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RESUMO  

Segundo alguns autores, Inteligência de Mercado é uma atividade estratégica que permite articular 
diversos departamentos dentro da empresa através de processos de coleta, análise e disseminação de 
informações relevantes dentro de uma organização contribuindo para a tomada de decisão.  
 
Esta atividade se apóia em tecnologias adequadas e integram fontes e usuários no entendimento dos 
cenários atuais e projeções de cenários futuros colaborando para novos negócios e na disposição para 
inovar. 
 
A Inteligência de Mercado voltada para o mercado imobiliário é relativamente recente nas empresas. Em 
função das particularidades deste mercado, as empresas têm direcionado seus departamentos para o 
estudo de oportunidades de negócios e também para serem destacas pela produção e sistemas de 
informações num mercado competitivo.  
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado (Ibramerc) fundado em 2008, os departamentos 
mais diretamente beneficiados com as análises produzidas pelo departamento de Inteligência de Mercado 
são Marketing e Vendas (40%) e Planejamento Estratégico e Desenvolvimento de Negócios (36%).  
 
Este artigo tem como objetivo proporcionar um panorama sobre a prática dos departamentos nas 
empresas do mercado imobiliário nos chamados Departamentos de Inteligência de Mercado e de que 
maneira estes afetam diretamente o retorno do investimento neste setor, sobretudo no que diz respeito à 
existência de uma base sólida de informações do mercado imobiliário. 
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Application of Business Intelligence to Real Estate Market in Brazil 
 
 

ABSTRACT  
 
 

According to some authors, Business Intelligence is a strategic activity that allows articulate various 
departments within the company from a collection processes, analysis and spread of information that 
contribute to the decision-making. 
 
This activity has support appropriate from technologies and integrates sources and users to understanding 
the currents scenarios and futures contributing to new business and disposition to innovate.  
 
The Business Intelligence directed to Real Estate is a recent practice in the companies in Brazil. In 
function o this particularities of this market, companies has directed their departments to study 
opportunities of business to be deployed for production and information systems into a competitive 
market.  
 
According to the Brazilian Institute of Business Intelligence (Ibramerc) founded in 2008, the departments 
most directly benefit from the analysis produced by the Business departments are Marketing and Sales 
(40%) and Strategic Planning and Business (36%).  
 
This study aims to provide an overview of the practice departments in Real Estate companies market in 
the called the Department of Business Intelligence and how they directly affect the return on investment 
in this sector, especially as regards of reliable databases of information from Real Estate Market 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo alguns autores, Inteligência de Mercado é uma atividade estratégica que permite 
articular diversos departamentos dentro da empresa através de processos de coleta, análise e 
disseminação de informações relevantes dentro de uma organização contribuindo para a tomada 
de decisão.  
 
Esta atividade se apóia em tecnologias adequadas e integram fontes e usuários no entendimento 
dos cenários atuais e projeções de cenários futuros colaborando para novos negócios e na 
disposição para inovar. 
 
A Inteligência de Mercado voltada para o mercado imobiliário é relativamente recente nas 
empresas. Em função das particularidades deste mercado, as empresas têm direcionado seus 
departamentos para o estudo de oportunidades de negócios e também para serem destacas pela 
produção de informações num mercado competitivo.  
 
Isto “não significa que as empresas não fazem este trabalho, com certeza muitas já o fazem, 
porém,  sem terem um processo estruturado.”1 
 
No mercado imobiliário paulista, algumas empresas já iniciaram suas atividades não só como um 
diferencial de mercado, mas também, pela necessidade em monitorar a concorrência e gerar 
informações relevantes recebendo destaque na mídia e, consequentemente, junto aos seus 
clientes: 
 
 

Tabela 1: A corrdia para criação dos departamentos de Inteligência de Mercado  

Empresa Início das atividades 
Abyara Anterior a 2007 

Cyrela Brazil Realty * 2007 
Lopes  2007 

Elite Brazil  2008 
Fernandez Mera 2009 

Rossi Residencial 2010 
(*) Departamento corporativo formado por cinco profissionais na análise de informações terceirizadas. 

 
Além da sintonia com as estratégias da empresa, a identificação das oportunidades é uma missão 
do departamento de Inteligência de Mercado e o resultado direto das análises de dados oriundos 
da própria empresa e do monitoramento do comportamento do mercado, agregando valores ao 
conjunto histórico de informações no fornecimento de suporte contínuo para a empresa, clientes 
ou conquista de novos mercados. 

1.1. Objetivos do Departamento 

 
O objetivo principal do departamento de Inteligência de Mercado é subsidiar os diversos setores 
da empresa com informações estratégicas, provenientes análises de dados objetivos, 
representativos e de qualidade, agregando valores à empresa. 

                                           
1 Robson Alberoni –  Presidente do Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado (IBRAMERC) 
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Neste sentido o departamento de Inteligência de Mercado (IM) assume o papel principal de 
democratizar a informação nos diversos níveis hierárquicos na empresa, priorizando o 
cruzamento dos dados que resultem na tomada de decisão  melhor fundamentada. 
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado (Ibramerc) fundado em 2008, os 
departamentos mais diretamente beneficiados com as análises produzidas pelo departamento de 
Inteligência de Mercado são Marketing e Vendas (40%) e Planejamento Estratégico e 
Desenvolvimento de Negócios (36%).  

 
Assim, num segundo momento, assumem também o papel de monitorar as estratégias 
internamente traçadas objetivando mensurar o desempenho dos departamentos interrelacionados 
numa constante retroalimentação do sistema. A retroalimentação tem, portanto, impacto direto 
no constante treinamento dos profissionais envolvidos nos diversos níveis da empresa. 
 
Constitui um terceiro momento igualmente importante da aplicação da IM, o monitoramento das 
ações da concorrência, acurácia das informações e ética envolvidos neste processo. A 
experiência desta prática, cuja metodologia foi aplicada em uma das empresas arroladas na 
Tabela 1, mostrou-se eficaz ao afetar diretamente o retorno do volume das vendas no 
departamento de imóveis usados dentro da empresa. 
 

2. METODOLOGIA 

 
Num primeiro momento as ações do departamento de Inteligência de Mercado permitiram que 
pesquisas sistemáticas fossem aplicadas em diferentes bairros na zona sul da capital, 
especialmente no mercado residencial e armazenadas num banco de dados desenhado 
especialmente para este fim2. As informações básicas deste levantamento foram disponibilizadas 
em um terminal de consulta e quadros referenciais indicativos de estoque junto ao corpo de 
vendas.  
 
Desta forma também foram criados indicadores de vacância, mercado e rentabilidade 
classificando-se cada um dos bairros pela tipologia e disponibilidade dos empreendimentos 
residenciais encontrados com a preocupando-se com o fato dos “dados não poderem mais ser 
apenas armazenados em bancos de dados inadequados, normalmente sem grandes critérios, mas 
(...) devidamente tratados e estruturados, de maneira a gerar informações cuja utilidade para o 
entendimento dos ambientes atual e futuro será o principal diferencial das organizações no que 
tange a sobrevivência nesse novo ambiente.” (DAMINIANI, 2007) 
 
Após o levantamento do estoque e calculados os indicadores do estoque existente provenientes 
das pesquisas de mercado realizadas ‘in loco’ foram avaliadas as possibilidades de cruzamentos 
de outras fontes de dados aferindo-se os possíveis ocupantes destes imóveis. 

A origem dos dados trabalhados para a composição das ações de vendas e os resultados obtidos 
foi contribuição direta dos (i) dados internos das ações de Vendas Inteligentes (VI);  (ii) dados da 
busca espontânea dentro da empresa (BI) provenientes das fichas cadastrais com origem do 
histórico de Lançamentos da empresa e; (iii) pesquisas de mercado. 

                                           
2   Enquanto que “a pesquisa trabalha com informações estruturadas e não disponíveis (...) BI trabalha com 
informações estruturadas e disponíveis e (....) IC trabalha com informações não estruturadas e não disponíveis” 
(RIOS, 2009). 
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 Figura 1: Composição das Informações para Inteligência de Mercado 

 
 

Com a padronização da coleta e armazenamento dos dados, as informações oriundas das fontes 
acima puderam ser submetidas às ações do departamento de Inteligência de Mercado e os 
indicadores de retorno para a análise das ações de vendas definiram, assim, estratégias internas 
mais direcionadas visando à conversão dos negócios. 
 

Figura2: Fluxo da Aplicação da Inteligência de Mercado 

 

3. RESULTADOS 

Os departamentos de venda de apartamentos usados e Marketing foram diretamente beneficiados 
pela implantação da Inteligência de Mercado porque não só resultaram numa Oferta Ativa de 
empreendimentos de exclusividade da própria empresa como passaram a gerir a necessidade dos 
novos clientes incorporados semanalmente. 

Os indicadores do banco de dados, então fidedignos e oportunos, refletiram a realidade do 
mercado de forma eficaz permitindo maior conhecimento das características do inventário do 
mercado regional por bairros e sua disponibilidade configurou maior agilidade nas tarefas do 
corpo de vendas. 
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As equipes que periodicamente receberam e buscaram informações sobre estas análises através 
de boletins informativos e treinamentos se destacaram daquelas cujo número de participantes 
neste processo era mais modesto uma vez que a participação do consultor imobiliário era 
opcional. 

 
Para ilustrar o impacto da aplicação deste processo traçado pelo departamento de Inteligência de 
Mercado são apresentados os gráficos de resultados nomeados a seguir. A Figura 3 refere-se ao 
número de clientes contatados por ocasião da aplicação da oferta ativa de imóveis residenciais. 
As Figuras 4 e 5 que mostram o tipo de interesse na oferta ativa dos imóveis e a Figura 6 que 
representa os índices de retorno positivo deste contato. 
 
 
Observamos que a curva ascendente do gráfico foi resultado da utilização do cruzamento de 
informações do banco de dados numa abordagem direta uma vez que atribuiu uma melhor 
qualificação do cliente e do empreendimento ocupado por este definindo melhor as técnicas de 
abordagem. 
 

Figura 3: Relatório Semanal Aplicação da Inteligência de Mercado em Vendas pelo retorno das Listagens 

 
 

Figura 4: RelatórioSemanal Aplicação da Inteligência de Mercado em Vendas 
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Figura 5: Relatório Semanal Retorno por Tipo de Interesse 

 
 

Figura 6: Relatório Mensal – Índices do Retorno 

 

4. DISCUSSÃO 

Quando a abordagem direta de possíveis clientes foi realizada através de uma Oferta Ativa 
desqualificada nas duas primeiras semanas, notamos um baixo índice de retorno para a formação 
de carteira com novos clientes porque as listagens não eram específicas.  
 
No, entanto, após a utilização do cruzamento dos dados entre inventário e ocupante, as listagens 
mais qualificadas e, portanto mais específicas, apresentaram um índice de retorno que pareceu 
ser quase duas vezes maior.  
 
Na retroalimentação do sistema este retorno tinha apoio do gerenciamento do banco de dados e a 
análise da busca de imóveis passou a gerir relatórios sobre o comportamento do mercado 
residencial através de dados objetivos que poderiam agilizar com maior transparência todo o 
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processo dando suporte aos departamentos de novos negócios, vendas e marketing. Segundo 
GEORGES, 2007, “Information transparency and the ability to assemble and analyze 
information quickly is an essential requirement for the success of any business intelligence 
strategy.” 
 
Assim, atribuindo pesos às estratégias de cada departamento em consonância com os resultados 
destes indicadores previamente mapeados, a empresa deve estar preparada desde o início do 
processo para uma sinergia interdepartamental. No âmago de todo o processo de implantação do 
departamento de Inteligência de Mercado, a necessidade de mensurar a taxa de conversão dos 
potenciais clientes em negócios efetivos. 
 

5. CONCLUSÃO 

Ao explorar a aplicação desta metodologia no departamento de Inteligência de Mercado nas 
ações de vendas foi possível compreender a abrangência e necessidade de um departamento não 
centralizador de dados, mas gerenciador das informações para as ações dos departamentos 
internos da empresa. 

As possíveis relações entre uma abordagem direta de clientes potenciais com dados aleatórios e 
uma abordagem direta com dados específicos sobre o imóvel ocupado apontaram um caminho na 
busca de melhor conhecimento da oferta e das necessidades da demanda para apartamentos do 
ponto de vista do mercado. 

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar este assunto, no entanto, aponta para a necessidade 
da aplicação da Inteligência de Mercado, à luz do que ocorre com outros setores da economia, 
com um maior envolvimento de todos os departamentos da empresa imobiliária na gestão de 
negócios para uma inteligência mais competitiva no atendimento da demanda. 
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