudanças nos
ambientes ligados a estratégia de marketing. Gonçalves et a/. (2002, p. 149) apregoam
que "as visões se constituem nas percepções dos movimentos econômicos, das
mudanças sociais, dos hábitos e desejos dos consumidores e da interação entre
sistemas econômicos e sociais onde o marketing se refere para a construção de seus
modelos estratégicos".
Ao deter informações atualizadas sobre o mercado-alvo, pode-se estabelecer
padrões de preferência dos consumidores, baseados nos quatro componentes principais
do composto de marketing. "Dispondo dessas informações, a unidade estratégica de
negócio ou o gerente de marketing tem o potencial para desenvolver um composto de
marketing que entrega valor e satisfação superiores ao dos compostos concorrentes."
Ferrell et al. (2000, p. 94).
Quando a compatibilidade

e

facilidade de medição estão presentes, no

entendimento de Chaston (1992, p.92), "6 provável que a ação proposta vá (a) cumprir a
estratégia corporativa geral, (b) ser uma resposta apropriada para um mercado previsto
e/ou forças competitivas, e (c) garantir que os objetivos organizacionais sejam atingidos".
Assim, serão aprofundadas as decisões pertinentes a cada um dos elementos do
composto de marketing.

Decisões de produto

Cada vez com maior velocidade, o homem desenvolve produtos para facilitar e
dinamizar a vida do cotidiano, criando, dessa forma, novas necessidades e desejos.
Produtos se tornam obsoletos em questão de poucos anos. Esta tendência causou um
impacto muito profundo no setor imobiliário. É improvável uma empresa conseguir ser
competitiva sem oferecer aos clientes as inovações tecnológicas existentes na
construção civil, até mesmo quando o produto é direcionado para um público de mais
baixo poder aquisitivo, a exigência por qualidade já é imperativa.
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Kotler e Armstrong (1998, p.190) definem produto como "qualquer coisa que possa
ser oferecida a um mercado para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa
satisfazer a um desejo ou necessidade". Para os autores, as decisões referentes ao
desenvolvimento e marketing dos produtos individuais passam por decisões importantes
sobre atributos do produto, marcas, embalagem, rótulos e serviços de apoio ao produto.
No mercado imobiliário, o planejamento de um produto é uma etapa muito delicada,
pois alterar a linha de produto acarreta altos custos ou dependendo do estágio da obra, é
inviável. Para Freitas (1995, p. 7) "as primeiras etapas da concepção de um produto para
a montagem de empreendimentos imobiliários requerem a perfeita identificação do
mercado que pretende atingir assim como a definição das caracteristicas pertinentes ao
produto em termos de dimensões, estilos e locais".
Pode ser estabelecidas estratégias de diferenciação para o produto. Estas, de
acordo com Dias (2003, p. 103) podem ser "por prego ou vantagem de custo, atributos e
benefícios do produto, serviços agregados, canal de distribuição e imagem de marca".

Decisões de Pregos

O preço segue alguns parâmetros indicadores de sua definição, acredita Costa
(2002). Para o autor, o preço deve estar ajustado entre o custo do produto, a
comparação com a concorrência, o consumidor e o elemento de valor atribuído aos
benefícios do produto.
Ferrell et al. (2000, p. 96) discorrem que "o prego e, também, o elemento mais
flexível do composto de marketing. (...) As estratégias de Marketing podem ser
preparadas em torno do preço para torna-lo relativamente baixo e economicamente
viável".
Enquanto os custos, acrescentam Kotler e Armstrong (1998, p. 240), "definem o
limite inferior dos preços, o mercado e demanda definem o limite superior, comparando o
preço de um produto ou serviço com os benefícios proporcionados".
"Por outro lado, o preço pode também ser o ponto focal de um composto de
Marketing orientado para uma imagem de produto de prestigio e de alta qualidade".
Ferrell et al. (2000, p. 97)
Esse é o denominado "Preço por Prestigio", ensina Costa (2002). Para ele, esta
prática é bastante utilizada por empresas de construção e intermediação, onde torna-se
comum o imóvel ser expresso como "...fulano tem um apartamento da...". "Na oferta de
3

imóveis, os clientes compradores atribuem muito mais importância ao que entendem
como valor (localização, estrutura de lazer, acabamento, telefone, status, marca, apoios
institucionais) do que propriamente ao preço." Costa (2002, p. 65)
A importância da política de preços, de acordo com Cobra (1997, p. 230), faz-se
sentir com maior intensidade nas seguintes situações:
•

Quando a empresa vai estabelecer o preço pela primeira vez.

•

Quando a concorrência ameaça os negócios da empresa com uma política
agressiva de preços.

•

Quando a demanda dos produtos da empresa se relaciona com os preços
praticados.

•

Quando os objetivos da empresa se ligam ao retorno sobre os investimentos e
sobre o retorno sobre vendas.

•

Quando os objetivos de lucratividade e de participação de mercado exigem uma
política flexível de preços
No mercado imobiliário, em particular, os preços são fixados através de tabelas de

vendas, estabelecidos de acordo com o valor de avaliação de Corretores de Imóveis,
tendo por base o valor do Custo Unitário Básico de construção (CUB) correspondete ao
valor do metro quadrado (m 2 ) praticado na região do imóvel.

Decisões de Promoção

A propaganda, a promoção de vendas e o merchandising, para Cobra (1997,
p.359), "são três dos principais componentes do esforço promocional que, ao lado da
força de vendas, dão importantes dimensões ao esforço de marketing para as empresas
modernas".
Na doutrina apresentada por Dias (103, p.348), "a promoção de vendas é a técnica,
arte e ciência de fazer alguma coisa acontecer, dilegenciando para a efetiva realização
das vendas de um bem, idéia ou serviço".
"As atividades de promoção são necessárias para comunicar as características e os
benefícios de um produto a seu(s) mercado(s)-alvo(s) pretendido(s)", afirmam Ferrell et
al. (2000, p. 97). 0 papel da propaganda, da promoção de vendas, da venda pessoal e
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das relações públicas (composto promocional) em uma estratégia de Marketing
especifica variará dependendo da natureza do produto.
A promoção, no segmento imobiliário, tem fundamental importância devido a grande
concorrência existente. Fazer uso de todas as ferramentas possíveis para deixar a marca
da empresa em evidência é essencial para haver captação de clientes, tanto
interessados em vender, como comprar.
0 programa total de comunicação de marketing de uma empresa, para Kotler e
Armstrong (1998, p.318), chamado mix de promoção, "consiste na combinação
especifica de propaganda, promoção de vendas, relações públicas e venda pessoal que
a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de propaganda e marketing".
A considerável demanda de tempo para surgirem resultados efetivos apresentados
pelas atividades promocionais é uma preocupação de Ferrell et al. (2000). Segundo os
autores, a empresa deve ter objetivos promocionais a longo prazo e paciência para
manter a estratégia promocional longa o suficiente para alcançar o sucesso verdadeiro e
para construir uma solida posição de mercado.
As imobiliárias trabalham com inúmeros tipos de produto, variando em diversas
faixas de preço, tipologia, bairro, entre outras. No mercado imobiliário , existem vários
tipos de promoção que compõe as atividades de marketing mais comuns no segmento.
Costa (2002, p. 80) apresenta algumas das tradicionais formas:
•

Ofertas especiais: para certo grupo de clientes, com condições favorecidas de
pagamento. Se a empresa dispõe de Clube de Clientes (ou uma carteira bem
administrada), poderá selecionar, por exemplo, seu grupo de clientes tipo A.

•

Concursos e sorteios: não necessariamente de um imóvel, mas de brindes que
premiem os clientes da empresa.

•

Displays em pontos variados: peças publicitárias colocadas em supermercados,
shopping centers, feiras, exposições, hall de edifícios. Meros cartões promocionais
em restaurantes cumprem este tipo de promoção.

•

Eventos especiais: seleção de um dia de compra com facilidades inéditas,
organização de feiras exclusivas, uma exposição com parceiros institucionais
(imóveis com objetos de decoração). Feiras de imóveis, promovidas por entidades
ou realizadas por empresas, atendem a este gênero de promoção.
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Decisões de distribuição

As imobiliárias caracterizam-se por serem intermediários na relação entre
comprador/vendedor de imóveis e, também, servem como agentes de vendas na relação
construtora/comprador. O objetivo do negócio de intermediação, de acordo com Kotler e
Armstrong (1998, p.271) é "tentar formar um canal de distribuição, onde um conjunto de
organizações interdependetes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço
disponível para o consumidor final ou organizacional".
A distribuição, na visão de Ferrel et al. (2000), pode ocorrer de duas formas, seja
através de Canais de marketing, que consiste em um sistema de organizaçãoes pelo
qual um produto, recursos, informações e/ou propriedade flui de produtores a
consumidores, ou pela Distribuição física, onde há movimentação de produtos ao local
adequado, nas quantidades e no tempo corretos, de maneira eficiente em termos de
custo.
0 setor imobiliário, naturalmente, contempla decisões estratégicas referentes aos
canais de marketing a serem utilizados para atingir o consumidor, apresentando ofertas
de compra ou venda de imóveis.
Para Costa (2002, P. 67) "a função das imobiliárias para com o mercado é ser
intermediário, onde deve se constituir em um canal indireto onde ocorre a distribuição
dos produtos na praça". Para o autor:
No ramo imobiliário, os produtores costumam utilizar as empresas de intemedição imobiliária, os
corretores de imóveis (imóveis prontos e na planta). as empresas administradoras e os corretores de
consórcios (consorcio de imóveis), as empresas corretoras e os corretores de valores (Fundos de
Investimento), e muitas vezes os próprios fabricantes/produtores. Quando se trata de bens de
serviços, os produtores costumam ser as proprias empresas e seus agentes, a Internet (com portais
imobiliários) e as redes organizadas de empresas imobiliárias.

Essa prática pode ser denominada, também, de sistema vertical integrado. Dias
(2003, p. 128) afirma que este sistema se caracteriza pela "forte interligação
administrativa e mercadológica entre os componentes do canal. A interação, é uma
peculiaridade do mercado imobiliário, sendo considerado, inclusive, um dos fatores
determinantes para o sucesso das vendas".
Deve haver um fluxo constante e ágil de informações entre o intermediário e os
outros elementos do mercado, na visão de Costa (2002). Estas atividades representam,
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basicamente, as diversas funções exigidas de uma empresa imobiliária, ao conduzir
relações de compra e venda de imóveis.

2.3.4.3 Diferenciação e Posicionamento

0 ramo imobiliário tem uma característica muito peculiar se comparado a outras
atividades comerciais, visto que o estoque de produtos, principalmente de imóvel de
revenda, de uma empresa é muito semelhante ao de outra. A informação de que um
imóvel está a venda é dissipado no mercado todo, pois poucas são as imobiliárias que
trabalham com exclusividade, particularmente em Florianópolis, onde a cultura da
exclusividade de venda não predomina.
Uma imobiliária precisa desenvolver estratégias de diferenciação e posicionamento
para a concorrência. Ferrell et al. (2000, p. 101) defendem que "um dos motivos mais
importantes da estratégia de produto é encontrar meios de diferenciar as ofertas da
empresa das dos concorrentes". No caso de imóveis, a percepção de valor está muito
associada a imagem da empresa.
Como a oferta de imóveis é imensa, tentar fazer com que os clientes percebam um
posicionamento da empresa é de suma importância. McKenna (1992, p. 88) afirma que
"o posicionamento no mercado é determinado em grande parte pelas percepções das
pessoas que fazem parte da infra-estrutura. É ai que o posicionamento do produto se
estabelece".
As estratégias de posicionamento, para Ferrell'

et al. (2000, p. 103) incluem

"fortalecer a posição atual, ocupar uma nova posição ou tentar reposicionar a
concorrência, sendo estas medidas adotadas visando criar uma imagem positiva de um
produto".
Os profissionais de marketing podem seguir diversas estratégias de
posicionamento. Algumas delas, na concepção de Kotler e Armstrong (1998), pode ser
conforme os atributos específicos do produto, conforme ocasiões de uso do produto,
posicionar o produto para certas classes de usuários, posicionar diretamente contra um
concorrente ou em contraste com concorrentes e, finalmente, com relação a diferentes
classes de produtos.
0 controle do estágio de posicionamento é muito pequeno. Mas é possível, na
compreensão de McKenna (1992, p.88), "conhecendo o funcionamento do mercado, as
empresas podem influenciar a forma como seus produtos são vistos. Podem criar uma
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imagem mais sólida para seus produtos. Podem adotar medidas para que aumente a
confiabilidade de seus produtos e delas mesmas".
Na concepção de Ferrell et al. (2000), "o elemento mais importante para que o
cliente perceba diferença entre um produto e outro é a marca". Os autores defendem que
existem três importantes bases para a diferenciação: os descritores do produto (onde o
consumidor avalia o relacionamento entre qualidade e preço), os serviços de apoio ao
consumidor (oferecer além do produto principal, serviços que agreguem valor antes e
após a venda do produto para o cliente) e imagem (construída através da impressão do
que a entidade fez no passado, o que oferece atualmente e as projeções de o que fará
no futuro).
Fica claro a importância do mix de marketing para a construção de uma estratégia
de diferenciação e posicionamento. 0 mix deve ser desenvolvido objetivando criar a
possibilidade de haver uma diferença para a concorrência e, assim, gerar um
posicionamento.
Os benefícios de uma posição sólida para a empresa, salienta McKenna (1992,
p.138), são "penetração mais rápida no mercado, menos obstáculos aos produtos,
melhor acesso às informações e sobre o mercado, custos de vendas menores, preços
mais altos, melhor recrutamento, mais lealdade dos funcionários

e melhor relação

preço/ganhos".
2.3.5 Administração de Vendas
A profissão de vendedor, historicamente, sempre teve uma imagem negativa. 0
Corretor de Imóveis, em um passado recente, era mal quisto pelos clientes, em virtude
da falta de preparo, ética e profissionalismo nas pessoas que atuavam na intermediação
imobiliária. Além disso, não havia um rigor por parte dos órgãos fiscalizadores quanto a
regularização da profissão. Assim, qualquer pessoa exercia o papel de intermediador em
operações de negócios, mesmo não sendo devidamente credenciado
Com

o

passar dos anos, houve grandes avanços quanto aos aspectos

anteriormente abordados. A competitividade faz com que só sobreviva no mercado
imobiliário quem realmente estiver preparado. Além disso, há de se ressaltar o excelente
trabalho do CRECI juntamente com o COFECI na fiscalização, valorização e respeito
para com a profissão.
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Administrar uma equipe de corretores exige grande den6do para a manutenção da
motivação dos vendedores, além de alto grau de planejamento para criar meios de atingir
as metas de vendas. Sendo assim, algumas ferramentas indispensáveis para administrar
vendas e equipes de vendas serão abordados neste item.

2.3.5.1 Gerência de Vendas

A função gerencial, entende Barbara e Simões (1975, p.41), "consite em dirigir
aquelas atividades que, se forem orientadas por propósitos definidos e claros,
encaminham-se para a concretização dos alvos de comercialização".
Administrar a força de vendas, conforme Kotler e Armstrong (1998, p.365) é "a
análise, planejamento, implementação e controle das atividades da força de vendas". Os
autores defendem que esta atividade não inclui apenas o planejamento da sua estratégia
e

estrutura, mas também

o

recrutamento, seleção, treinamento, remuneração,

supervisão e avaliação dos vendedores da empresa.
Existem algumas responsabilidades inerentes ao cargo de gerente, de acordo com
Barbara e Simões (1975, p. 42). São elas:
a) Planejamento: que elabora, com a colaboração de seus subordinados diretos, em
atendimento aos programas globais da empsa, e que envolvem plano de venda,
planos de margem bruta, pianos de rotação, orçamento de despesas, controle e
planos de imagem.
b) Administração: envolve situações como a manutenção do moral e da disciplina da
equipe, colaborar na elaboração do manual de procendimentos, bem como em
sua aplicação, manter bom nível de comunicação entre o setor de vendas e os
demais setores da empresa, assegurar os princípios de delegação de autoridade e
manter o nível e o ritmo do setor de administração de vendas.
C) Sistema operacional: envolve a obtenção de resultados e implica em atingir os
objetivos globais de venda, desenvolvimento da equipe, manter avaliação
periódica da equipe, tomar decisões, manter em alto nível o relacionamento do
setor com os clientes e colaborar com os demais setores da empresa.
Quanto aos métodos para medir a eficiência da força de vendas, Cobra (1997, p.
517) apregoa que "a venda, o padrão ou escala para medida do atributo pode ser a
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unidade física ou o valor monetário da venda. E por fim a meta ou a cota de vendas é a
quantificação em escala daquilo que se pretende vender para um período especifico".

2.3.5.2 Planejamento de Vendas

A gerência de vendas tem como escopo, conforme Barbara e Simões (1975, p. 52),
desenvolver "um plano de ação, compatível com seus recursos, de acordo com as
necessidades da empresa e do seu mercado, considerando as tendências e condições
existentes no meio ambiente em que a empresa atua".
Na concepção de Kotler e Armstrong (1998), existem algumas etapas principais na
administração da força de vendas. A seguir, representa-se esquematicamente estas
etapas:

Planejar a estratégia e a
estrutura da force de
vendas

Recrutar
selecionar os

Treinar os vendedores

Compensar os vendedores

vendedores

Supervisionar os vendedoreF,

Avaliar os vendedores

Figura 10: administração da forge de vendas
Fonte: Kotler e Armstrong (1998, p.365)

Importante que cada uma destas etapas sejam cuidadosamente planejadas e
executadas pois o sucesso da administração de vendas é proporcional ao sucesso
destas etapas, bem como o resultado monetário e de atingimento das metas e objetivos
de vendas.
Os elementos de venda são as bases do trabalho de vendas. Barbara e Simões
(1975, p. 68) apresentam os elementos que constituem esta base:
•

Conhecimento do produto: que significa o conhecimento sobre concepção,

•

aplicação e desempenho do produto; suas características, vantagens e benefícios.
Conhecimento de mercado: que envolve as características do mercado, os
processos de decisão de compra, os concorrentes, seus produtos

e suas

operações no mercado, a avaliação dos potenciais.

4()

•

Conhecimento

das técnicas de venda: que envolve

o

conhecimento

pormenorizado das peças e instrumentos que servirão de apoio ao trabalho de
vendas.
•

Conhecimento das motivações de compras: que é obtido através da análise dos
motivos que intervem no processo da decisão da compra.

2.3.5.3 Forge de Vendas
A força de vendas, para Kotler e Armstrong (1998, p. 365) funciona como "um elo
básico entre a empresa e seus clientes". Os autores defendem que, em muitos casos, os
vendedores servem os dois lados. Primeiramente, representam a empresa para os
clientes, encontrando e desenvolvendo novos clientes, dando informações sobre os
produtos e serviços da companhia. Ao mesmo tempo, os vendedores representam os
clientes para a empresa, agindo dentro da empresa como "defensores" dos interesses
dos clientes.
A força de vendas pode ser atender a duas prerrogativas básicas de estruturação,
de acordo com Cobra (1997). As duas formas são a Força de vendas direta, onde a
empresa utiliza corn exclusividade os vendedores próprios que deverão visitar
diretamente os clientes da empresa, e a Força de vendas indireta, na qual a empresa
utiliza os vendedores dos seus representantes ou distribuidores ou, ainda, os chamados
vendedores autônomos, isto 6, vendedores sem vinculo trabalhista com a empresa.
Para a seleção de vendedores, McMurry (apud COBRA, 1997) propos uma relação
de cinco traços, com adição do instinto lamentador que fazem os supervendedores. Para
ele, um vendedor deve ter um alto nível de energia, autoconfiança abundante, uma fome
crônica por dinheiro, um hábito de trabalho arraigado e um estado mental que considera
cada objeção, resistência ou obstáculo um desafio.
Concordando em alguns aspectos com Mc Murry, John Howard (apud BARBARA;
SIMÕES, 1975, p. 80) afirma existirem "pré-requisitos básicos na hora de escolher um
vendedor". Estes, constituem-se em energia, pois precisa de certa agressividade para
defrontar-se com clientes e situações,energia fisica, expressão verbal (o comportamento
verbal é básico na sua função), habilidade, ajustes hierárquicos (saber ser leal
empresa e aos seus objetivos; saber receber e observar instruções), ambição,
capacidade de empatia e Inteligência prática, para que possa manejar facilmente os
procedimentos comerciais.
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Os principais erros dos vendedores, na concepção de Goldman apud (JÚLIO:
NETO, 2001, p. 57), são "ter vergonha de ser vendedor, não vender diretamente para os
tomadores de decisão, tentar achar desculpas para o insucesso , desistir facilmente, não
ter informações suficientes e não conseguir se colocar no lugar dos clientes".

2.3.6 Marketing de Relacionamento
Atrair clientes, a função primeira do marketing,

é uma estratégia amplamente

divulgada, que toda empresa procura estabelecer alternativas para conduzir e estimular o
cliente a consumir seus produtos e/ou serviços. Com o avanço da competitividade entre
as empresas, estabelecer estratégias que contemplassem as decisões apenas dos 4 P's,
anteriormente abordados, deixou de significar ampla vantagem para a concorrência,
sendo necessário o incremento de novas ferramentas para se relacionar com os clientes,
visto o custo alto de atração de clientes se comparado a manutenção dos já existentes.
Nas palavras de Kotler (2000) a atração pode custar até cinco vezes mais do que
agradar um cliente já existente.
Kotler e Armstrong (1998, p.396) defendem que as empresas elaborem uma
distribuição de freqüência que mostre a percentagem de clientes que a abandonaram por
diferentes motivos, pois muito pode ser feito caso a causa do abandono seja devido a
produtos ordinários, serviço deficiente ou pregos altos demais".
A tarefa de Marketing contempla a criação de pianos de atuação para satisfazer a
ambos os clientes, novos clientes e clientes que já compraram anteriormente. A
estimativa apresentada por Kotler (2000), porém, demonstra a importância da criação de
um relacionamento mais intenso e, se possível, tornar o cliente fiel à empresa. tarefa do
marketing de relacionamento.
Mas o que é Marketing de Relacionamento? A resposta de Dias (2003, p. 6) é que
marketing de relacionamento é "a estratégia que visa construir uma relação duradoura
com o cliente baseada em confiança, colaboração, compromisso, parceira. investimentos
e benefícios mútuos, resultando na otimização do retorno para a empresa e seus
clientes".
A linha de raciocínio, sobre marketing de relacionamento, é compartilha por Kotler e
Armstrong (1998, p. 396) ao afirmar que "significa criar, manter e acentuar sólidos
relacionamentos com os clientes e outros públicos". Os autores acentuam, ainda, que a
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meta é oferecer valor de longo prazo aos clientes, e a medida do sucesso é dar-lhes
satisfação a longo prazo.
Gordon (1999, p.31), por sua vez, defende que "6

o processo continuo de

identi ficação e criação de novos valores com clientes individuais e o compartilhamento
de seus benefícios durante uma vida toda de parceria". 0 autor defende que o marketing
de relacionamento se concentra nos processos e no que for necessário para aprimorar o
relacionamento com o cliente, não apenas nos envolvimentos de linha de frente com ele.
Na ótica de Mckenna (1992), as empresas devem desenvolver estratégias de
posicionamento dinâmico, as quais devem acompanhar as grandes mudanças de
mercado. 0 objetivo de tal postura é torná-los aliados e influenciadores favoráveis das
mudanças no serviço e produto. Além disso, devem ter um objetivo de atingir o
consumidor e

satisfazer suas necessidades

e

desejos, como pode ver,

esquematicamente, na figura abaixo:
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Figura 11: Estratégia de posicionamento dinâmico
Fonte: McKenna (1992, p 49)

"É imprescindível mudar o foco e elevar o cliente ao nível da pessoa com quem se
deverá estabelecer e manter relações. Há que se buscar o degrau da conveniência, o
que somente será possível quando se absorver que o mais importante são as relações
pessoais" Costa (2002, p. 89). 0 autor constatou que, no mercado imobiliário, a
manutenção de uma carteira de clientes organizada, flexível e fácil de atualizar,
administrada diariamente, com um cronograma de contatos a serem cumpridos, por
exemplo, não são praticas adotadas, apesar dos métodos de marketing de
relacionamento serem tão difundidos por outras areas da economia.
Das premissas de Vavra (1993) entende-se que os componente-chave do Marketing
de Relacionamento são a qualidade, o serviço ao cliente e o pós -marketing, corno
apresentado na tabela abaixo:
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Componentes-chave do Marketing de Relacionamento
Do produto

Qualidade

Desempenho
f aracteristica
Confiabilidade
Funcionamento
DuraPilidade
Serviço ao cliente
Estetica
Reputagao

Do Serviço

Serviço ao
cliente

Pós-marketing

Conti abiliciade
Grau de resposta
Segurançaicompeténcia
Empati a
Tagibilidade

Espontaneidade - algo que supra a expectativa,
Sinceridade - reconhecimento pela compra sent
tentativa de venda cruazada,
Significancia - honras para ci cliente;
Consistência - as ações sac' desempenhadas 'unto
a todos os clientes da empresa.
Envolver o forneci rri e nt 0 Cia satisfação e reforço
continuos aqueles grupos de individuos ou
organizações que sac:' clientes ativos ou que ia
foram cliente. Os clientes atuais iativos'i sao c,
sangue da organizaçaiD e devem ser respeitados
por sua importanci a

Quadro 4: componente-chave do Marketing de Relacionamento
Fonte: adaptado de Vavra (1993)

A empresa precisa contemplar estes processos em seu planejamento de marketing.
A tecnologia facilita muito essas tarefas, principalmente devido ao fato de conseguir
desenvolver meios de tornar o serviço tangível e agilizar o grau de resposta da
organização .
Nas discussões de Cobra (1997) extraem-se os 4 A's, onde descreve a interação
da empresa com o meio ambiente e avalia os resultados operacionais da adoção do
conceito de marketing em função dos objetivos da empresa:
•

suas interações com a
Análise: visa a identificar as forças vigentes no mercado e
empresa

•

Adaptação: é o processo de adequação das linhas de produtos ou serviços da
empresa ao meio ambiente identificado através da análise.

•

Ativação: os elementos-chave da ativação são a distribuição, a logistica, a venda
pessoal e o composto de comunicação.

• Avaliação: é o controle dos resultados do esforço de marketing, isoladamente e
em conjunto
Os vendedores que dominam a alta tecnologia se

tornam

os grandes

diferenciadores para seus produtos e empresas. Isto é possível, de acordo com
McKenna (1992, p. 52), "dispondo de melhor educação, treinamento em vendas,
persistência persuasiva e de um fluxo constante de informações atualizadas, obtidas
através de computadores".
Com a chegada da era digital, nas palavras de Gordon (1999. p.56), "a
segmentação pode prosseguir até que a empresa consiga a satisfação total do cliente
individual". Para tanto. o autor defende que a tecnologia de fabricação, o conhecimento
do cliente e o acesso ao cliente devem ser atendidos e administrados de modo único
durante a vida de compradores.
Para Gordon (1999), o poder da tecnologia pode devolver à palavra 'cliente' seu
verdadeiro significado. Mas a tecnologia, aplicada inadequadamente, pode também
servir para bloquear o acesso do cliente aos negócios. 0 autor defende que o cliente
deve ser o foco central no marketing de relacionamento. Os 11 C's do Marketing de
relacionamento aplicados com o intuito de focar o cliente são:
Cliente

(Capacidades
Custo, rucratividade e

,

L

valor

Custo, lucratividade e
valor

Categorias

'

1-

7Onze C 's do Marketing
Relacionamento

J

Cadeia de Relacionamentos

Controle do contato
com os processos
rnonetarios
• ' Calculo s,:.-,bre o 1

i, Colaboraççao e
integragao

cliente
C ustorn iz a çao

i

Cornunicação, interação e -1
posicionamento

Figura 12: 11 C's do Marketing de Relacionamento
Fonte: adaptado de Gordon (1999)

Cobra (1997) destaca os 4 C's, que defende que uma empresa precisa ter foco no
Cliente, ofertando por um determinado Custo ao consumidor os produtos, Comunicando
os benefícios ao seu público-alvo e proporcionando a ele toda Conveniência possível em
termos de facilidade de compra e entrega.
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A gestão do cliente interno (B2E) e a Gestão do cliente interno (B2C) é defendida
por Borba (2004), Segundo o autor, o primeiro tipo de gestão tem enormes beneficios
que se expressam no relacionamento interno e na qualidade do produto ou serviços, os
quais proporcionam diretamente os resultados apresentados no quadro abaixo:

Gestão do cliente interno (.-_B2E)
* Maior fidelidade da força de trabalho;
* Maior fidelidade dos parceiros;
* Melhoria da qualidade dos serviços;
* Manutenção de preços elou margens;
* Menores custos de aquisição;
* Menores custos operacionais;
* Gestão do conhecimento;
* Integração dos sistemas de fornecimento;
* Mais eficiência em todo process°, incluindo o
relacionamento externo.
Quadro 5: gestão do cliente interno (B2E)
Fonte: adaptado de Borba (2004)

Já a importância da gestão de clientes externos (B2C), consiste em "focar

o

processo não apenas do ponto de vista da técnica, mas essencialmente sob a ótica ou o
olhar do cliente, o que chamamos de foco no cliente", na visão de Borba (2004, p. 145).
E, para isso, é preciso:

Gestão de clientes externos (.B2C)

* Conhecer o cliente melhor que qualquer outra
empresa;
* Incentivar diálogos para garantir a fidelidade a marca
ou serviço;
* Investir na lealdade em rela çlso ac cliente;
* Inovar a maneira de fazer negocios e de se relacionar;
* Envolver o funcionário na acao;
* Envolver o próprio cliente na acao: treinar o cliente.

Quadro 6: Gestão do cliente interno (B2C)
Fonte: adaptado de Borba (2004)

A gestão de clientes externos e internos é fundamental para a salutar administração
da empresa, seja com fornecedores, funcionários ou clientes.
Costa (2002, p.90) acrescenta ser fundamental para o sucesso empresarial "tratar
bem seu database marketing, contendo as informações levantadas sobre seus clientes".
0 autor complementa afirmando que o banco de dados mercadológico é um ativo
patrimonial.
Uma das maiores empresas do mercado imobiliário brasileiro, apresenta o site
www.consumidormodemo.com.br

(acesso em 04/05/07), a Rossi Incorporação e

Construção e Incorporadora Klabin Segall, tiveram um resultado de 18% de suas vendas
resultantes do atendimento on-line, através de uma ferramenta desenvolvida para
gerenciar a area de relacionamento das empresas. 0 site acrescenta que os visitantes
passaram a receber informações detalhadas

e

personalizadas sobre os

empreendimentos imobiliários das empresas.
Se usada adequadamente, na ótica de Gordon (1999, p. 198), "a tecnologia pode
ajudar a empresa a aprender a partir de cada interação com o cliente e aprofundar o
relacionamento, ao promover idéias e soluções que, provavelmente, serão úteis para o
próprio cliente e fazer perguntas tais que, na próxima vez, ele possa ser ainda mais bem
servido".
A ferramenta CRM (Customer Relantionship Management) é abordada por Costa
(2002), que significa Gerenciamento do Relacionamento com Clientes. Para

o autor,

trata-se "do tema do momento, a discussão a respeito de Marketing que mais tem
provocado curiosidade e investimentos. Mais do que um programa ou um sistema, as
relações com os clientes deverão ser o espelho da cultura da empresa". Costa (2002,
p.97).
A estratégia de CRM, na visão de Bretzke (2000, p.28), 'dispõe da tecnologia que
permite enriquecer o relacionamento com os clientes, coletar informações sobre qualquer
contato que ocorra por qualquer meio, on-line e em tempo real, da mesma forma que os
dados de vendas e financeiros, e realizar as análises dos clientes de forma mais flexível".
A lógica da adoção da ferramenta de CRM, ensina Rosenfeld (apud COSTA, 2002,
p. 96), além de ser a integração entre o marketing e a tecnologia da informação, esta de
acordo com:
•

Os clientes são mais importantes que os não-clientes.

•

0 comportamento do passado é o melhor indicador do comportamento do futuro.
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•

Alguns clientes são mais importantes que outros.

•

Os clientes provavelmente possuem características similares entre si.

•

Os melhores clientes em perspectiva provavelmente se parecem corn os bons
clientes atuais. A exceção é constituída pelas marcas com publicidade pesada, ern
que o maior potencial do marketing com banco de dados pode ser o de posicionar
o produto ou o serviço para novos grupos de usuários.

0 Marketing de Relacionamento direcionado ao mercado imobiliário será abordado
com maiores detalhes no Marketing Imobiliário Selecionado.

2.4 Estudos Sobre Marketing Imobiliário Selecionados

No mercado imobiliário de Florianópolis, existem 3179 Corretores de Imóveis e 353
imobiliárias inscritas junto ao CRECI. A competitividade entre os agentes imobiliários da
Capital catarinense intensifica-se a cada ano, principalmente em virtude da enorme
procura por imóveis na cidade. Encontrar alternativas, dentro do Marketing Imobiliário,
consagradas em outros lugares e poder se antecipar as novas exigências do mercado é
questão de sobrevivência.
0 Corretor de Imóveis, principal agente de distribuição do mercado imobiliário,
precisa repensar sua atividade e adequar seus métodos de trabalho as novas
ferramentas de Marketing, apesar da evolução dos últimos anos da profissão quanto ao
profissionalismo. Na concepção de Azevedo (1997, p. 56):
0 profissional de corretagem necessita efetuar um treinamento de reciclagem profissional, já que sua
atividade envolve um grande número de conhecimento, habilidade e valores , embutidas em áreas
como relações humanas, conhecimento técnico do produto, de mercado e de técnicas de
venda/fluxos do processo da intermediação. Além desta, o fundamental a desenvolver no corretor de
imóveis são os aspectos de ética profissional, conhecimento do produto imobiliário e conhecimento

do mercado imobiliário.

Mas aos poucos essas exigências vem se incorporando ao curriculo dos Corretores
de Imóveis. Dorigon (http://kplus.cosmo.com.br/materia.as, acesso em 15/05/2007),
defende que "a mudança ocorreu, principalmente, com a implantação do curso de
Técnico em Transações Imobiliárias, que passou a formar o Consultor. Este, depois de
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passar por todas as etapas do curso, está apto a realmente orientar o comprador em
todos os aspectos envolvidos na compra ou na venda de um imóvel".
Somado a estes avanço considerável na formação do corretor de imóvel, algumas
mudanças ocasionadas pela nova exigência do mercado influenciaram substancialmente
o segmento da intermediação imobiliária. Apresenta-se, na ótica de Costa (2002, p.48),
algumas alterações na concepção do trabalho do Corretor de Imóveis:
•

0 corretor de Imóveis para o Consultor Imobiliário.

•

Da prestação de serviços de intermediação na empresa imobiliária para escritórios
independentes, em casa e no carro, no conceito dos Home Office, com crescente
utilização de sites pessoais.

•

Das imobiliárias tradicionais para as Imobiliárias também "virtuais".

•

Das Redes de Bolsas de Imóveis para as Centrais de Operações Imobiliárias.

•

Do trabalho individual para o novo conceito do Sistema Multinivel de Vendas
Imobiliárias.

•

Da influência em português para também em espanhol (Mercosul) e inglês
(mundo).

•

Dos cartões de visita padrão para cartões de visita promocionais.

Destas tendências, muitas ocorreram em quase todos os mercados e, hoje,
representam um diferencial dos corretores que já trabalham nestas linhas , mas, aos
poucos, está se tornando uma exigência do mercado para os profissionais que atuam na
intermediação imobiliária.
Os Corretores de Imóveis e as imobiliárias de Florianópolis trabalham, basicamente,
em 4 áreas de atuação. No trabalho de pesquisa nas imobiliárias do Centro da cidade,
realizado por Cordeiro (2006, p.100), extrai-se que "o setor de vendas está presente em
75% das imobiliárias, a locação comercial em 55% e locação residencial em 50% delas.
A locação por temporada é a única modalidade que não está muito presentes nas
empresas do Centro, sendo praticada em 20% delas".
Costa (2002) faz uma análise da segmentação do mercado imobiliário, em relação
produção e às vendas. Os segmentos seriam:
•

Dos negócios de terceiros (imóveis novos e usados, isolados ou em grupos)

•

Da administração de imóveis (locação)

•

Dos negócios rurais (sítios, fazendas e condomínios)

•

Dos loteamentos (incorporações, colonizações, assentamentos)

•

Dos

lançamentos

(incorporações

de

empreendimentos

residenciais/comerciais/industriais/não-residenciais)
•

Das avaliações e opiniões de valor

•

Dos fundos de investimentos e de outros tipos de aplicação em imóveis

•

Dos consórcios de imóveis.
As empresas intermediadoras de imóveis costumam optar por alguns destes

segmentos e transformá-los em seus carros-chefe. Um segmento de mercado, extrai-se
das premissas de Aaker (2001), precisa ser amplo para suportar uma estratégia de
mercado e, ao mesmo tempo, eficiente em termos de custo, pois é caro desenvolver uma
estratégia para um segmento.
Para divulgar produtos, existem algumas ferramentas utilizadas historicamente
pelas imobiliárias. As mais comuns nas imobiliárias do Centro de Florianópolis, na
pesquisa de Cordeiro (2006, p. 102) são:

Ferramentas de comunicaçáo
Classificados
Internet
Placas de aluguel e vendas
Promoção de eventos: culturais e crun snopp I rif)S
Outro: folders
Participação ern feiras e salões
TV
Rádio

95%
70%
15%
.10%
10%
5%
5%,

Tabela 1: ferramentas utilizadas pelas imobiliárias do Centro de Florianópolis
Fonte: Cordeiro (2006, p. 102)

Estas são as práticas comuns das imobiliárias no mercado florianopolitano, Há,
porém, outras ferramentas para captar clientes e estabelecer formas diferentes de se
relacionar com

o

cliente, no entendimento de Souza

(http://www.secovi.com.br/noticias/arq not/marketing_imobiliario,

acesso em

19/05/2007). As medidas que podem ser desenvolvidos no mercado imobiliário,
diferentes das tradicionais adotodas, são para o referido autor:
•

Criar um canal direto (equipe ou departamento) de atendimento ao cliente:
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•

Campanhas de premiações/descontos para os clientes a partir da segunda
compra;

•

Campanhas "member get member";

•

Enviar para os clientes cartões/presentes em datas especiais:

•

Pesquisa de satisfação;

•

Fazer uma "avant premiere" para os clientes oferecendo condições de
preço/pagamento diferenciadas;

Já para Almeida (2000) a comunicação mais utilizada pelo setor imobiliário ainda é
a panfletagem de rua, e tanto nela quanto nas demais midias o objetivo é sempre atrair o
consumidor até o plantão de vendas, nem sempre expondo de maneira adequada o
empreendimento em questão.
0 mercado imobiliário "não apresenta produção em série ou perene. no qual se
estabelece uma inter-relação entre os sub-mercados, onde as unidades novas disputam
mercado com as antigas (estoque)". Pascale (2005, p.19). Na visão da autora, a oferta
de unidades novas e usadas é "dividida" pela demanda e, a oferta de revenda,
determinada pelos proprietários, caracteriza um mercado de não-produção, ocorrendo
assim o remanejamento da posse das unidades existentes. Isto faz com que haja dois
tipos de enfoque: o de imóveis novos, ligados as construtoras e o mercado de revenda.
A internet constitui um novo modo de se comunicar com os clientes. No mercado
imobiliário de Florianópolis, pode-se observar que esta é uma ferramenta tratada por
muito poucas empresas com a devida atenção que merece. Mota (2003, p.19) afirma que
"mesmo que algumas companhias estejam construindo sites a fim de comunicarem algo
aos clientes, e não, para se comunicarem com eles". 0 autor acrescenta que a maioria
dos sites é criada para fornecer catálogos eletrônicos, que são essencialmente a versão
de um ponto de vendas na internet, uma espécie de anúncio de televisão on-line. As
pessoas podem obter informações especificas nas quais estejam interessadas, mas isso
é pensar pequeno quando se trata de um meio de comunicação de "mão dupla".
A ferramenta da internet desvincula a imagem de que as imobiliárias grandes são
as que possuem uma sede mais bem localizada ou filiais espalhadas pela cidade. Uma
administração e divulgação inteligente do site de uma empresa pode ser uma fonte de
captação imensa e pouco explorada no segmento de imobiliárias florianopolitano.
Confirmando esta tendência, na pesquisa realizada por Barreto (disponível em

http://www.rosalvobarreto.com.br/, acesso 15/05/2007), sobre a imobiliária planejada

pelos clientes, "constata-se que 5% dos clientes querem imobiliárias de grande porte, 6%
querem uma empresa 'de nome' e o restante preocupa-se com os valores que elas
oferecem". 0 autor complementa afirmando que o corretor da família será muito em
breve visto como o médico, a quem se recorre para uma consulta de tempos em tempos.
É muito comum clientes estabelecerem relacionamentos de confiança com seu

Corretor de Imóveis e desenvolver uma relação ao longo de toda uma vida, não só dos
imóveis comprados pelo cliente, mas também este realiza indicações para familiares,

amigos, entre outros. Até porque, na compreensão de Stahl e Pacanhan (2004, p.9):

As necessidades e desejos dos clientes estão diretamente ligados ao processo decisorio, fazendo
uma correlação da Teoria da Hierarquia das Necessidades no mercado imobiliario pode notar-se que
a busca do topo da pirâmide das necessidades não cessa. a necessidade basica de abrigo vai
evoluindo e a moradia vai agregando e suprindo outras necessidades numa busca constante de
auto-realização.

Assim, a satisfação da necessidade do momento do cliente pelo imóvel adquirido,
não significa que este ficará para sempre com o produto. Estabelecer urn relacionamento
facilita para que, quando o cliente passe a buscar uma nova alternativa, procure o
mesmo corretor de imóvel ou imobiliária. Para isso, é importante deter informações
atualizadas, armazenadas em um banco de dados onde o histórico do cliente pode ser
detalhado, prática ainda pouco usual nas imobiliárias da cidade. Segundo Cordeiro
(2006, p. 104) "75% das imobiliárias do Centro de Florianópolis possuem apenas um

cadastro básico do cliente. Outras 15% das empresas detém um cadastro detalhado e,
apenas 10% das imobiliárias mantêm informações de relacionamento corn o cliente".
"0 profissional precisa fazer um planejamento de acordo com o perfil do cliente. 0
importante é focar no desejo, ou seja, mostrar ao comprador o imóvel ideal mais próximo

da sua necessidade. Essa personalização requer que o corretor desenvolva outras
habilidades, além de ser vendedor." Barreto (http://www.rosalvobarreto.com.br/, acesso
em 15/05/2007)
"Uma ferramenta bastante útil no marketing de relacionamento é , por exemplo, fazer
uma pesquisa de satisfação com seus clientes e saber quais são suas demandas".
Souza (disponível em www.secovi.com.br , acesso em 05/05/2007). 0 autor complementa
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afirmando que nem sempre se terá um retorno (feedback) positivo, mas esse dado
também é fundamental para que se construa um atendimento cada vez melhor.
A pesquisa de satisfação do cliente é importante para a empresa trabalhar sabendo
da realidade da qualidade de seu serviço e, assim, ser possível aprimorar e corrigir as
falhas.
Costa (2002) acredita que o composto de marketing imobiliário 6, basicamente, os 3
P's e os 3 Us: pesquisa, produto, preço, canais, comunicação de marketing e clientes. A
resultante da interação destes componentes direciona a estratégia de marketing que
deve ser adotada pelas imobiliárias, bem como se deve constituir da base para o
relacionamento com os clientes.
Cordeiro (2006) apresenta algumas sugestões para melhorar o fortalecimento dos
relacionamentos entre as imobiliárias de Florianópolis e os clientes. As nove ações
propostas pela autora são: recrutar as pessoas certas e saber valorizá-las, fazer e utilizar
um banco de dados detalhado, ouvir os clientes e agir rapidamente. comunicar de forma
correta, atender bem o cliente, concentrar esforços nos melhores clientes, saber
como/por que o cliente chegou à sua empresa, conscientizar-se que clientes e
atendentes são humanos, e todos da empresa fazerem parte atuante da nova estratégia.
Para melhorar a gerência dos relacionamentos com os clientes, a aplicação do
CRM vem se intensificando no setor imobiliário, possibilitando ainda mais produtividade
da interação com os clientes. Costa (2002) apresenta um caso onde conseguiu implantar
o CRM em um grande empreendimento e propôs aos clientes que se tornassem
parceiros de negócios, em práticas de vendas multinivel, no conhecido sistema de
marketing de rede. 0 resultado alcançado foi:
Aproximadamente 15% das vendas ocorram através das indicações e do envolvimento de clientes
que já haviam comprado, o que permitiu que todos recebessem dinheiro das transações, sem
qualquer prejuízo (ao contrário, provendo lucros) para os corretores de imóveis titulares da primeira
venda. Costa (2002. p.97)

A adoção do site da empresa, para facilitar o gerenciamento do relacionamento com
o cliente, precisa de maior atenção por parte das empresas. Na concepção de Bretzke
(2000, p.68), "além de oferecer informações de qualidade. o site deve conduzir o cliente
a interessar-se pelo conteúdo de forma simplificada e agradável". A autora complementa
que o site deve funcionar como uma vitrina eletrônica, atraindo clientes e deve ser
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agradável o suficiente para despertar, no cliente, a vontade de passar muitas vezes pela
vitrina para olhar as novidades.
Além destas perspectivas de marketing de relacionamento para o setor imobiliário, o
segmento vem avançando muito em melhorias nas formas de atendimento com a
adaptação de ferramentas tecnológicas, com o intuito de criar o encantamento do cliente.
0 second life, um simulador da vida real constituído de um mundo virtual totalmente em
3D, é uma alternativa que, paulatinamente, vem se incorporando aos meios de
divulgação dos imóveis, principalmente lançamentos de construtoras, pois este modelo
possibilita a reprodução exata do apartamento, enquanto o prédio está em fase
construção.
A incorporadora Rossi, que trabalha no mercado imobiliário paulista, inovou ao
colocar dentro do Second Life um edifício igual ao Brooklin to Live, condomínio que está
sendo vendido no mundo real. De acordo com o site www.consumidormoderno.com.br
(acesso em 04/05/07), "o investimento virtual custou 80 mil reais e com isso, os
internautas poderão visitar os ambientes do empreendimento e conhecer não somente
os apartamentos modelos decorados, mas também ambientes como: espaço gourmet,
lounge, salão de festas, sala de ginástica, piscina e quadra".
Cesar (EXAME, Junho de 2007), porém, alerta para o fato de que antes de entrar
no Second Life, as empresas precisam avaliar os riscos e tomar algumas precauções".
As razões apontas pela revista são:
•

Trata-se um produto que ainda não atingiu sua maturidade tecnológica — a
experiência dos usuários é mais limitada do que muitos imaginam:

•

A necessidade de computadores poderosos e conexão á internet em alta
velocidade são barreiras ao crescimento do número de usuários ativos:

•

Ainda não se sabe como medir com precisão o retorno que urna marca pode obter
ao entrar no mundo virtual;

•

Quem investiu no Second Life precisa ter um plano de longo prazo. Construir uma
área e depois deixa-la abandonada é um erro;

•

Muitos dos usuários mais constantes do Second Life são aficionados da
tecnologia que analisam de forma muito critica o que as empresas desenvolvem lá
dentro;

•

Uma parcela dos moradores não gosta de ver publicidade no Second Life. Para
eles, isso é uma invasão oportunista das empresas; e

•

No Brasil, ainda não há massa critica de usuários constantes. Muitas pessoas se
cadastram, entram algumas vezes e abandonam o mundo virtual.
Para finalizar este capitulo, Costa (2002, p. 98) apresenta uma síntese da interação

de todas as ferramentas aplicadas para o marketing imobiliário e a noção de que o que é
recomendado pela literatura ainda não se faz presente nas praticas da maioria das

empresas do setor:
Curioso é que estas não são palavras novas. Todos no ambiente da empresa sabem disso, fora
também. Mas continuam se arriscando, remetendo os clientes para a concorrência, que, por sua vez,
os reenvia para outra concorrência, repetindo-se o ciclo. Isto ate o dia em que o cliente encontrar
aquela que o chamará pelo nome, !he será carinhosa e demonstrará o quanto e realmente

importante dispor de sua confiança. E que até lhe proporá parcerias nos negOcios, ampliando sua
renda pessoal. Esta não poderia ser a sua empresa?

3 METODOLOGIA

Detentor do embasamento teórico necessário,

caracterizado pelos assuntos

abordados no capitulo 2, neste capitulo consta a metodologia que viabilizou a
investigação do problema da presente pesquisa, que consiste na análise da preferência
do consumidor quanto à Equipe Associada Imóveis.

3.1 Especificação do problema

Para realizar esta pesquisa de Marketing e atingir o objetivo principal, avaliar o grau
de preferência quanta a Equipe Associada Imóveis, foi necessário fixar como variável
independente as estratégias de Marketing adotadas pela empresa

e como variável

dependente o comportamento do consumidor. Veja, a seguir, a relação entre estas
variáveis:
Dependente

Varia•el Independete

EE.--trati.égias de Marketing

C. 0 rTI

o r-t

ado-tad:5:S

Figura 13: variável independente e dependente
Fonte: desenvolvido pelo pesquisador

3.2 Delimitação e perspectiva da pesquisa

Esta pesquisa de preferência do consumidor quanto a Equipe Associada Imóveis,
tem cunho exploratório e descritivo.
A pesquisa exploratória, na premissa de Gil (1999) tem a finalidade de desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas
mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Gil (1999)
"Mesmo quando já existam conhecimentos do pesquisador sobre o assunto, a
pesquisa exploratória também se faz OW, pois normalmente para um mesmo fato em
marketing poderá haver inúmeras explicações alternativas, e a sua utilização permitirá ao
pesquisador tomar conhecimento, senão de todas, da maioria delas". Mattar (1999, p. 80)

Já a pesquisa descritiva, defende Gil (1999) tem como objetivo primordial a
descrição das características de determinada população, fenômeno , ou

o

estabelecimento de relações entre variáveis.
Na concepção de Mattar (1999, p. 86) a pesquisa descritiva é utilizada quando o
propósito for:
•

descrever as características de grupos;

•

estimar a proporção de elementos numa população especifica que tenham
determinadas características ou comportamentos; e

•

descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis.

3.3 Perguntas da pesquisa

Algumas perguntas pertinentes ao trabalho definiram o foco predominante do
trabalho:

•

Quais os atributos predominantes para

o setor imobiliário na cidade

de

Florianópolis?
•

Quais as estratégias utilizadas pela Equipe Associada Imóveis surtiram os
melhores resultados?

•

Qual o comportamento do consumidor ao entrar em contato com as estratégias da
Equipe Associada Imóveis?

3.4 População e amostra

"A população é o conjunto definido de elementos que possuem determinadas
características". Gil (1999, p. 99)
Mattar (1999, p.262) acredita que amostra é qualquer parte de uma população e
amostragem é o processo de colher amostras de uma população.
Em virtude da total facilitação da empresa Equipe Associada Imóveis

as

informações para acessar seus clientes, o interesse da mesma em receber um feedback
das pessoas que já adquiriram algum imóvel junto a empresa e. assim, possibilitar a
realização de aperfeiçoamentos em seus processos de vendas, campanhas publicitárias,
inovações e alterações quanto ao que for apresentado como deficiente esta pesquisa

será realizada junto a clientes que compraram imóvel com a empresa objeto de estudo,
no período entre março de 2005 e maio de 2007.
Fazendo uma busca no livro-caixa da empresa, onde constam todas as transações
efetuadas neste periodo, o universo correspondente é o de 90 operações, mas o número
de clientes corresponde a 75. Assim, em virtude da população ser pequena será
realizado um censo. Porém, a dificuldade de acesso a clientes de outros estados e
países, além da desatualização do endereço e telefone de contato de alguns outros
clientes, algumas pessoas não puderam ser contatadas, sendo, portanto. encaminhados
para apenas 63 clientes os questionários.

3.5 Dados: tipos de dados, técnicas de coleta e tratamento

3.5.1 Tipos de dados
Os dados coletaclos são oriundos de dois tipos:
•

Dados primários: obtidos através da presente pesquisa; e

•

Dados secundários: dados já disponíveis em documentos organizacionais e
entrevistas não-estruturadas com os integrantes da Equipe Associada Imóveis.

3.5.2 Técnica de coleta e tratamento
Utilizando como base a obra de Gil (1999), verifica-se a existência de dois grupos
de procedimentos técnicos para viabilizar a realização de levantamento de informações:
a pesquisa bibliográfica e o estudo de campo. Para esta pesquisa de preferência quanto
Equipe Associada Imóveis, foi feito uso dos dois procedimentos.
A pesquisa bibliográfica foi utilizada para estabelecer parâmetros para tornar
possível a confrontação do que é praticado pela empresa, objeto de estudo, corn o que é
recomendado pelos mais variados pesquisadores e estudiosos do universo de Marketing,
através da leitura e seleção das principais idéias destes, constadas em livros, artigos
científicos e teses.
Os dados secundários foram extraídos do site da empresa. publicações e material
de divulgação da Equipe Associada Imóveis. Além das entrevistas não-estruturadas com
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integrantes da Equipe Associada Imóveis, já mencionadas anteriormente, acrescenta o
fato de que o pesquisador trabalha na empresa desde Agosto de 2004. possibilitando a
observação de alguns pontos da pesquisa. Os dados secundários foram coletados,
basicamente, por estes meios.
Os dados primários foram coletados através de um questionário, sendo todas as
perguntas fechadas, direcionados via e-mail ou entrega do questionário pessoalmente.
No total foram enviados 63 questionários.
Para elaboração do questionário definitivo, foi realizado um pré-teste entre os dias
22 e 25 de maio de 2007. Foram aplicados 3 questionários com clientes que adquiriram
imóvel com a Equipe Associada Imóveis, no período entre março de 2005 e maio de
2007 e, do número de questionários para pré-teste, retornaram 2, correspondendo a 66%
de aproveitamento. A escolha dos clientes para aplicação do pré-teste ocorreu de forma
não-aleatória, cuja fonte dos dados cadastrais foi o livro caixa da empresa em estudo,
que consiste no banco de dados de todas as operações de vendas da empresa.
O questionário definitivo foi encaminhado entre 26 e 31 de maio de 2007 e, ate o
encerramento deste trabalho, em 11 de junho de 2007, retornaram devidamente
preenchidos 38 questionários, o que equivale a 60% de retorno.
Este estudo de campo sera realizado com o intuito de verificar a opinião dos
clientes com relação ao desempenho da atividade imobiliária em estudo, para,
posteriormente, ser possível observar avaliações e conclusões referentes aos dados
coletados.
3.6 Limitações da pesquisa

Na realização desta pesquisa, mesmo adotando procedimentos metodológicos
considerados adequados, pode-se verificar a ocorrência de algumas limitações que
merecem ser destacadas.
Em primeiro lugar, o método de estudo de caso, apesar de permitir uma ampla
abordagem das questões escolhidas, reserva-se a análise especifica da empresa
estudada, não permitindo generalizações das conclusões deste trabalho para outras
organizações.
A utilização do questionário como instrumento de coleta de dados, embora
apresente muitas vantagens, não garante um retorno total do número de questionários
enviados. Além disso, como abordado anteriormente, não foi possível ao pesquisador
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localizar 100% da amostra, apesar de o intuito da pesquisa ser a realização de um
censo. Foi viável, apenas, o encaminhamento do questionário a 84% da amostra.
Para finalizar, as variáveis pesquisadas, mesmo sendo consideradas significativas,

não esgotam as possibilidades do tema em estudo. Certamente outros aspectos
poderiam ser abordados para a verificação do problema de pesquisa proposto. A seleção
dos indicadores adotados, restringiu-se ao alcance dos objetivos estabelecidos para esta
pesquisa.

4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS DADOS

A partir deste capitulo será realizada a apresentação da empresa. objeto de estudo,
e do levantamento de dados de satisfação do consumidor quanto a Equipe Associada
Imóveis.

4.1 Objeto de estudo

A maioria das pessoas que participaram da criação da Equipe Associada Imóveis,
fundada em 1997, formavam um grupo de vendas da empresa lider do segmento
imobiliário da época, e estavam insatisfeitos com alguns procedimentos adotados pelo
diretor da imobiliária e, também, com o tratamento dispensado ao grupo, em virtude de
deterem o melhor desempenho da empresa e não serem valorizados como deveriam.
Assim, decidiram criar a Equipe Associada Imóveis, vislumbrando a possibilidade de criar
uma imobiliária onde o profissionalismo e as premissas do grupo se sobressaíssem ao
individual, bem como conviver em um ambiente saudável, para que cada um tivesse
condições de desenvolver seu trabalho. 0 site da empresa
(http://www.equipeassociada.com.br/aequipe,

acesso

em

23/04/2007),

difunde

claramente o pensamento implantado como cultura:
Calcada na convicção que uma empresa deve definir seus objetivos muito claramente (forma de
atuação, caracteristicas, técnicas a implantar foco a prospectar produtos etc sua estratégia
passa pelos elementos citados,

e para consagra-la necessariamente teriamos

que reunir

profissionais com caracteristicas participativas. que comungassem da mesma premissa de
cumplicidade na busca do ambiente propicio para individualmente, desenvolver ao máximo suas
aptidões, consagrando assim o resultado final que é a empresa.

A unidade do grupo para haver um fortalecimento de cada um dos profissionais,
dando-lhes condições de desempenhar a função de Corretor de Imóveis, pode ser
constada como a característica marcante da empresa. Outra marca é a confiança e a
união, pois há auxilio mútuo tanto na troca de informações sobre imóveis e clientes como
para o atendimento dos mesmos.
Somado a unidade de grupo, outro fator importante da Equipe Associada Imóveis
a parceria junto ã construtora COTA. Esta, é uma das referências da construção civil de
Florianópolis, atuando no mercado de alto padrão e com urn público-alvo altamente
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exigente quanto á qualidade. Esta mesma exigência é fundamental para o atendimento
ao mercado-alvo da Equipe Associada, por ser a terceirizada de vendas da COTA.
0 foco da imobiliária em estudo é venda, desconsiderando aluguéis , administração
de condomínios, entre outros, exceção feita quando algum investidor exige a
administração do aluguel para seu imóvel, principalmente quando este não reside na
Capital catarinense. Desta maneira, a empresa adota uma estratégia de segmentação
em total esforço em venda, seja imóvel da construtora parceira ou imóvel de terceiro.
A EA( busca se diferenciar através do nível de personalização (customização) e na
intensidade de contato com o cliente, o que dá a idéia de que o atendimento diferenciado
seja a tônica na estratégia da empresa.
0 objetivo da EAI é de busca incessante pelo encantamento do cliente com o trabalho
desempenhado, através da superação de suas necessidades e desejos. criando um
sentimento de valor e satisfação do produto adquirido com a empresa, estimulando a
percepção do cliente, a fim de desenvolver um posicionamento sustentável no mercado.
A empresa adota algumas ferramentas para se relacionar com o cliente, como
contato via carta, principalmente com o envio de cartões de natal: ou telefônico, além de
telemarketing com o intuito de agendar visita pessoal.
Estar aonde as pessoas costumam buscar informações pertinentes ao ramo
imobiliário como a internet, salão do imóvel, anúncios em jornais, é a maneira encontrada
pela empresa para estar em visibilidade e, desta forma, ser procurada para realizar
negócios.
Há um estudo da empresa, em parceira com a COTA, do mix de marketing mais
eficiente para acessar os clientes, como, por exemplo, aonde deve ser intensificada a
campanha publicitária, quais praças atrativas para desenvolver um trabalho de
prospecção de clientes e, também, em quais eventos são importantes ás empresas se
fazerem presentes.
A concorrência direta da Equipe Associada é a Dalton Andrade Imóveis, pois esta
também comercializa os produtos COTA, e a recente empresa criada pela Construtora
COTA para atender única e exclusivamente o setor de vendas da construtora, o que
representa uma ameaça considerável ao objeto de estudo.
As 353 imobiliárias de Florianópolis cadastradas no Sindimóveis competem,
igualmente, no atendimento aos clientes e na comercialização de imóveis de terceiros,
sendo indispensável o acompanhamento das práticas de vendas e inovações destes,
para enfrentar as demais imobiliárias em igualdade de condições.

A imobiliária em voga, atualmente, emprega 12 corretores, um gerente de vendas,
um gerente operacional e uma secretária. Este quadro de funcionários é considerado
ideal para administrar a empresa e, também, o número de vendedores é suficiente para
tirar os plantões de vendas e atender aos clientes.
A Equipe Associada tem uma preocupação com a qualidade dos funcionários, pois
entende ser este o caminho da construção da imagem de credibilidade da empresa,
incentivando uma atitude em que todos atuam como profissionais de marketing e
auxiliando no desenvolvimento da pessoa como profissional.
Este cuidado da empresa com os funcionários, pode ser relacionado a algumas
praticas recomendadas na Gestão do cliente interno (B2E), pois a maioria das
imobiliárias não valoriza o profissional de vendas como deveria.
As referências e experiências dos corretores são cuidadosamente analisadas e o
nome de um candidato a vaga precisa da aprovação unânime de todos os integrantes do
quadro de corretores para ser admitido. Isto faz com que haja uma responsabilidade
entre o grupo pelo sucesso do novo colega e gera um envolvimento por parte dos antigos
funcionários com a rápida adaptação quanto aos procedimentos da empresa.

4.2. Ambiente externo
0 setor imobiliário vive uma fase de grande expectativa e alta concentração de
investimentos por parte de construtores e instituições financeiras. No entender de Soares
(VEJA, março de 2007, p. 66), "desde os anos 1970 não havia tanto dinheiro disponível
para o financiamento imobiliário. No ano passado, foram 20.3 bilhões de reais, um
crescimento de 48% em relação a 2005".
Já ha no mercado bancos que financiam imóvel com prazo de pagamento de até 20
anos, com taxa de juros fixa. Além das facilidades oferecidas pelas construtoras, que se
adaptam as condições do mercado, aceitando imóveis como parte de pagamento,
parcelando o ato, dando maior prazo de financiamento direto, entre outros facilitadores
para o comprador.
Salgado et al. (EXAME, Junho de 2007), apresenta uma matéria interessante sobre
a "febre dos imóveis". De acordo com os autores o pais esta em obras e -o setor
imobiliário brasileiro vive a maior euforia das últimas décadas. E isso pode mudar — para
melhor — a economia". Salgado et al. (EXAME, junho de 2007) A reportagem acrescenta

que "apesar de todos os sinais de negócios em alta, o que realmente aguça o apetite de
empresários e investidores são as perspectivas para os próximos anos. 0 que se espera
para o futuro 6, sem exagero, uma revolução" Salgado (EXAME, Junho de 2007)
Apesar da intensidade de investimento acontecendo no mercado da classe médiabaixa, a EAI não possui nenhum trabalho em desenvolvimento neste segmento de
mercado.
A EAI esta em fase de lançamento de um edifício comercial, no bairro da Trindade,
onde vem produzindo os melhores resultados de venda, se comparado a concorrência na
Construtora COTA, e acredita ser este o melhor produto de aceitação no mercado
atualmente.
Além deste produto, a empresa possui três prédios da Construtora COTA , sendo
dois deles já entregues com algumas unidades disponíveis e um em fase final de
construção. Ainda há a expectativa de lançamento de um edifício residencial no bairro do
Itacorubi, no final do mês de junho.

4.3. Apresentação dos dados

A Equipe Associada Imóveis realizou no período de estudo, março de 2005 e maio
de 2007, 90 operações vendas. Importante ressaltar que as informações foram extraídas
do Livro-caixa da empresa, isto 6, do livro que controla as entradas de caixa e sua
origem. Assim, algumas destas entradas de caixa para a imobiliária foram de comissões
recebidas em parcelas, contando como operação de venda mesmo oriunda de uma única
venda ou cliente que comprou mais de uma vez. 0 montante obtido pela empresa, no
período em estudo, foi de R$ 20.421.740,04, distribuídos em 90 operações de vendas.
A origem destas operações foram 58% através de imóveis de terceiro, e 42% de
imóveis vendidos da Construtora COTA. A relação de participação na produção,
entretanto, é inversa, como pode ser visualizado no gráfico a seguir:
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Produção COTA / Imóveis de Terceiro

43 %

•

Produção COTA

•

Produção Terceiros

57%

Figura 14: Producao COTA/ Imóveis de terceiro
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

A explicação para isso, pode ser que a Construtora COTA paga integralmente a
comissão devida, de 5% sobre o prego total do imóvel, enquanto que, muitas vezes,
quando o imóvel é de terceiros, a comissão é negociada, apesar de legalmente o valor
devido ser de 6%.
A faixa de imóvel vendido durante o período em estudo é dos mais variados
possíveis, como pode ser observado na figura 15, há uma concentração de 77% dos
imóveis vendidos serem da faixa de preços de até R$ 300.000,00, visto que a maioria
das pessoas concentram esforços para atender as necessidades básicas de moradia.
Apesar da venda de imóveis de baixo valor ser bastante considerável, as demais 23%
das operações foram responsáveis por 63% das receitas da empresa:
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Faixa de valor do imóvel vendido

5%

IBAté 100
100 - 300
ID 300 - 500
Cl 500 - 800

Acima de 800

43%

Figura 15: faixa de valor do imóvel vendido
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

O esforço de venda caracterizou-se, no período em estudo, em apartamentos e
salas comerciais, representando quase 90% do total de vendas. A operação de venda
de indice foi ocasional, sendo que depois da mudança do plano diretor, realizado no ano
de 2006, este tipo de venda deixou de ser possível.

Tipo de Imcivef

D Terreno
oi Apartamento
o Casa
o Cobertura
Sala
o indice

Figura 16: tipo de imóvel
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007
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A maioria (66%) dos pesquisados efetuou apenas uma compra com a Equipe
Associada Imóveis. Dentre os 34% restante, 21% adquiriu mais do que 3 imóveis com a
empresa, o que. por se tratar de um produto que as pessoas não costumam adquirir
seguidamente. é um percentual interessante.
A Equipe Associada Imóveis teve 75 clientes, correspondendo 72% de homens,
21% de mulheres e 7% de empresas. Entre homens e mulheres, a faixa etária
preponderante foi um público de maior idade, como demonstra o gráfico abaixo:

Faixa etária

10,5%

18,5%

o 15-25
• 26-35
CI

36-45

El

46-55

• 56 ou mais

41,0%

Figura 17: faixa etária
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

Como visto no capitulo de Comportamento do Consumidor, as pessoas vão
acumulando dinheiro durante a vida e evoluindo nos ganhos pessoais ou de sua
familia/empresa. Mais de 70% dos clientes que compraram com a Equipe Associada têm
renda superior a R$ 15.000.00. sendo muito difícil pessoas mais jovens deterem estes
rendimentos.
A faixa de imóvel para qual a EAI dedica maiores esforços de trabalho , é um fator
diretamente importante no que tange ao patamar de ganhos necessário para adquirir um
imóvel com a empresa, sendo ainda mais notável essa exigência se o cliente estiver
interessado em um imóvel da Construtora COTA, a qual trabalha unicamente focando
atender a necessidade de um público de alta renda com produtos de maior valor
agregado e, consequentemente, mais caro.

Renda

2 7%

o ate 5 000,00
42,0%

o 5001,00 - 10 000 00
o 10 001.00 - 15 000 00
o 15 001.00- 20 000

oo

• 20.001,00 ou mais

Figura 18: Renda
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

A atividade profissional também influi diretamente no perfil do cliente da empres a .
pois a maioria dos clientes da EAI sâo empresários e aposentados, detentores de ou
possibilidade alta de ganhos. ou que possuem uma certa estabilidade econômica

Atividade profissional

2: 7%

o Empresário
0 Profissional liberal
47.4%

o Funcionário público
o Funcionario empresa privada
0 A posentado

0 Outro

Figura 19: atividade profissional
Fonte: dados da pesquisa realizada no

período de 26/05/2007 a 4/06/2007
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Como apresentado anteriormente. 70% das pessoas compraram um i movei
residencial. A grande maioria teve. portanto. o intuito de satisfazer uma necessidade
social com a aquisição do imóvel, onde busca atender os desejos de relacionamento.
Nos dados apresentados no grá fi co de fi nalidade de compra. abaixo demonstrado. podese observar que mais de 10% do universo da amostra, que comprou um imóvel
residencial. o fez buscando um investimento, uma sede para a empresa ou uma
oportunidade de negócio, visto que apenas 58% tiveram a intenção de estabelecer
moradia

Finalidade da compra

7 , 8% 0,0%

ij

Moradia

D Investimento
0 Sede da empresa
58.0%

CI Oportunidade de negócio

• Outro

Figura 20: finalidade de compra
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

A maioria dos clientes que compraram com a Equipe Associada Imóveis, tiveram o
conhecimento da existência da empresa, nos três meios de captação mais usuais e que
concentram os maiores esforços da equipe de vendas e demandam maior atenção de
acompanhamento por parte da gerência, além de serem os mais investidos pela
empresa: plantão de vendas placa e anúncio em jornal.
Nos 2,6 % de "outros motivos" assinalados como resposta, foi citado que a pessoa
já era amiga de algum funcionário da empresa. A atividade de Feira de imóvel não foi
responsável por nenhuma captação que resultasse em venda.
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Como teve conhecimento da Equipe Associada
0.0%

2.6%

8,0%

2,6%

5,3%

ea Folder
el Site
D Jornal

31,6%

0 TV

in Placa
26.3%

0 Plant 50 de vendas
Indicação de algum conhecido

D Outro
•

Feira de Imevel

0,0%
23.7%

Figura 21. como teve conhecimento da Equipe Associada Imóveis
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

0 primeiro contato com a empresa foi em mais de 95% das vezes através do

telefone ou do plantão de venda. 0 e-mail e o escritório central não foram citados na
pesquisa
A fonte de informação mais usual dos clientes , que compraram com a Equipe
Associada, foi assinalado como jornal e corretor de con fi ança, representando um
universo de quase 90% da amostra. 0 restante afirmou buscar informações na internet.
Na avaliação do atendimento do profissional que prestou o serviço, 75% dos
clientes perceberam como "bom" ou "excelente".

Ava

I ia

to do atendimento
0,0%
0,0%
23,7%

31,6%

rz Passim°
Zit Rum)
Cl Regular
Cl

Bom

•

Excelente

44.7%

Figura 22 - avaliação do atendimento
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007
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As ofertas de produtos da empresa tiveram uma avaliação parecida com a do
atendimento, sendo que mais de 80% das pessoas avaliaram como "bom" ou "excelente"
e o restante (19%) avaliaram como "regular".
O fator bom atendimento é determinante para 34.2% da amostra como
caracteristica principal para uma imobiliária obter sucesso em venda , o que reforça o
esta caracteristica da EAl. visto que as pessoas que compraram com a empresa
entendem ser fundamental a empresa deter este diferencial O fator bom atendimento
acompanhado de postura profissional (21%) e conhecimento de mercado (18,4%) foram
os itens principais apontados pelos clientes:

Cracteristica principal de uma imobiliária

0.0%

0
13,2%

0,0%
0 Ter bom atendimento

0,0%
342%

ca Postura profissional

o Etica
o Conhecimento de mercado
• Campanha publicitaria
El Estrutura

•

Facilidade de acesso

o Produtos de qualidade
MOutro
130
,2% 4

11°P
21.0°/o

Figura 23: característica principal de uma imobiliária
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

Ética e produtos de qualidade foram citados, cada um, por 13,2% da amostra.

Campanha publicitária, estrutura e facilidade de acesso não foram assinalado como fator
decisivo para uma imobiliária. Estes dados reforçam a pesquisa realizada por Barreto,
anteriormente apresentada, no qual poucas pessoas valorizam. primeiramente, uma
empresa imobiliária de grande porte ou 'de nome' e, sim, o valor ofertado para o cliente.
E este valor ofertado vem deixando a desejar quanto ao serviço prestado pelas

imobiliárias de Florianópolis, pois a pesquisa apontou uma insatisfação, dos clientes da
Equipe Associada Imóveis, na avaliação das intermediadoras de imóveis da Capital
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catarinense em um todo. Não houve nenhuma avaliação de que o serviço seja Excelente,
e 50% acredita ser Péssimo ou Ruim.

Avaliação do serviço prestado pelas imobiliárias de Florianópolis

0,0%

o Péssimo
o Ruim

o Regular
o Bom
III Excelente

Figura 24: avaliação do serviço prestado pelas imobiliárias de Florianópolis
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

Muitos clientes da Equipe Associada Imóveis tem origem em outras cidades
maiores. como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba Belo Horizonte, Porto Alegre, entre
outras, onde

o

serviço imobiliário já está mais desenvolvido. Naturalmente, a

comparação para a avaliação das imobiliárias da Capital catarinense se tornou como
parâmetro as capitais acima citadas.
No que se refere ao site da Equipe Associada Imóveis , os dados extraídos da
pesquisa demonstraram que o tratamento dispensado a esta ferramenta pela empresa
não é o aconselhável. Dentre as pessoas que já compraram com a empresa e,
naturalmente, passaram por um processo de oferta de imóvel, o site foi utilizado com
39,5% dos clientes, sendo que os demais não tiveram conhecimento da existência da
página da empresa na internet.
Um cliente, colocou a seguinte observação, ao responder a questão de número 14
do questionário: "Falta de divulgação do site. Veja a capa deste questionário. Não tem a
indicação do site". A capa referida é um envelope da empresa em que o questionário era
inserido para ser entregue. É interessante destacar que

o cliente que fez esta
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observação, assinalou no questionário que já havia efetuado cinco ou mais operações de
compra com a empresa e nunca havia acessado o site da EAl.
Na avaliação do site. a ferramenta foi avaliada num nivel intermediário, com 50%
acreditando ser Bom. Em contrapartida, o desenvolvimento e aprimoramento do site da
empresa precisam ter um cuidado efetivo, visto a possibilidade de retorno, tanto de
captação. como de relacionamento com o cliente.

Avaliação do site da empresa

0,0%
0,0%

ci Péssimo
o Ruim
50,0%

o Regular
o Bom
• Excelente

Figura 25: avaliação do site da Equipe Associada Imóveis
Fonte: dados da pesquisa realizada no periodo de 26/05/2007 a 4/06/2007

Uma observação de um cliente da empresa vem reforçar a importância de um
cuidado permanente com o site. 0 cliente deixou uma observação no questionário
afirmando que: site desatualizado. Ha um prédio, na capa do site, da construtora COTA
que não existe mais apartamento em oferta e um lançamento da construtora, que me foi
ofertado, não consta no site da Equipe". 0 imóvel que esta na capa do site (acesso em
26105/2007) é o Dourados Classic, em Jurerê Internacional, esgotado desde o ano
passado. E o lançamento é o prédio comercial Max e Flora Center, localizado no bairro
Trindade, e que foi lançado em Janeiro deste ano.
0 fator de mais forte influência na tomada de decisão de compra também foi um
ponto abordado no questionário. Para 80% dos clientes, os fatores que tiveram mais forte
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influência na tomada de decisão foram Família (fator social) ou Situação Econômica
(fator pessoal).

Principal influência na tomada de decisão
2,6%
0,0%
5 . 3%

7,9%

o Grupo de referência
Famllia

o Status
o Situação económica
44,7%

• Estilo de vida
o Crenças e atitudes
• Outro

0,0%

Figura 26: principal influência na tomada de decisão
Fonte: dados da pesquisa realizada no periodo de 26/05 1 2007 a 4/06/2007

Os fatores citados são de características pessoais do cliente , impossibilitando a
empresa de influenciar na condução de uma venda. Além disso, os benefícios sociais do
produto adquirido foram citados, sendo que o entrevistado que citou outro motivo corno
resposta, colocou como principal influência a vista do mar que seu apartamento possuia
e a proximidade com a escola de seus filhos. Status e Crenças e atitudes não foram
citados na pesquisa.
Já o principal fator levado em consideração para definir a compra do imóvel teve
uma distribuição maior. Isto fortalece que cada cliente tem necessidades, desejos e
situações completamente diferentes, bem como a identificação do elemento decisivo de
compra precisa ser cuidadosamente analisado e o produto ofertado precisa ser algo que
atenda as expectativas do cliente.

Fator levado em consideraçao para definir a compra do imóvel

lO

5 .. ,.

42,2%

0 Preço
o Condição de pagamento

o Qualidade do produto
o Localização

Figura 27: fator levado em consideração para definir a compra do imóvel
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05 12007 a 4 1 06/2007

Na medida do possível o cliente procura adequar sua necessidade a todos estes
fatores. Naturalmente. ninguém irá compra um imóvel em que o preço pedido não esteja
de acordo com o que é praticado pelo mercado. Muito menos comprará se as condições
de pagamento não compatibilizarem com o orçamento, seja da família ou da empresa.
Mas a qualidade do produto e a localização do imóvel aparecem. como foi demonstrado
pela amostra. como os fatores preponderantes na tomada de decisão de compra de um
imóvel.
Pode-se observar que são os dois fatores que não dependem do comprador. A
qualidade já é inerente ao produto, podendo ser feito melhorias, apenas. A localização do
imóvel já esta definida, também , sendo impossível de ser modi fi cada. 0 preço e a
condição de pagamento são negociáveis, sendo , portanto, ajustáveis a necessidade do
cliente. Esta é a tarefa de uma imobiliária : ajustar a necessidade do cliente a realidade
da oferta do mercado.
A população da pesquisa, como apresentado anteriormente, é um público de idade
mais avançada. Assim, pode-se relacionar a localização como o aspecto preponderante
para de fi nir a compra corn as variáveis determinantes no processo de satisfação
residencial, desenvolvido por Branstetter (2004, p.289), apresentado na base teórica no
capitulo de comportamento do consumidor.
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O principal diferencial percebido pelos clientes da EAI com relação à sua
concorrência, foi Ter um bom atendimento.

Principal diferencial percebido pelos clientes

2 6%

o Ter bom atendimento
Postura profissional
42,2%

o Etica
O Conhecimento de mercado

0,0%

• Campanha publicitária

2,6%

o Estrutura

0.0%

•

Facilidade de acesso

ED Produtos de qualidade

10,5%

• Outro

15,8%

Figura 28 - principal diferencial percebido pelos clientes
Fonte: dados da pesquisa realizada no periodo de 26/05/2007 a 4/06/2007

A cliente da Equipe Associada Imóveis, senhora Ana Bonassi, fez questão de deixar
uma observação no questionário, assinado, que referia o seguinte: "Sr. Felipe! Quero
deixar aqui registrado

o excelente trabalho desenvolvido pelo Sr. Wilson Brust,

profissional competente e de grande confiabilidade, no seu trabalho junto à Equipe
Associada. A postura profissional, ética e o ótimo atendimento so vêm a acrescenta a
Equipe e a todos que dele dispõe".
0 5% que respondeu que o diferencial da empresa era outro além das alternativas
propostas, respondeu que o fator principal era a confiança/amizade.
Uma questão que chamou atenção quanto a avaliação da Equipe Associada
Imóveis, foi quanto ao seu desempenho no quesito pós-venda. Para mais de 45% dos
clientes, o atendimento da empresa é "Regular". Isso vai ao encontro da empresa não
possuir um sistema de relacionamento com o cliente, bem como não haver um banco de
dados atualizado com telefone, e-mail, endereço, atividade pro fi ssional, data de
aniversário, preferência de compra, en fim, um leque enorme de informações que
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poderiam ser utilizadas pela empresa para estar eventualmente interagindo com os seus
clientes.
A imobiliária, como observado nas entrevistas e pelo próprio pesquisador, tem a
preocupação de prestar todo tipo de assessoria do pós-venda, mas algumas ferramentas
apresentadas na base conceitual poderiam ser perfeitamente aplicadas e apresentariam,
certamente, melhores resultados do que o obtido nesta pesquisa de satisfação.

Avaliação do pós venda
-

0.07,

18,4%

D Pessimo
47,4%

Ruim
O Regular
O Bom

• Ex celente
34,2%

Figura 29: avaliação do pós-venda

Fonte: dados da pesquisa realizada no periodo de 26/05/2007 a 4/06/2007

Apesar disso , a perspectiva dos clientes que já adquiriram imóveis com a empresa de
virem a novamente comprar com ela são boas ou excelentes, em sua maioria Na
pesquisa, constatou-se que 10,5% dos clientes que participaram da pesquisa, tem pouca
intenção de compra com a Equipe Associada Imóveis. As razões citadas foram "Não
pretender vender ou adquirir imóveis nos próximos anos" e "Indisposição com algum
integrante da empresa". 0 único cliente que respondeu esta última, fez questão de entrar
em contato com o pesquisador para explicar a situação de desaprovação a urn
funcionário, onde apontou falta de ética e educação do corretor que lhe prestou servigo.
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Possibilidade de adquirir outro imóvel com a Equipe Associada

Nenhuma
• Pouca

23,7%

D Boa

o Excelente
• No sei

Figura 30: possibilidade de adquirir outro imóvel com a Equipe Associada
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007

Verifica-se,

do exposto, que a Equipe Associada Imóveis estabeleceu uma

estratégia voltada para encantar o cliente com um bom atendimento. Pode-se relacionar
este fator com as estratégias de diferenciação que uma empresa atuante no ramo de
serviço pode adotar, na concepção de Corrêa

e

Caon (2002),

apresentadas

anteriormente, no qual, no caso da Equipe Associada , os dados apresentaram um nível
de personalização (customização) do atendimento.
0 recomendado por Gordon (1999). no que tange ao processo continuo de
identificação e criação de novos valores para o cliente, se fez presente em parte nas
práticas de atendimento da EAl. Se por um lado a empresa obteve boa avaliação no
atendimento prestado, por outro não encantou quase a metade de seus clientes no
quesito pôs-venda. 0 relacionamento com o cliente poderia ser aprimorado com a
adoção da ferramenta de CRM, defendido por Bretzke (2000) e Costa (2002).
A imobiliária em estudo, faz uso intensivo das ferramentas de comunicação mais
utilizadas pelas imobiliárias do Centro de Florianópolis: classi fi cados, internet e placas.
Folders e participações em feiras e salões também fazem parte das ferramentas
adotadas. Incrementar com algumas sugestões de Costa (2002) e Souza, poderiam surtir
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resultados interessantes para

a empresa, além de ser um

diferencial quanto a

concorrência.
0 uso da Internet para intensificar o relacionamento com o cliente e extrair melhores
resultados, como foi defendido anteriormente por Mota (2003), Cordeiro (2006). Gordon
(1999) e McKenna (1992), pode ser uma vantagem competitiva importante para a
empresa no mercado, pois trata-se de uma ferramenta dinâmica, interativa e rica na
possibilidade de detalhes de informações que podem ser trocadas com consumidores

imobiliários, não somente de Florianópolis mas de todos que possuem acesso a rede
mundial de computadores.

Para finalizar, apresenta-se urn quadro-resumo relacionando os objetivos propostos
pelo trabalho com os resultados apresentados pela pesquisa de satisfação dos clientes
da EAl.

Atributos predominantes para o
setor imobiliário na cidade de
Florianópolis

Born atendimento, postura profissional, ética,
conhecimento de mercado e produtos de
qualidade

Hábitos de midia do consumidor

0 jornal é a midia mais utilizada. Tendência
do "corretor farnilia". como fonte de
informaçáo

Preferência do consumidor da
EAI, em funcAo dos atributos
supramencionados de
imobiliárias

- BorrilExcelente atendimento,
correspondendo i.-710 principal diferencial da
empresa;
- Bons produtos,
- Site pouco utilizadc mas de boa
quail d a de,
- Postura profissional apreclada P
fOrlheCIMent0 de Mercado,
- FVE:-Verlda SatIStatOrf 0 , apesar de quase a
metacie considerar "Reoular",
- Boa/Excelente possibilidace de adquinr
outro imOvel corn a E.A.I.

Perfil do consumidor da EAI
por variáveis de
segmentação demográfica
selecionada

Caracteriza — se por ser urn público de alto
poder aquisitiivo, pertencente, normalmente, a
classe Al , A2, B1 e 82, com uma faixa de
clannos mensais acima dos R$ 15.000,00,
corn id a de aci ma dos 4tlanos, em sua
maioria empresan cis ou aposentados e que
procuram imóvels, principalmente, para
moradia ou corno inivstimento

Quadro 7: Quadro-resumo dos resultados da pesquisa
Fonte: dados da pesquisa realizada no período de 26/05/2007 a 4/06/2007
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 mercado imobiliário de Florianópolis se expande rapidamente e as imobiliárias
atuantes neste setor tão importante para a economia ainda não perceberam a
necessidade de adotar algumas práticas que venham acrescentar em seus métodos de
atendimento e relacionamento com os clientes.
Os consumidores do segmento imobiliário florianopolitano esperam, que as
imobiliárias apresentem, como atributos básicos para empresa do setor, um bom
atendimento, postura profissional, ética, conhecimento de mercado e produtos de
qualidade, pelo que foi demonstrado por esta pesquisa.
0 jornal ainda é a midia mais utilizada por quem procura imóvel em Florianópolis,
ainda sendo fraco o aproveitamento da internet, por exemplo , como fonte de informação.
A pesquisa demonstrou também, a existência de uma tendência do "corretor da família",
apresentado na base teórica, como fonte de informação
Desenvolver novas atividades de promoção de imóveis, saindo da prática comum
do jornal, placa e plantão de venda, pode representar uma significativa vantagem
competitiva, bem como a construção de um site com o propósito de ser uma ferramenta
de relacionamento com o cliente, não apenas mais uma fonte de captação.
A avaliação, feita por esta pesquisa de satisfação dos clientes com a Equipe
Associada Imóveis, analisando os atributos desta, foi satisfatória, mas demonstrou que
há falhas na administração do site da imobiliária e na relação da pós-venda, onde o
encantamento conquistado, na média, nos outros pontos de avaliação, não se fez notar
pelos clientes.
Quanto ao site, atualiza-lo poderia ser a preocupação inicial da empresa.
Posteriormente, poderia ser adotado um espaço reservado para o cadastramento do
cliente, onde este inseriria algumas informações básicas, como data de aniversário,
empresa em que trabalha, enfim, um leque enorme de situações que poderiam ser
utilizados pela imobiliária para manter contato com o cliente, alem de possibilitar um
trabalho de mala-direta quando ocorrem lançamentos, apresentar, no site, novidades no
segmento imobiliário, entre outros, que certamente incentivariam a fidelidade do cliente
para com a Equipe Associada, além de tornar a página da empresa mais interativa.
As melhorias no site facilitariam

o processo de pós-venda da imobiliária,

possibilitando o conhecimento das preferências dos clientes. Desempenhar um trabalho
notável na venda de um imóvel é a tarefa comum de uma imobiliária, ou pelo menos é o
8()

mínimo exigido de uma organização deste segmento. Mas conhecer profundamente o
cliente, suas necessidades e desejos, os fatores que influenciam o comportamento do
consumidor e utilizar este conhecimento para envolver o cliente no processo de venda,
auxiliando no alcance da satisfação com o imóvel é um diferencial de uma imobiliária e,
certamente atrairia muitos clientes para a posição de defensor compromissado da Equipe
Associada imóveis (como já existem alguns nesta situação).
Os clientes da EAI, por variáveis de segmentação demográfica, se caracterizam por
ser um público de alto poder aquisitivo, pertencente, normalmente, a classe Al, A2, B1 e
B2, com uma faixa de ganhos mensais acima dos R$ 15.000,00, com idade acima dos 46
anos, em sua maioria empresários ou aposentados

e que procuram imóveis,

principalmente, para moradia ou como investimento.
Espera-se que ocorra a manutenção do que esta bom na empresa e que os dados
apresentados por esta pesquisa de satisfação gerem discussão interna quanto aos seus
procedimentos insatisfatórios, apresentados pelos clientes, e que sejam incrementadas
algumas ferramentas de marketing de relacionamento apresentadas neste trabalho para
fortalecer o posicionamento da empresa e aumentar seus diferenciais perante a
concorrência.
Como recomendações para trabalhos futuros esta pesquisa abre uma série de
possibilidades para acrescentar conhecimento quanto as praticas das imobiliárias de
Florianópolis. Uma pesquisa interessante seria abordar um estudo de multicasos,
avaliando junto a clientes que efetivamente compraram com outras empresas, as
preferências quanto a estas.
Uma pesquisa de avaliação das ferramentas de relacionamento utilizadas nos sites
das imobiliárias de Florianópolis, com o que é recomendado pelos autores consagrados,
focando no marketing de relacionamento, seria interessante para demonstrar a qualidade
das páginas na internet apresentadas pelas empresas.
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ANEXO
Questionário

pesquisa

Meu nome é Felipe de Liz Solimann, sou formando da Universidade Federal de Santa Catarina, no
curso de Administração, e estou desenvolvendo um trabalho de Preferência do consumidor quanto
Equipe Associada Imóveis. Desde ja. asseguro que os dados apresentados no questionário serão
trabalhados sigilosamente. Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e coloco-me a disposição
para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao questionário pelo telefone (48) 3223-4848 / (48) 96087775.
Nome(opcional):

I. Faixa etária:
( ) 15 — 25 anos
( ) 26 — 35 anos
( ) 36 — 45 anos
( ) 46 — 55 anos
( ) 56 anos ou mais
2. Renda familiar (R$):
( ) até 5.000,00
( ) 5.001.00 — 10.000,00
( ) 10,001,00— 15.000,00
( ) 15.001,00 — 20.000,00
( ) 20.001.00 ou mais
3. Qual sua atividade profissional?
( ) Empresário
( ) Profissional liberal
( ) Funcionário público
( ) Funcionario empresa privada
( ) Aposentado
( ) Outro;

7.

Teve conhecimento da existência da
Equipe Associada Imóveis através de:
( ) Folder
( ) Site
( ) Jornal
( ) TV
( ) Placa
( ) Plantdo de vendas
( ) Indicação de algum conhecido
( ) Feira de Imóvel
( ) Outro:
8.

0 primeiro contato com algum
profissional da Equipe Associada
Imóveis foi por:
( ) Telefone
( ) E-mail
( ) Plantão de vendas
•
( ) Escritório central
( ) Outro:
9.

4.

Quantas experiências de compra de
irnóveljá teve com a Equipe Associada
Imóveis?
( ) uma
( ) duas
( ) tits
( j quatro
( ) cinco ou mais
5.

Qual o tipo de imóvel que comprou
com a Equipe Associada Imóveis? (no
periodo entre abril de 2005 e abril de
2007)
( ) Terreno
( ) Apartamento
( ) Cobertura
( ) Casa
( )Loja
( ) Sala comercial
( Outro:

6. A finalidade da compra do imóvel foi:
( ) Moradia
( ) Investimento
( ) Sede da empresa
( ) Oportunidade de negócio
( ) Outro:

No geral. como você avalia o
atendimento do(s) profissional(is) que
lhe prestou serviço?
( ) Péssimo
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Bom
( ) Excelente
10. Como você avalia as opções de
produtos ofertadas pela Equipe
Associada Imóveis?
( ) Péssimo
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Bom
( ) Excelente
I. Quando você esta interessado em
adquirir um imóvel, procura'
informações aonde, primeiramente?
( ) Feira de Imóvel
( ) Jornal
( ) Internet
( ) TV
( ) Corretor de confiança
( ) Outro:
12. Uma imobiliária, principalmente.
precisa:
•

( ) Ter born atendimento
( ) Postura profissional
( ) Etica
( ) Conhecimento de mercado
( ) Campanha publicitaria
( ) Estrutura
( ) Facilidade de acesso
( ) Produtos de qualidade
( ) Outro:
13. Na sua ótica, no geral, as imobiliárias
de Florianópolis prestam urn serviço:
( ) Péssimo
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Born
( ) Excelente
14. Você já teve contato coin o site da
Equipe Associada Imóveis? (Em caso
de resposta negativa pule para a
questão 16)
( ) Sim
( ) Não
15. Qual a sua opinião em relação ao site
da Equipe Associada Imóveis?

( ) Péssimo
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Bom
( ) Excelente
16. Durante a fase de estudo do imóvel.
qual dos fatores teve mais forte
fluência na sua tomada de decisão?
( ) Grupo de referencia
( ) Familia
( ) Status
( ) Situação econômica
( ) Estilo de vida
( ) Crenças e atitudes
( ) Outro:
17. 0 principal fator levado ern
consideração para definir a compra do
imóvel foi:
( ) Prego
( ) Condição de pagamento
( ) Qualidade do produto
( ) Localização
IS. Qual o principal diferencial percebido
por voce da Equipe Associada Imóveis
com relação à concorrência?
( ) Ter bom atendimento
( ) Postura profissional
( ) Ética
( ) Conhecimento de mercado
( ) Campanha publicitária

( ) Estrutura
( ) Facilidade de acesso
( ) Produtos de qualidade
( ) Outro:
19. Como voce classifica o desempenho da
empresa analisando o quesito Osvenda?
( ) Péssimo
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Bom
( ) Excelente
20. Qual a possibilidade de você adquirir
outro imóvel com a Equipe Associada
Imóveis?
( ) Nenhuma
( ) Pouca
( ) Boa
( ) Exceiente
( ) Não sei
21. Caso a resposta da questão 20tenha
sido Nenhuma ou Pouca, qu4I o fator
principal lhe fez tomar esta atitude
perante a Equipe Associada Imóveis?
( ) Produtos ordinários
( ) Pregos altos demais
( ) Desconfiança quanto a credibilidade da
empresa
( ) Não pretendo adquirir ou vender imóveis
nos próximos anos
( ) Indisposição corn algum integrante da
empresa
( ) Outro:

ANEXO 2
leris efiAlsagradas de Niarketng

AS 22 CONSGRADAS LEIS DO MARKETING
Por All Ries e Jack Trout

1. Lei da liderança: é melhor ser o primeiro do que ser o melhor.
2. Lei da categoria: se você não puder ser o primeiro em uma categoria,
estabeleça uma nova categoria em que seja o primeiro.
3. A lei da mente: é melhor ser o primeiro na mente que o primeiro no
mercado.
4. A lei da percepção: o marketing não é uma batalha de produtos, é uma
batalha de percepções.
5. A lei do foco: em marketing, o mais poderoso conceito é representar
uma palavra na mente.
6. A lei da exclusividade: duas empresas não podem representar a mesma
palavra na mente.
7. A lei da escada: a estratégia a se adotar depende do degrau ocupado na
escada.
8. A lei da dualidade: com o passar do tempo, todo mercado transforma-se
em uma corrida com dois concorrentes.
9. A lei do oposto: a estratégia de quem está almejando o segundo lugar é
determinada pelo lider.
10.A lei da divisão: com o tempo, a categoria se divide e se transforma em
uma ou mais categorias.
11.A lei da perspectiva: os efeitos do marketing ocorrem por um período
prolongado.
12.A lei da expressão de linha: há uma pressão irresistivel para estender o
patrimônio liquido da marca.
13.A lei do sacrifício: a fim de conseguir alguma coisa, é preciso desistir de
alguma coisa.
14.A lei dos atributos: para cada atributo há um atributo oposto, igualmente
eficaz.
15.A lei da sinceridade: quando admitimos um negativo, o cliente ern
perspectiva nos dá um positivo.
16.A lei da singularidade: em cada situação, apenas um único movimento
produz grandes resultados.

17.A lei da imprevisibilidade: sem prever os planos do concorrente,

e

impossível prever o futuro.
18.A lei do sucesso: com freqüência, o sucesso leva 6 arrogância e a
arrogância ao fracasso.
19.A lei do fracasso: o fracasso deve ser esperado e aceito.
20.A lei do alarde: com freqüência, a situação é o oposto da maneira como
aparece na imprensa.
21.A lei da aceleração: os programas bem-sucedidos não se baseiam em
"coqueluches". Baseiam-se em tendências.
22.A lei dos recursos: a idéia que não tiver fundos suficientes não decolará.

ANEXO 3

LEIS QUE REGULAMENTAM A PROFASSÃO DE
CORRETOR DE ;WIÓVEV3

Da nova regulamentação à profissão de
Corretor de Imóveis, disciplina o
funcionamento de seus órgãos de
fiscalização e da outras providências.

0 Presidente da Republica.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 0 - O exercício da Profissão de Corretor de Imóveis, no Território Nacional, é
regido pelo disposto na presente Lei.
Art. 2° - O exercício da Profissão de Corretor de Imóveis sera permitido ao possuidor
de titulo de Técnico em Transações Imobiliárias.
Art. 3 0 - Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediagão na compra,
venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto
comercialização imobiliária.
Art. 4 0 - A inscrição do Corretor de Imóveis e de Pessoa Jurídica sera objeto de
Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis.
Art. 5° - 0 Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos de disciplina e
fi scalização do exercicio da profissão de Corretor de Imóveis, constituída em
autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada ao
Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira.
Art. 6 0 - As Pessoas Jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das Pessoas
Físicas nele inscritas. Parágrafo Onico - As Pessoas Jurídicas a que se refere este
artigo deverão ter como sócio-gerente ou diretor um Corretor de Imóveis
individualmente inscrito.
Art. 7 0 - Compete ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais representar, em
juizo ou fora dele, os legítimos interesses da Categoria Profissional, respeitadas as
respectivas areas de competência.
Art. 8 0 - 0 Conselho Federal terá sede e foro na Capital da República e jurisdição em
todo o Território Nacional.
Art. 9° - Cada Conselho Regional terá sede e foro na Capital do Estado, ou de um
dos Estados ou Territórios da jurisdição, a critério do Conselho Federal.
Art.10 - O Conselho Federal será composto por dois representantes, Efetivos e
Suplentes, de cada Conselho Regional, eleitos dentre os seus membros.
Art. 11 - Os Conselhos Regionais serão compostos por vinte e sete membros
efetivos, eleitos dois terços por votação secreta em assembléia geral especialmente
convocada para esse fim e um terço integrado por representantes dos sindicatos de
Corretores de Imáveis que funcionarem regularmente na jurisdição do Conselho
Regional. Parágrafo Onico - 0 disposto neste artigo somente sera observado nas
eleições para constituição dos Conselhos Regionais após o término dos mandatos

vigentes na data desta Lei.
Art. 12 - Somente poderão ser membros de Conselho Regional os Corretores de
Imóveis com inscrição principal na jurisdição há mais de dois anos e que não tenham
sido condenados por infração disciplinar.
Art. 13 - Os Conselhos Federal e Regionais serão administrados por uma diretoria,
eleita dentre os seus membros.
§ 1° - A Diretoria será composta de um Presidente, dois Vice-Presidentes, dois
Secretários e dois Tesoureiros.
§ 2° - Junto aos Conselhos Federal e Regionais funcionará um Conselho Fiscal,
composto de três membros, Efetivos e Suplentes, eleitos dentre os seus membros.

Art. 14 - Os membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais terão mandato
de três anos.
Art. 15 - A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais ocorrera:
I - por renúncia;
H - por superveniência de causa de que resulte o cancelamento da inscrição;

III - por condenação a pena superior a dois anos, em virtude de sentença transitada
ern julgado;
IV - por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à pratica de ato de
improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada
ern julgado;
✓ - por ausência, sem motivo justificado, a três Sessões consecutivas ou seis
intercaladas ern cada ano.

Art. 16 - Compete ao Conselho Federal:
I - eleger sua Diretoria;
II - elaborar e alterar seu regimento;
III - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua Diretoria, bem como a
previsão orçamentária para o exercício seguinte;
IV - criar e extinguir Conselhos Regionais e Sub-regiões, fixando-lhes a sede e
jurisdição;
✓ - baixar normas de Ética Profissional;

VI - elaborar contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis, de
observância obrigatória pelos inscritos;
VII - fixar as multas, anuidades e emolumentos devidos aos Conselhos Regionais;

VIII - decidir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais;
IX - julgar os recursos das decisões dos Conselhos Regionais;
X - elaborar o regimento padrão dos Conselhos Regionais;
XI - homologar o regimento dos Conselhos Regionais;
XII - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas dos Conselhos Regionais;
XIII - credenciar representante junto aos Conselhos Regionais, para verificação de
irregularidades e pendências acaso existentes;
XIV - intervir temporariamente nos Conselhos Regionais, nomeando Diretoria
provisória, até que seja regularizada a situação ou, se isso não ocorrer, até o
término do mandato:
a) se comprovada irregularidade na administração;
b) se tiver havido atraso injustificado no recolhimento da contribuição.
XV - destituir Diretor de Conselho Regional, por ato de improbidade no exercício de
suas funções;
XVI - promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos
Conselhos Regionais e adotar medidas para sua eficiência e regularidade;
XVII - baixar Resoluções e deliberar sobre casos omissos.
Art. 17 - Compete aos Conselhos Regionais:
I - eleger sua Diretoria;
II - aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua Diretoria, bem como a
previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo essa matéria
consideração do Conselho Federal;
III - propor a criação de Sub-regiões, em divisões Territoriais que tenham um
número minima de Corretores de Imóveis inscritos, fixado pelo Conselho Federal;
IV - homologar, obedecidas às peculiaridades locais, tabelas de pregos de serviços
de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos sindicatos
respectivos;
V - decidir sobre os pedidos de inscrição de Corretores de Imóveis e de Pessoas
Jurídicas;

VI - organizar e manter o registro profissional das Pessoas Físicas e Jurídicas
inscritas;
VII - expedir Carteiras Profissionais e Certificados de Inscrição;

VIII - impor as sanções previstas nesta Lei;
IX - baixar Resoluções, no âmbito de sua competência.
Art. 18 - Constituem receitas do Conselho Federal:
I - a percentagem de vinte por cento sobre as anuidades e emolumentos
arrecadados pelos Conselhos Regionais;
II - a renda patrimonial;
III - as contribuições voluntárias;
IV - as subvenções e dotações orçamentárias.
Art. 19 - Constituem receitas de cada Conselho Regional:
I - as anuidades, emolumentos e multas;
II - a renda patrimonial;
III - as contribuições voluntárias;
IV - as subvenções e dotações orçamentárias.
Art. 20 - Ao Corretor de Imóveis e à pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que trata
a presente Lei é vedado:
I - prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados;
II - auxiliar, ou por qualquer meio facilitar, o exercício da profissão aos não
inscritos;
III - anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado
através de documento escrito;
IV - fazer anúncio ou impresso relativo â atividade profissional sem mencionar o
número da inscrição;

V - anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro
do loteamento ou da incorporação no Registro de Imóveis;
VI - violar o sigilo profissional;
VII - negar aos interessados prestações de contas ou recibo de quantias ou
documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer titulo;
VII - violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão;
IX - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei defina como crime
ou contravenção; X - deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional.
Art. 21 - Compete ao Conselho Regional aplicar aos Corretores de Imóveis e Pessoas

Jurídicas as seguintes sanções disciplinares:
I - advertência verbal;
II - censura;
III - multa;
IV - suspensão da inscrição, ate noventa dias;
V - cancelamento da inscrição, com apreensão da Carteira Profissional.
§ 1 0 - Na determinação da sanção aplicável, orientar-se-á o Conselho pelas
circunstâncias de cada caso, de modo a considerar leve ou grave a falta.
§ 2 0 - A reincidência na mesma falta determinará a agravação da penalidade.
§ 3 0 - A multa poderá ser acumulada com outra penalidade e, na hipótese de
reincidência na mesma falta, aplicar-se-á em dobro.
§ 4 0 - A pena de suspensão sera anotada na Carteira Profissional do Corretor de
Imóveis ou responsável pela pessoa jurídica e se este não a apresentar para que
seja consignada a penalidade, o Conselho Regional poderá convertê-la em
cancelamento da inscrição.
Art. 22 - Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Corretores de Imóveis
aplica-se o regimento jurídico das Leis do Trabalho. Art.
23 - Fica assegurado aos Corretores de Imóveis, inscritos nos termos da Lei n.o
4.116, de 27 de agosto de 1962, o exercício da profissão, desde que o requeiram
conforme o que for estabelecido na regulamentação desta Lei. Art.
24 - Esta Lei sera regulamentada no prazo de trinta dias a partir de sua vigência.
Art. 25 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 26 - Revogam-se as disposições ern contrario, especialmente a Lei n.o 4.116, de
27 de agosto de 1962.
Brasilia(DF), 12 de maio de 1978
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