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Menos panfleto, 
mais tecnologia: 

por que o online vende 
mais imóveis?

Você está dentro 
do seu carro no 
sinal fechado, ou 
ainda andando pela 
rua, quando uma 
pessoa entrega um 
panfleto de um novo 
empreendimento que 
está em construção

Essa situação é mais 
frequente do que 
se imagina, mas 

não é tão eficaz como já foi 
um dia. Isso porque é bas-
tante comum que a gente 
nem olhe para o conteúdo 
e se desfaça do papel, ou 
ainda até podemos ler 
rapidamente, mas sem 
a real atenção de quem 
vai comprar um imóvel. 
A verdade é que a tecno-
logia é uma publicidade 
bem mais assertiva para 
empresas que desejam 
vender apartamentos. 
Comercializar um imóvel 
está mais virtual do que 
nunca. Com o crescimen-
to do mercado imobili-
ário, avançam também 
as plataformas onlines e 
marketplaces de imóveis. 

Ao digitalizar parte do 
trabalho do corretor - do 
anúncio de um imóvel em 
grandes portais à análise 
de crédito do cliente -, o 
segmento se reinventou 
e acelerou etapas, para 
aumentar as vendas em 
tempos onde os panfle-
tos não poderiam nem 
mesmo ser entregues. 
Em um ano marcado 
pela pandemia global, o 
mercado imobiliário no 
Brasil teve um saldo de 
crescimento nas vendas, 
motivado pelo ambiente 
de juros baixos e maior 
incentivo à aquisição de 
imóveis para moradia ou 
investimentos. 

As vendas de imóveis 
residenciais novos no 
país totalizaram 189.857 
unidades em 2020, avanço 
de 9,8% em comparação 
com 2019, de acordo com 
levantamento divulgado 
pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC). A partir desses 
dados podemos ver que 
o contato virtual tornou-
se um grande aliado para 
todos os lados no setor 
imobiliário. 

É verdade que nada 
substitui a visita presen-
cial a uma possível nova 
moradia, assim como 
nada compensa o papel 
do corretor, com suas 
explicações detalhadas 
e aprofundadas sobre 
o imóvel, mas as ferra-
mentas digitais têm su-
perado esses obstáculos, 
especialmente depois 
das regras de isolamento 

que vieram com a pan-
demia. A antiga lógica de 
visitar diversos imóveis 
até encontrar a sonhada 
casa própria já não é tão 
efetiva. 

Nesse caminho, os sites 
ganharam um corpo mais 
robusto, trazendo mui-
tas informações sobre o 
imóvel, preço, condições 
de pagamento e a região, 
para que o comprador 
esteja munido do maior 
número de dados e ima-
gens que sejam possíveis. 
Realizar o agendamento 
da visita nas novas uni-
dades de forma rápida e 
online, também foi uma 
ação garantida por muitas 
empresas. 

A vantagem dessa opção 
é que muitas pessoas que 
buscam fazer o tour vir-
tual, costumam encontrar 
dificuldade para dar esse 
passo ou ainda alinhar as 
agendas. Por isso, essa 
ferramenta é bastante 
confortável e acessível 
para todos. É importante 
perceber como a tecno-
logia avança em todas as 
etapas da compra de um 
imóvel, fazendo a publici-
dade do empreendimento 
do começo ao fim. 

Por exemplo, o uso de 
chatbots que prestam ser-
viço 24 horas nos sites de 
venda, tem como objetivo 
orientar os usuários na 
fase inicial da busca por 
um apartamento novo. Já 
os tours virtuais, princi-
palmente aqueles guiados 
pelos corretores de forma 
online, esclarecem as dú-
vidas de quem está mais 
próximo de executar a 
compra, e assim, é possí-
vel avançar boa parte do 
caminho até sua escolha 
final. 

Não estou dizendo aqui 
que empreendimentos e 
construtoras deveriam 
abolir os panfletos e as 
divulgações boca a boca. 
No entanto, o mercado 
imobiliário percebeu que 
o online é premissa básica 
para quem quer vender 
e comprar. Seja com um 
site bem estruturado, 
ou redes sociais atua-
lizadas diariamente, os 
marketplaces ganharam 
mais espaço, em um ano 
marcado pela ausência de 
contato presencial. 

O digital já estava pre-
sente no dia a dia de 
quem lida com imóveis, 
mas foi graças a ele que 
conseguimos fortalecer o 
nosso segmento e atrair 
ainda mais compradores. 
A tecnologia é a nossa 
melhor publicidade. 

(*) - É fundador e CEO do Apto, 
marketplace que conecta com 

potenciais compradores de 
imóveis novos a construtoras e 

empreendimentos.
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Atualmente, 65% dos participantes preferem realizar compras 
com marcas que oferecem o benefício.

Kristian Rodrigo Pscheidt (*)

Agora, com os suces-
sivos lockdowns de-
cretados em razão do 

agravamento da pandemia, 
esse novo perfil de negócios 
foi novamente colocado em 
evidência e, por essa razão, 
alguns cuidados devem ser 
tomados para que o empre-
endedor tenha êxito e não 
saia no prejuízo

“Desde o início da pande-
mia, o e-commerce cresceu 
significativamente, tanto 
em número de compras 
online, quanto novos sites 
de vendas. Após um ano 
da pandemia, já é possível 
traçar os principais pontos 
de vulnerabilidade que esse 
‘novo mercado’ resultou”, diz 
o advogado Kristian Pschei-
dt (*). Abaixo o especialista 
aponta cinco cautelas que 
devem estar no radar do 
empresário que atua no 
comércio eletrônico. 
 1) Entregas e não re-

cebimento - O não 
recebimento de mer-
cadorias relacionadas 
ao extravio da merca-
doria, entrega em local 
diverso, ou mesmo 
para pessoas não au-
torizadas, mostra-se 
o principal problema 
detectado no comércio 
eletrônico. A pandemia 
impulsionou as empre-
sas de frete, que muitas 
vezes recebem uma so-

A alternativa encontrada por muitos empresários foi adequar-se 
ao comércio eletrônico.

Lockdown e cinco cautelas 
para o comércio eletrônico

O comércio tradicional foi duramente afetado com as restrições relacionadas à COVID-19. A alternativa 
encontrada por muitos empresários foi adequar-se ao comércio eletrônico
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possibilite o acompa-
nhamento em tempo 
real da operação, fa-
cilitando-se a identi-
ficação e operação do 
pagamento.

 4) Fraudes - Cresce-
ram as vendas online, 
multiplicaram-se as 
fraudes. É dever da 
empresa sinalizar, em 
seu sítio eletrônico, 
os cuidados que o 
consumidor deve ter 
ao adquirir um pro-
duto/serviço de forma 
remota. Adicionalmen-
te, é necessário que o 
comerciante crie uma 
rotina de identificação 
de fraudes e comu-
nique às autoridades 
competentes.

 5) Logística reversa - O 
direito ao arrependi-
mento é prerrogativa 
do consumidor, que 
pode desistir da com-
pra. Porém, com o 
fechamento das ativi-
dades não essenciais, a 
logística reversa mos-
tra-se um entrave. Des-
ta forma, a empresa 
precisa custear um 
modo efetivo de reco-
lhimento do produto e 
estipular prazos mais 
elásticos, dada a difi-
culdade logística.

(*) - É sócio advogado do escritório 
Costa Marfori Advogados.

brecarga de trabalho. 
  É importante que o 

empresário se certi-
fique da capacidade 
operacional da empre-
sa de frete, bem como 
utilize-se de tecnologia 
apta a rastrear o pro-
duto e confirmar se foi 
efetivamente entregue 
ao consumidor corre-
to.

 2) Entrega e os atrasos 
- Ao lado de problemas 
relacionados ao não re-
cebimento, os atrasos, 
as entregas incom-
pletas ou mesmo de 
produtos danificados 
também concorrem no 
topo da lista de proble-
mas. A questão logísti-
ca é fundamental para 
o comércio eletrônico, 

sendo que as restri-
ções de circulação das 
pessoas podem dificul-
tar a entrega, sendo 
recomendável que o 
empresário sugira pra-
zos mais elastecidos de 
entrega.

 3) Problemas com o pa-
gamento - A utilização 
de meios eletrônicos 
de pagamento, em 
especial por interme-
diários financeiros, 
pode dificultar a iden-
tificação da operação, 
a confirmação do re-
cebimento ou mesmo 
prejudicar o estorno 
do consumidor, acaso 
ele se arrependa da 
compra. É importante 
atestar que os inter-
mediários possuam 

Maioria concentra compras em lojas 
com programas de fidelidade

A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 
(Abemf), em parceria com a Locomotiva Instituto de Pesquisa, 
realizou uma pesquisa para  entender mais a fundo a percepção dos 
brasileiros sobre os programas de fidelidade. Foram entrevistadas 
1.500 pessoas com diferentes perfis de consumo que possuem 
cadastro em três ou mais programas e realizaram resgate nos 
últimos seis meses, e participantes esporádicos, cadastrados em 
até dois programas. Com o estudo, foi possível confirmar que as 
pessoas estão engajadas na utilização dos programas de fidelidade. 

Atualmente, 65% dos participantes preferem realizar com-
pras com marcas que oferecem o benefício, 61% costumam 
concentrar suas compras nesses estabelecimentos e 72% dão, 
inclusive, dicas a amigos e parentes sobre marcas e empresas 
que disponibilizam esse tipo de ação. Quando se referem a 
razão pela qual participam, “economizar dinheiro” é a mais 
citada por 71% dos usuários dos programas. Benefícios intan-
gíveis, como a realização de um sonho, por exemplo, foram 
menos mencionados, por 23% dos usuários entrevistados. 

Para o presidente da Abemf, João Pedro Paro Neto, esse 
pode ser um reflexo, também, do momento econômico vivido. 
“A imagem dos programas de fidelidade sempre foi muito 
ligada a boas experiências como viagens, serviços e benefí-
cios exclusivos. Em um cenário de incertezas econômicas, é 
natural que o participante passe a olhar mais para esse tipo 
de vantagem, que o permita economizar”, explica. 

Uma outra percepção importante apontada pela pesquisa 
é relacionada à oportunidade que a fidelização oferece sem 
que os participantes tenham que aumentar seus gastos. Para 
51% dos entrevistados, receber vantagens em compras que 
já fariam de qualquer forma é uma motivação para aproveitar 
os programas. E a maior parte dos clientes se diz satisfeita 
com seus programas de fidelidade. 

O índice de satisfação geral apontado pela pesquisa é de 
64%, sendo ainda maior entre aqueles usuários frequentes, 
69%. Esse sentimento aparece, inclusive, em relação às re-
compensas, 78% dos usuários afirmam estarem satisfeitos 
com o que já resgataram. Para 59% dos usuários, os progra-
mas de fidelidade possibilitaram a realização de resgates de 

produtos/serviços que eles não teriam condições de pagar 
para consumir durante a pandemia.  

Quando questionados sobre os últimos 12 meses, 43% dos 
entrevistados afirmaram movimentar benefícios relacionados a 
supermercados, e 31% utilizaram os programas de farmácias. 
Em relação aos resgates, percebe-se também um engajamento 
por parte dos clientes. O número de usuários que realizou 
duas ou mais trocas com seus pontos/milhas nos últimos 12 
meses foi de 53%, entre os usuários frequentes, o percentual 
foi ainda maior, de 72%. 

Sobre os itens resgatados, 63% optaram por descontos em 
compras, 46% por produtos de baixo valor como utensílios para 
casa, brinquedos e outros, 35% trocaram por cashback, 13% por 
produtos de alto valor como TVs, celulares e eletrodomésticos. 
Em uma mudança provocada pela pandemia, apenas 5% dos 
usuários afirmaram resgatar passagens aéreas. Indicadores de 
mercado em anos anteriores à pandemia apontavam para uma 
média de pontos/milhas trocados por bilhetes aéreos entre 70% e 
80% do total. Fonte e outras informações: (www.abemf.com.br).
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No último ano, devido à pandemia e ao 
isolamento social provocado por ela, o mun-
do assistiu - literalmente - os fenômenos do 
TikTok e da Twitch explodirem. Mas afinal 
de contas, o que estas plataformas têm 
em comum e como angariaram cada vez 
mais público? Existe realmente um motivo 
pela qual elas se tornaram tão populares? 
É verdade que o isolamento social acabou 
popularizando, mas não é apenas isto. 

No Brasil, cerca de 100 milhões de pesso-
as jogam algum tipo de jogo eletrônico e a 
Twitch acumulou, em 2020, um total de 17 
bilhões de horas transmitidas assistidas, um 
aumento de 83%. “O número de canais ativos 
aumentou 65% ano contra ano, com um pico 
de 240 mil canais em dezembro de 2020. A 
experiência de ir a um evento presencial ou 
online mudou e já não é mais uma tendência, 
e sim uma realidade”, afirma Pedro Oliveira, 

cofundador da OutField Consulting.
O Tik Tok, por sua vez, representa bem 

o dia a dia do público jovem, que gosta 
de abundância de conteúdos, buscando 
consumir vídeos curtos, rápidos e que além 
disso, apostam no humor. Prova disso, é um 
projeto desenvolvido pela plataforma nos 
EUA chamado “ Creators Fund “, a partir 
do qual o objetivo é distribuir anualmente 
USD200M (mais do que os Clubes da Série 
A recebem anualmente pelos direitos de 
transmissão do Brasileirão) entre os criado-
res da plataforma que divulguem conteúdos 
que tenham uma boa performance em 
números de visualizações e engajamentos. 

Apesar de atuarem com segmentos di-
ferentes, as duas plataformas deram uma 
verdadeira aula de como engajar pessoas. 
Não apenas pela sua facilidade de manuseio 
em vídeos e de poder acompanhar aquilo que 

você deseja, a qualquer momento do dia, mas 
também pelas diferentes formas de intera-
ção entre quem transmite e o público que 
o assiste, com bate-papos acontecendo em 
tempo real e vários mecanismos acoplados 
nas ferramentas. Além disso, vivemos na era 
do digital, onde já não há mais espaço para 
tecnologias e métodos antigos que não pren-
dem a atenção do espectador/consumidor. 

Há também uma questão social e econô-
mica por trás de tudo isso que há muito 
tempo era ignorada por outros meios de 
transmissão mais tradicionais. “Mais uma 
plataforma de novos talentos, mais uma via 
dentro de um país com tanta desigualdade 
social, possibilidades que existem para 
que as pessoas tenham oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional na 
vida. Uma alavanca de inclusão além de 
econômico”, analisa Oliveira. 

TikTok e Twitch: o que as plataformas ensinaram ao mercado
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