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ABSTRACT 

Objective:  To  study  ways  to  arrange  the  multiple  visions  of  the  Marketing  concept  applied  to  the  

Real Estate  market  through  the  analysis  of  traditional  services  available  and  its  framing  into  the  

Real Estate lifecycle model suggested on the standard ISO PAS 12.006. Results:  A  proposal  of  

coordinated  actions  to the  marketing  mix,  through  product  and  service  variables analysis,  

considering  each  Real  State  service  characteristics  and  according  to  the  phase  of  buildings 

lifecycle they work. Methodology:  Consisted  on  the  raising  and  survey  of  residential  Real  Estate  

services  current  practices, classified in buying and selling, administration (rent and condos) and  

development, in internet sites and non-structured questions answered by professionals from the different 

segments analyzed. Impact:  To  contribute  for  the  understanding  of  a  specific  concept  to  real  estate  

Marketing,  suggesting definitions, easing the adequate utilization of effective tools for rising productivity 

in the many services enterprises present in the Real Estate market. 

RESUMO 

Objetivo: Estudar formas de ordenamento para as múltiplas visões do conceito de Marketing aplicado ao 

mercado  imobiliário    por meio    da  análise  dos  serviços  tradicionais  disponíveis  e  a  partir  do  seu 

enquadramento  no  modelo  de  Ciclo  de  Vida  de  Empreendimentos  Imobiliários  proposto  na  norma  

ISO PAS 12.006. Resultados:  Proposta  de  ações  coordenadas  do  mix  de  marketing,  através  da  

análise  das  variáveis  de produto e serviço, considerando as especificidades de cada  serviço imobiliário 

e de acordo  com  a etapa em que atuam no ciclo de vida de empreendimentos. Metodologia: A 

metodologia adotada foi o levantamento e a pesquisa das práticas correntes de empresas de serviços 

imobiliários residenciais, classificadas em empresas de compra e venda, de administração e de 

incorporação,  através  de  sites  da  internet  e  de  questionários  não-estruturados  junto  a  profissionais  

dos diferentes segmentos analisados. Impacto:  Fomentar  o  entendimento  de  um  conceito  específico  

de  Marketing  Imobiliário,  sugerindo definições, facilitando, assim a utilização adequada de ferramentas  

eficazes ao aumento da produtividade de empresas prestadoras dos diversos serviços imobiliários 

disponíveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Como observado por Yanaze (2007), o vocábulo Marketing vem sendo utilizado amplamente e 
nos mais diversos contextos, incorporando significados que vão desde sinônimo de vendas a uma 
mera ferramenta de promoção pessoal, como quando se recomenda que alguém “faça seu 
marketing” . No caso da expressão “marketing imobiliário”, a extensão de casos em que pode ser 
aplicada, dada a multiplicidade de atividades ligadas à indústria construção civil é que acaba por 
dispersar a visão da matéria com um todo. Com efeito, faz marketing imobiliário o incorporador 
ao planejar o lançamento do seu novo empreendimento; também o deve fazer a empresa que 
administra condomínios, assim como a empresa que vende imóveis usados, ou aquela que só 
trabalha com lançamentos de imóveis. Também deve conhecer marketing imobiliário o arquiteto 
que desenvolve seus projetos para o incorporador, ou o construtor e o agente imobiliário. A 
escassa bibliografia nacional sobre marketing imobiliário reflete a ausência de uma discussão 
que propicie avanços sobre o assunto. Considere-se também as observações de Yanaze (op.cit.) 
sobre expressões como “marketing esportivo” ou “marketing cultural”. Uma empresa voltada 
para a produção de laticínios que patrocina um time de futebol não faz “marketing esportivo”, 
mas procura agregar sua imagem a eventos com os quais seus clientes se identificam, utilizando-
se de uma “ferramenta de comunicação”; assim também um banco não faz “marketing cultural”, 
mas investe na cultura para criar um “canal de disseminação” para seus produtos e serviços 
financeiros. Elas praticam, na verdade, o marketing institucional ou corporativo, ao passo que 
uma Traffic faz marketing esportivo e uma companhia de teatro faz marketing cultural, ou seja, 
ambas fazem o planejamento de marketing vinculado ao tipo de produto ou serviço por elas 
gerado. Nesse sentido, o termo marketing imobiliário poderia ser aplicado aos mais diversos 
setores e atividades que estão diretamente envolvidos com o mercado imobiliário, o que não 
ajuda na definição de conceitos, metodologias e ferramentas adequadas. 
A proposta de se levar em conta o ciclo de vida do empreendimento imobiliário, as múltiplas 
atividades desenvolvidas ao longo desse ciclo e suas influências mútuas, tem como objetivo 
evitar a fragmentação da análise, minimizando distorções no tratamento das variáveis mais 
relevantes para cada uma dessas atividades. De que trata a disciplina “Marketing Imobiliário”, 
então? O que e como fazer para que se desenvolva uma visão geral da matéria? 
Este trabalho pretende contribuir para um melhor entendimento sobre a questão sugerindo um 
seqüência para estudo do marketing imobiliário. Sem a pretensão de esgotar o tema, procura 
apresentar argumentos que facilitem a identificação e a utilização adequada de ferramentas 
eficazes para o estímulo à produtividade das empresas que prestadoras dos diversos serviços 
imobiliários. 

2. METODOLOGIA 

Através de sites da internet e de questionários não-estruturados junto a profissionais dos 
diferentes segmentos analisados, a metodologia adotada realizou o levantamento e a pesquisa das 
práticas correntes de empresas de serviços imobiliários residenciais, classificadas em empresas 
de compra e venda, de administração e de incorporação,. As questões foram debatidas em aulas 
de Marketing Imobiliário ministradas em quatro turmas no período de dois semestres do curso de 
Gestão Imobiliária em instituição de ensino superior do Rio de Janeiro. Os alunos seguiram um 
roteiro de planejamento dividido em duas partes.  A primeira abrangeu os conceitos gerais da 
administração de marketing, explicitando as variáveis de produtos e serviços a serem 
trabalhadas. Na segunda etapa as turmas foram separadas em grupos de acordo com a atividade 
de interesse predominante na equipe. Cada grupo passou, então, a analisar e identificar quais 
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variáveis eram relevantes para a sua atividade e de que forma essas variáveis deveriam ser 
trabalhadas para se atingir as metas de um planejamento estratégico simplificado. O objetivo 
geral desse planejamento estratégico foi contextualizar o exercício aproximando-o das práticas 
profissionais dos alunos. O conhecimento do ciclo de vida do empreendimento imobiliário 
propiciou a compreensão do papel de cada fase do ciclo e o entendimento da função das 
atividades nesse contexto, assim como o equilíbrio entre as variáveis de marketing de acordo 
com as características mais importantes de cada uma dessas fases. O resultado obtido permitiu o 
entendimento da estrutura conceitual do marketing básico e sua aplicação nos diferentes setores 
do mercado imobiliário. Consideradas as inúmeras finalidades dos espaços imobiliários que 
remetem a diversas tipologias possíveis, será analisada neste trabalho a aplicação desta 
metodologia para empreendimentos imobiliários residenciais. As variáveis de produto e serviço, 
serão citadas de acordo com seu grau de importância dentro de cada atividade, considerada a fase 
do ciclo que ocupa.  
 
3. MARKETING E AS ESPECIFICIDADES DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO 

3.1. Conceitos gerais e Planejamento de Marketing 

Ao se solicitar sugestões para o significado de marketing as respostas giram, naturalmente, em 
torno da vivência de cada um com o assunto, mas acabam, na maior parte das vezes, por associar 
a idéia de marketing com “vendas”, com “propaganda”, com esforços para obter melhores 
resultados e com os quatro P’s1. Da mesma forma que não se pode dizer que qualquer uma 
dessas associações está errada ou são de algum modo despropositadas, também não se pode 
creditar  acerto total a nenhuma delas. De fato a prática do marketing compreende todos os itens 
citados, mas não se limita a eles e muito menos através deles se define. 
Fundamentalmente a administração de marketing procura atender a demandas, desejos e 
necessidades humanas através da oferta de produtos, serviços e idéias que satisfaçam essas 
demandas, desejos e necessidades, segundo Kotler(1994), Kotler; Armstrong (1993), Yanaze 
(2007) e Las Casas (2004). As empresas precisam detectar as necessidades de um certo conjunto 
de pessoas para produzir algo que possa satisfazer a esse público, além de disponibilizar o 
produto em locais onde ele possa adquiri-lo por um certo preço; devem, também, avisar aos 
interessados de que o produto está disponível. Forma-se dessa maneira o mix de marketing ou 
composto de marketing: o PRODUTO, o PREÇO, o PONTO DE VENDA ou PRAÇA (do inglês 
place) e a PROMOÇÃO. A troca entre a empresa e os clientes acontece num ambiente chamado 
mercado que não precisa ser um ambiente físico específico. O mercado financeiro, o mercado 
editorial, assim como o mercado imobiliário, não funcionam em um lugar específico, e são 
apenas uma indicação de que existe a demanda, a produção e as trocas de produtos editoriais, 
financeiros ou imobiliários. 
O planejamento de marketing é a organização de esforços que uma empresa realiza para atingir 
os resultados que determinou em seu planejamento estratégico. O plano de marketing contempla 
o estudo da composição do mercado em que a empresa compete e as ações necessárias para que 
mantenha vantagens competitivas. Ele analisa as dimensões desse mercado em termos 
financeiros e sua repartição entre os concorrentes, o perfil dos clientes e o potencial que poderá 

                                         
1 Variáveis formuladas por Jerome McCarthy no início dos anos 60, também chamadas mix ou composto de 
marketing. São elas product (produto) , price (preço), place (lugar de venda) e promotion (Promoção)(YANAZE, 
2007 p. 25) e popularizadas por Philip Kotler (SCHULTZ ET AL, 1994 p. XIII). Na década de 90 Robert 
Lauterborn propôs quatro C’s, procurando enfatizar a importância da percepção de marketing a partir do ponto de 
vista do cliente: “cliente em lugar de produto, custo possível para o cliente em lugar de preço, conveniência em lugar 
de distribuição (praça) e comunicação em lugar de promoção do produto”. (ibid)  
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se transformar em crescimento ou lucro e como a empresa pode ampliar sua participação 
aumentando suas vendas. (KOTLER, 1994 ) (PORTER,  1986 ). 
É importante lembrar que todas essas ações ocorrem  num “Sistema de Marketing” (KOTLER; 
ARMSTRONG, 1993 e Kotler, 1994). Percebe-se na Fig.01 que o sistema central é o local onde 
a empresa vive o seu dia-a-dia de contatos com clientes, negociação e compras aos fornecedores, 
e monitoramento do seu público-alvo. Os outros dois sistemas ou ambientes contêm o Sistema 
Central e indicam os agentes, as entidades, instituições e temas que, embora não estejam 
presentes de modo objetivo na rotina, são também importantes e merecem atenção por 
influenciarem no desempenho das empresas. Observa-se que é no sistema central que atuam as 
variáveis que a empresa pode efetivamente controlar, e que constituem seu marketing mix.  

 
Figura 01- Sistema de Marketing. Adaptado de KOTLER; ARMSTRONG, 1993 e Kotler, 1994 

 

 

3.2. Produtos versus Serviços e o Setor Imobiliário 

Quando se trata de serviços, são consideradas algumas variáveis a mais no marketing mix, visto 
que serviços se diferenciam de produtos pelas seguintes características gerais: são intangíveis, 
inseparáveis, heterogêneos e simultâneos (LAS CASAS, 1999). A classificação de serviços é 
complicada e difícil, tanto em termos econômicos quanto no que diz respeito à caracterização da 
sua natureza. Dentre as classificações e diferenciações entre serviços e produtos, a constatação 
de Téboul (1999) é de que embora estejamos “todos nos serviços hoje em dia”, o setor de 
serviços é um dos mais maldefinidos, seja pelo pequeno número de estudos a eles dedicados seja 
pela indefinição de seus limites. Sobre esse aspecto, cita também um artigo de 1972 de Theodor 
Levitt em que este afirma que “as indústrias de serviços não existem. Há somente indústrias cuja 
dimensão do serviço é mais importante do que a das outras indústrias. Todos estão nos 
serviços.”.  
Por serem intangíveis os serviços não são estocados, como acontece com os bens tangíveis e por 
isso são heterogêneos em termos de qualidade e desempenho do prestador. Isto torna cada 
serviço único em si. A experimentação somente é possível no momento em que o serviço é 
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executado. Por último, serviços acontecem mediante a interação entre cliente e prestador do 
serviço.  
As variáveis que podem ser consideradas no caso de serviços são: PESSOAS, PALCO, PAPEL, 
PROCESSO e PROCEDIMENTO (LAS CASAS, op.cit.). Na prestação de serviços o cliente 
interage com cada um desses elementos e estabelece uma percepção, uma sensação, julgamento 
sobre o serviço que pode ser positivo, negativo ou indiferente.  
Não é função deste trabalho definir ou categorizar os serviços imobiliários, embora se reconheça 
a importância da iniciativa, embora este esforço valha como sugestão para trabalhos futuros. 
Importante para a metodologia proposta é estabelecer as variáveis relavantes para serviços. 
Amorim (1995) caracteriza a indústria da construção civil como uma indústria de protótipos, 
lembrando o fato de que cada empreendimento é único em si, diferentemente dos produtos 
criados por outras indústrias, que são feitos em série, numa linha de montagem, estocados e 
depois distribuídos. No caso do setor imobilário, portanto, mesmo nos aspectos em que ele 
apresenta características predominantemente tangíveis, como na construção, os serviços são um 
componente importante.  
Neste estudo são consideradas tanto as variáveis de produtos quanto as variáveis de serviços, 
num total de nove variáveis, que funcionam como um checklist dos aspectos que devem ser 
trabalhados no marketing imobiliário, destacando-se em cada fase e atividade quais dentre elas 
são relevantes para as metas e a missão daquele serviço imobiliário. Por exemplo, as variáveis 
que compõem o mix de marketing de uma administadora de imóveis terão peso relativo diferente 
daquele do composto de marketing de uma incorporadora, ou de uma empresa de venda de 
imóveis usados. 

4. CICLO DE VIDA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

Os ciclos de vida de produto e de projeto são modelos para a análise e compreensão dos 
processos que compõe a realização de um empreendimento, qualquer que seja a natureza das 
necessidades, demandas ou requisitos dos agentes e usuários do produto final. 
Para PIDD (1998) modelos são simplificações da realidade que, se usados com sensibilidade, 
fornecem uma maneira de gerenciar o risco e a incerteza. Neste sentido, poderiam ser 
considerados como “ferramentas para pensar”. Como modelo, o ciclo de vida de produto permite 
visualizar a interação do produto com o seu mercado, facilitando ações orientadas de ajuste e 
prevenção. No caso do empreendimento imobiliário, no entanto, algumas características o 
distinguem dos demais produtos industriais, a começar pela duração dos ciclos de vida que são 
bastante longos. Junte-se a esse aspecto o fato de que, durante as diferentes etapas, diversos 
agentes independentes atuam ou estão envolvidos, cada qual com diferentes papéis e objetivos 
relativos à edificação (FABRÍCIO, 2002).  
De modo geral a descrição do ciclo de vida de empreendimentos imobiliários indica uma 
seqüência que se constitui num macro-processo, dividido em etapas contendo sub-processos que 
envolvem subprojetos. É assim que o ISO/ TC 59/ SC 13/ WG 22 interpreta e classifica as 
informações relativas aos processos de projeto, manufatura e construção. 
O relatório ISO/ TR 14177: 19943, substituído pela norma ISO PAS 12006, refere-se ao ciclo da 
construção do empreendimento imobiliário como um grande e longo processo e indica como 
normal um intervalo de tempo de pelo menos 50 anos entre o nascimento da idéia de um projeto 
de construção e sua reforma, desativação ou desmobilização da edificação, incluindo projeto, 
produção, operação e manutenção. Observe-se que o relatório indica também o significativo 

                                         
2   ISO/TC59/SC13/ WG2- Technical Committee ISO/ TC 59, Building Construction, Subcommittee SC 13, 

Organization of information in the processes of design, manufacture and construction, Workgroup  
3  ISO - International Organization for Standardization. Instituição internacional de normalização e certificação. 
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fluxo de informações e as centenas de pessoas de diferentes organizações e com diferentes 
encargos que trocam e armazenam milhares de dados e fatos relativos às diferentes fases do 
processo construtivo. 
O relatório divide um empreendimento imobiliário em três fases, a saber: criação, uso e 
desmobilização4. A fase de criação, por sua vez, subdivide-se em incepção, projeto e produção5. 
O prazo sugerido para cada uma das fases, assim como alguns exemplos de atividades gerais 
voltadas para o desenvolvimento do ciclo podem ser observados no Quadro 1, a seguir. 
 

Quadro 1 - Ciclo de vida da construção Fonte: Relatório ISO/ TR 14177:1994. Tradução do autor. 

CRIAÇÃO 

USO DESMOBILIZAÇÃO 
INCEPÇÃO PROJETO PRODUÇÃO 

Atividades exemplo Atividades exemplo Atividades exemplo Atividades exemplo Atividades exemplo 

Avaliar adequação do 
local 

Projeto ambiental e 
espacial 

Plano de produção 
Gerenciamento das 

instalações 
Descarte 

Avaliar viabilidade 
financeira 

Projeto construtivo Suprimento 
Gerenciamento da 

operação 
Gerenciamento 

ambiental+segurança 

Formular briefing projeto  Construção/ instalação 
Manutenção das 

instalações 
 

  
Gerenciamento tempo 
custos, qualidade. 

  

Normalmente menos de 
1 ano 

Aprox. de 1 a 5 anos Aprox. de 1 a 5 anos Até 100 anos Normal menos de 1 ano 

 

A partir do Quadro 1 podemos relacionar cada fase com as atividades imobiliárias normalmente 
desepenhadas dentro de cada etapa do ciclo. Temos, dessa forma, o Quadro 2.  
 
Quadro 2 - Ciclo de vida da construção e atividades por fase. Fonte: Adaptado do Relatório ISO/ TR 14177:1994. 

CRIAÇÃO 
USO DESMOBILIZAÇÃO 

INCEPÇÃO PROJETO PRODUÇÃO 

Compra e Venda 
especializada na 

prospecção e oferta de 
terrenos para promoção 
de empreendimentos 

Compra e venda de 
imóveis novos – 
Lançamentos  

Compra e venda de 
imóveis novos – 
Lançamentos 

Compra e Venda de 
Imóveis Novos 

Prontos (até 180 dias 
de habite-se) 

Compra e Venda 
especializada na 

prospecção e oferta de 
terrenos para promoção 
de empreendimentos  

Compra e Venda de 
Imóveis Usados (após 
180 dias de habite-se) 

Gerenciamento de obra  
Administração de 

Locação 

Construção Civil 
Administração de 
Condomínios 

Serviços de Projetos Serviços de Projetos Serviços de Projetos Serviços de Projetos  
Serviços de Projetos 

 

Incorporação Incorporação 
Administração de 
Condomínios 

Manutenção Predial Incorporação 

                                         
4  Creation, use e decommissioning. 
5  Inception, design e production. 
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As características das fases são importantes para o entendimento do papel desempenhado por 
cada uma das atividades dento do ciclo de vida do empreendimento. As principais características 
de cada fase são: 
 
INCEPÇÃO: Fase anterior à aquisição do terreno, marcada pela indeterminação. O promotor 
imobiliário precisa, nesta fase, colher dados que o convençam de que vale a pena correr os riscos 
inerentes à compra do terreno e lançamento do empreendimento. O tempo está, nesta fase, em 
poder de vários agentes, desde o proprietário do terreno até o projetista que desenvolve o estudo 
preliminar e o consultor de solos. O incorporador somente detém a possibilidade de administar o 
tempo do projeto depois da aquisição do terreno, quando ele passa a ser o principal agente do 
processo. A DESMOBILIZAÇÃO é, na verdade, uma outra incepção, com características 
semelhantes às daquela fase. Palavra-chave: Viabilização do empreendimento. Agente principal: 
Incorporador. 
PROJETO: Fase em que existe um conceito a ser desenvolvido para o empreendimento. São 
contatados os serviços de uma empresa de lançamentos para se avaliar ajustes e 
aperfeiçoamentos em relação às idéias principais. Note-se nesta fase que, se há alguns anos atrás 
as imobiliárias eram consultadas na maior parte das vezes para desenvolverem o lançamento em 
conjunto com as construtoras e incorporadoras, hoje são chamadas para seguir as orientações 
mercadológicas dos incorporadores. Aqui os clientes compram um terreno que se tornará seu 
imóvel. Tudo que puder ser feito no sentido de tangibilizar a edificação, como maquetes, stands 
com apartamentos decorados e tudo que confirmar a idoneidade dos promotores do 
empreendimento facilitará a comercialização. Palavra-chave: Conceito do empreendimento. 
Agentes principais: Incorporador,  Arquiteto e Imobiliária. 
PRODUÇÃO:  Nesta fase se mantém o esforço de comercialização, agora com a existência física 
da obra. Esta deve receber um tratamento específico em termos de aparência que transmita 
ordem, segurança, limpeza, movimentação. Deve-se estabelecer quando possível regras de 
visitação e roteiros com acesso facilitado para os clientes. A administadora de condomínios deve 
ser acionada para tratar da primeira convenção. Ela deve cientificar-se do papel que irá 
desempenhar na próxima etapa, caso haja interesse na administração do condomínio. Palavra-
chave: Tangibilização do empreendimento. Agente Principal: Incorporador, construtor e 
imobiliária.. 
USO: É a fase mais longa do ciclo de vida do empreendimento (até 100 anos). A principal 
missão cabe à administração do condomínio, que é a manutenção das condições de 
habitabilidade e segurança, ou seja manter o edifício em condições de uso, de modo a prolongar 
sua vida útil, promovendo reformas, ações preventivas, preservando a saúde do condomínio, sob 
todos os aspectos. Durante o uso diversos outros serviços coexistem e devem ser criadas 
condições que permitam e facilitem essa coexistência, sem prejuízo da segurança e da ordem. 
Palavra-chave: “Saúde” do Empreendimento. Agente principal: adminsitradora de condomínios. 

5. AS VARIÁVEIS E SUAS CARACTERÍSTICAS, COM BREVES EXEMPLOS DA 
SUA IMPORTÂNCIA RELATIVA NAS FASES DO CICLO DE VIDA. 

Os conceitos a seguir são sugestões levantadas em aula sobre como podem ser analisadas as 
variáveis do setor imbiliário por analogias com os conceitos praticados no marketing básico.  
 
PRODUTO: Dependendo da atividade imobiliária, as preocupações com o produto podem variar 
dos cuidados com a fachada (embalagem e design), até os cuidados com a tecnologia e o uso 
correto de materiais. Muda de acordo com a fase do ciclo de vida. Este item é mais aplicável às 
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incorporadoras e constutoras, mas são importantes também para os projetistas de 
empreendimentos. Na incepção, o produto é a viabilização de determinada oportunidade de 
negócio transformada em compra de terreno. Na fase de uso, o prédio é o produto e seu 
funcionamento eficiente é a meta dos serviços de uma adminstradora de imóveis. 
PREÇO: Tudo que se relaciona à formação do preço, tanto para o produto imobilário quanto para 
a prestação do serviço. No caso de empresas de compra e venda de imóveis usados, por exemplo, 
o preço dos imóveis captados para venda passam por uma estimativa do valor de mercado. 
Nesses caso a atividade de apreçamento tem um papel de uma espécie de validação do ingresso 
do imóvel ao mercado. Essa estimativa reproduz, de certa forma, o peso de itens como qualidade 
do projeto, estado de conservação, posição da unidade imobiliária em relação ao logradouro, à 
orientação do sol, transformando todos esses pontos num dado valor. Este valor e mais o 
conjunto de informações sobre valor de condomínio, taxas e impostos contrapostos à localização 
e à metragem quadrada são uma espécie de qualificação do produto colocado à venda. A 
comissão cobrada pela empresa, seu sistema de remuneração ao corretor, suas políticas de 
promoção, etc. Na fase de incepção é importante saber se o proprietário aceita permuta; Na fase 
de Projeto e na fase de Produção é importante saber se é possível financiamento para o adqurente 
final. Na fase de Uso, o valor do condomínio é um dado importante para apreçamento de um 
imóvel a ser posto à venda. 
PRAÇA ou DISTRIBUIÇÃO: As decisões sobre esta variável são sobre localização. No caso da 
incorporação a decisão é de onde ou em que região deve-se promover um próximo 
empreendimento. No caso de empresas de locação, qual o mercado em que vou trabalhar e em 
que locais devo implantar meu ponto de venda. Na fase de Incepção, importa a localização do 
terreno ou a região recomendada no planejamento estratégico. Na fase de Uso, importa a uma 
empresa de compra e venda onde instalará seus pontos de venda de acordo com o tipo de 
empreendimento com que pretende trabalhar. No caso de estimativa de preço para venda de 
unidade usada, importam as características da localização do empreendimento. 
PROMOÇÃO ou COMUNICAÇÃO: A lista de itens a considerar aqui é extensa. Neste caso em 
tudo que hover interação com  cliente ou em que o cliente faça contato com a imagem da 
empresa deve ser tratado com uma linguagem gráfica adequada às características do público que 
pretendo atingir. Todas as ferramentas de COMUNICAÇÃO do marketing básico são válidas e 
aplicáveis para todas as fases do ciclo, diferenciando-se a mensagem de acordo com a atividade e 
a fase. A mensagem para o lançamento, na fase de Criação, não é a mesma para a venda ou 
compra ou para a locação na fase de Uso. 
PESSOAS: Os critérios propagados no chamado marketing pessoal podem ser analisados neste 
item. Deve-se estudar a postura, o vestuário e a linguagem adequados ao se abordar o cliente. As 
diferenças de segmento de negócio ou de padrão de construção (fase de Produção),ou  no caso de 
lançamentos (fase de Criação) deve-se contar com profissionais com características de formação, 
nível cultural e atitude específicos ao serviço. 
PALCO: O serviço acontece num ambiente, e este ambiente deve reproduzir uma atmosfera 
coerente com o serviço. Fatores ambientais como projeto, decoração, ruídos, aspectos sociais 
(tanto os profisisonais quanto os clientes presentes no ambiente) escala, mobiliário, iluminação 
dente outros, merecem atenção. Na compra e venda de imóveis usados a venda ocorre durante a 
visita de um cliente a um imóvel que pode estar em má conservação. O cliente faz a imagem da 
empresa a partir das impressões que vai colhendo no decorrer da prestação do serviço. A variável 
“Palco”, neste caso, nem sempre recebe a devida atenção da empresa. Na internet o conceito de 
“Palco” também é aplicavel, ressaltando-se o lançamento de empreendimentos no Second Life6, 
um mundo virtual onde algumas empresas estão promovendo seus lançamentos, 
comcomitantemente ao lançamento real. Na fase de Produção uma empresa de Lançamentos 

                                         
6
 http://www.secondlife.com 
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deve se preocupar com o Stand de vendas. Na fase de uso, A empresa de locação devese 
preocupar com o estado de conservação das unidades que aluga e com as condições ambientais 
da sua sede, tais como decoração apropriada, limpeza, uniformes limpos e organização. 
PAPEL: O cliente tem uma expectativa do comportamento e do modo como ocorre sua interação 
com o representante da empresa. A variável “Papel” é aquela em que a empresa deve se 
preocupar em informar ao seu representante qual é o papel que o cliente espera dele e como deve 
se portar diante das idiossincrasias do cliente. 
PROCESSO: Entender o modo como o serviço acontece é fundamental para que se perceba onde 
ele pode ser melhorado e em que pontos do processo o cliente entra em contato com a empresa. 
Dessa forma, se pode evitar erros e desgastes desnecessários, com reflexos positivos para a 
imagem do serviço. Cada atividade possui um modo específico de trabalhar, modo esse muitas 
vezes apreendido sem muita crítica, e as vezes com vícios percebidos apenas pelos clientes. 
PROCEDIMENTO: O conjunto de rotinas e tarefas, o roteiro e a organização da empresa com  
preocupações sobre a sustentação do nível ideal de serviço constituem-se no “Procedimento”.  
 

6. CONCLUSÕES 

Sugere-se que a disciplina Marketing Imobiliário seja segmentada de acordo com o tipo de 
operação do produto imobiliário e o ciclo de vida do empreendimento imobiliário, com a 
finalidade de explicitar a função de cada atividade em relação ao que representa cada fase para o 
cliente e para o prestador de serviço. Dessa forma o tratamento das variáveis caso a caso poderá 
ser ajustado de modo mais eficaz e apropriado para a finalidade de cada serviço imobiliário. 
Atenção especial deverá ser dada em trabalhos futuros à classificação das atividades de serviços 
imobiliários segundo o ciclo de vida de empreendimentos imobiliários, agregando-se essa 
classificação ao trabalho do CDCON, desenvolvido pelo grupo de pesquisa NITCON da 
Universidade Federal Fluminense. 
Dada a escassez de trabalhos sobre Marketing Imobiliário, os estudos das operações das 
empresas de serviços imobiliários à luz do marketing de serviços e da definição e classificação 
dos serviços e produtos imobiliários no contexto do ciclo de vida podem contribuir para o 
atendimento da demanda do mercado imobiliário por qualidade e excelência em serviços. 
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