
 
Cada sociedade tem sujas técnicas e suas tecnologias, que não apenas determinam o 
modo como provêem sua subsistência, mas também configuram a visão de mundo dos 
seus membros. 

Vivemos em uma sociedade informacional, nossa visão de mundo, nossos padrões e 
nossa técnica baseiam-se na troca de informações. Para dar conta dessa nova técnica 
temos a tecnologia digital, que oferece a possibilidade de armazenar e distribuir 
informações de maneira ágil. A tecnologia digital está alterando significativamente as 
relações entre os homens e refletindo na maneira como as empresas fazem negócios. As 
empresas e setores que perceberam essa mudança já foram capazes de alterar suas 
atividades para atender às novas exigências, algumas até fizeram dessa nova tecnologia 
a razão de seu surgimento e crescimento. A adesão ou não a novas tecnologias pode 
eliminar empresas do mercado, assim como fazer novas empresas surgirem, 
aproveitando as oportunidades existentes em todo processo de mudança. Aderir à nova 
maneira de fazer negócios implica em mudanças culturais e estruturais que devem ser 
conscientemente avaliadas e implementadas. Nessa nova realidade, uma série de 
empresas começou a desenvolver estratégias de marketing digital e utilizam tecnologias 
digitais, desde a comunicação institucional e de produtos, até a promoção, vendas on-
line, serviço de atendimento a clientes e um conjunto de ações criativas que são 
implementadas a cada novidade tecnológica que surge no mercado. 

A maioria das empresas inicia suas experiências com a Internet criando um site, muitas 
vezes desenvolvido de forma amadora, para apresentar a empresa. Muitos dizem que 
estão na Internet apenas para marcar presença na Rede e por isso têm uma apresentação 
muito simples e muitas vezes desatualizada. 

É visível o boom do mercado imobiliário, que vivencia a entrada de um dos mais 
eficazes, ágeis e inteligentes corretores de imóveis do mundo: a Internet. Ela não falha e 
tem toda a simpatia dos compradores. Diversas razões explicam a sintonia entre 
mercado imobiliário e web. Existem cada vez mais internautas compradores, 
interessados em pesquisar preços, conhecer virtualmente o imóvel, agendar visitas, 
comparar condições de pagamento, simular financiamentos. Por isso é possível dizer 
que uma das maiores corretoras de imóveis atuando hoje no país é a Internet. Segundo o 
diretor de marketing da Tecnisa Romeo Busarello, mais de 90% dos compradores visita 
o site da construtora antes de adquirir um de seus imóveis. 

São vinte corretores que trabalham apenas via Internet, num conjunto de 
aproximadamente mil que transacionam os imóveis e 30% das vendas são realizadas 
pela web. Outra razão do sucesso da web: ela gera a experiência única da visita virtual, 
uma mágica dos tempos modernos em que o cliente visita o imóvel sem sair da frente 



do computador. Os sites de grandes construtoras, já trazem, quase obrigatoriamente, 
chats para o contato entre corretores e clientes, possibilidade de tour virtual pelos novos 
empreendimentos, informações sobre localização e possibilidade de acompanhamento 
do andamento da obra de um imóvel já adquirido, entre outras funcionalidades. 

Na realidade, já há compra de imóveis integralmente efetuada via web, geralmente feita 
por investidores, cujas transações não consideram estímulos emocionais ou pessoais. É 
preciso atentar para o perfil de cliente que busca um imóvel para uso pessoal, pois este 
deseja visitá-lo fisicamente antes de concretizar o negócio.  

Um aspecto importante a considerar na elaboração da estratégia de marketing refere-se à 
disponibilizarão dos preços dos produtos – é conveniente colocar a informação a partir 
do imóvel que tem o preço mais barato, objetivando estabelecer contato entre a empresa 
e o comprador. Uma qualidade importante para os clientes do setor é que seja um canal 
privativo, que não obriga o interessado a deixar grande parte dos seus dados pessoais. 

Ao trabalhar a comunicação com o público-alvo, em lugar de trabalhar com mais 
ofertas, as imobiliárias devem privilegiar a colocação de mais informações para cada 
uma delas, pois, na Internet, qualidade é mais importante que quantidade. A web cresce 
cada vez mais como agente de vendas no mercado imobiliário, uma tendência que 
transforma o setor num dos mais digitalizados da economia, ao lado dos bancos, 
passagens aéreas e todo o segmento de turismo. Acredita-se ser essa uma tendência sem 
volta, cujo futuro aponta apenas para a sofisticação e a consolidação. 
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