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RESUMO 

 

Este projeto de marketing tem por objetivo identificar as forças e as fraquezas 
percebidas nos serviços oferecidos pela imobiliária X. Com base na análise das 
avaliações e dos comentários disponíveis nas plataformas Google e Reclame Aqui 
identificaram-se gaps e potencialidiades para maximizar a jornada do consumidor. 
Com base nestas análises, entrevista com o gestor e o mapeamento de oportunidades 
e ameaças do setor imobiliário propôs-se um conjunto de ações estratégicas pautadas 
em Marketing de Relacionamento, ferramenta que cria e aumenta os vínculos de 
fidelidade com os clientes tornando-os mais satisfeitos.  
 

Palavras-chave: Mercado imobiliário. Marketing de Relacionamento. Jornada do 
consumidor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This marketing project aims to recognize the strengths and weaknesses in the services 
offered by Real Estate X. Based on the analysis of the ratings and comments available 
on Google and “Reclame Aqui” platforms, gaps and ways to maximize consumer's 
journey were identified. Based on these analyzes; interview with the manager; 
mapping of opportunities and menace in the real estate sector, is proposed a set of 
actin strategies based on Relationship Marketing, a tool that creates and increases 
fidelity bonds with customers making them more satisfied 
 

Keywords : Real-state market. Relationship marketing. Consumer’s journey. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para uma empresa prestadora de serviços, a imagem transmitida perante seus 

clientes é um ponto que necessita atenção constante. Devido à intangibilidade de um 

serviço, um cliente só se torna apto a repassar sua experiência a outros, somente após 

a utilização do mesmo. Devido a isso, o valor das percepções individuais diante da 

sua experiência com a empresa é de extrema importância para a saúde do negócio, 

pois, possíveis novos clientes poderão utilizar a experiência alheia como forma de 

basear sua decisão individual.  

Atualmente, os clientes encontram-se mais exigentes, seletivos e com um grau 

de expectativas elevado. Tal expectativa gera um anseio para que seus problemas 

sejam atendidos e sanados da melhor maneira possível. Para isso, é necessário o 

desenvolvimento de uma mentalidade empresarial que visa excelência nas interações 

com os clientes, em todos os pontos da jornada do consumidor, podendo esta, ser 

mais bem compreendida através do marketing de relacionamento. 

Kotler (2005, p. 458) afirma que: “O marketing de serviços tem sido 

frequentemente difícil e considerado menos eficaz porque as empresas de serviços 

não reconheceram que serviços são inerentemente orientados para relacionamento”. 

Portanto, entende-se que a criação de um relacionamento com o cliente é de suma 

importância para o crescimento constante do negócio. Limeira (2006, p. 47) aponta 

que o marketing de relacionamento pode ser definido da seguinte maneira: “Uma 

estratégia que visa construir uma relação duradoura com o cliente baseada em 

confiança, colaboração, compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos, 

resultando na otimização do retorno para a empresa e seus clientes”. Tal definição 

elucida que é necessário que a empresa atue diante atitudes que transmitam 

confiança, respeito, atenção e busque constantemente superar as expectativas dos 

consumidores. 

Este trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num Projeto Gerencial de 

Marketing e visa analisar uma empresa no setor imobiliário, que por motivos de 

resguardar sua identidade, será doravante denominada Imobiliária X. Busca-se com 

o presente projeto, analisar as percepções dos atuais clientes da imobiliária X, diante 

os serviços oferecidos, por meio da análise das avaliações nas plataformas Google e 

Reclame Aqui e de entrevista com o gestor, visando identificar os pontos fortes e as 

fraquezas e o quanto isso impacta nos pontos de contato do consumidor. A partir do 
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levantamento dos gaps e oportunidades de melhorias na jornada do consumidor, 

serão elaboradas estratégias, com intuito de aumentar o nível de fidelidade e 

satisfação dos clientes da imobiliária X. 

A estrutura do trabalho envolve introdução, diagnóstico do setor imobiliário 

brasileiro e curitibano, oportunidades e ameaças, cenário microambiental da empresa, 

pesquisa de mercado, metodologia, análise dos resultados, análise das forças e 

fraquezas, tabela swot, estratégias e plano de ação, cronograma de ações e 

investimento, mensuração dos resultados e conclusão. 
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2 DIAGNÓSTICO DO SETOR IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 

 

A construção civil é uma indústria de extrema importância para o país. E tem o 

poder de interligar diferentes mercados e indústrias. É responsável por compor parte 

significativa da economia a nível mundial, principalmente por sua capacidade de 

proporcionar um grande volume de mão de obra empregada. Somente em 2019 o 

setor representava 6,7 milhões de vagas, totalizando 7,3% de todos os empregos no 

país (MARCCOCI, 2020).  

O setor, como um todo, foi considerado pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI, 2017) como fundamental para o desenvolvimento econômico nacional. 

E o início da trajetória do mercado imobiliário brasileiro, começou em 1964, após a 

criação dos primeiros sistemas provedores de crédito imobiliário regulamentados, 

através da Lei nº. 4.380, sendo eles: O Sistema Financeiro Habitacional (SFH), o 

Banco Nacional da Habitação (BNH) e as Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI).  

Apesar de o Sistema Financeiro Habitacional (SFH) ter passado por 

dificuldades durante a crise do petróleo em 1970 ele conseguiu se recuperar, e, em 

1982, o número de moradias financiadas através dele chegava em 4 milhões. A partir 

da década de 1980, principalmente devido a inflação altíssima e as trocas de moeda 

o sistema começou a ruir. E foi na década de 1990, através do bloqueio de todos 

ativos financeiros do sistema financeiro nacional ocasionados pelo Plano Collor que o 

sistema ruiu ocasionando um aumento drástico nos níveis de inadimplência do setor, 

passando de 9% em 1994, para 30% em 2005.  

A fim de melhorar as condições do setor, em 1997 foi lançado o Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI) com algumas mudanças para agregar maior proteção aos 

agentes. Os sistemas evoluíram muito desde então, e são elencados como principais 

responsáveis pelo boom imobiliário brasileiro a partir de 2008 (CRUZ, 2017). 

A partir do ano de 2000, através da emenda nº. 25 que modificou o art.6º da 

CF/88 (BRASIL, 1988), a moradia se tornou Direito Humano Fundamental, se 

adequando ao cenário internacional. Desde esse momento, o governo federal passou 

a elaborar políticas públicas para garantir esse direito e combater o déficit habitacional. 

A partir desse contexto, nasceu, como exemplo, o maior programa de interesse social 

voltado à habitação no mundo, o Programa “Minha Casa, Minha Vida”.  

Conforme a definição de Balarine (1997, p.7) “A atividade imobiliária, vista 

como processo que objetiva gerar produto em momento anterior à realização de uma 
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demanda incerta, carrega inúmeros riscos e incertezas, ao mesmo tempo em que 

exige largos prazos de execução”. Para tanto, se faz necessário o entendimento do 

ciclo desse setor. O mercado imobiliário e a construção civil transitam por esse ciclo 

próprio, que de acordo com o CEO da Reis Real Estate, Ricardo Reis (REIS, 2019), 

se repete década após década em diversas partes do mundo e é caracterizado por 

quatro fases distintas, sendo elas: recuperação, expansão, superoferta e recessão. 

Abaixo, na Figura 1, é possível identificar a atuação de cada fase no ciclo do mercado 

imobiliário. 

 

Figura 1 - Características do ciclo imobiliário 

 
Fonte: Reis, 2019 

 

Reis (2019) explica que o grande responsável por manter a continuidade do 

ciclo é a falta de elasticidade da oferta, ou seja, existe um intervalo de alguns anos, 

em média de 2 a 5, entre o momento do aumento da demanda e a conclusão de novos 

empreendimentos imobiliários. Para tanto, o fator observado é o preço imobiliário. Pois 

na medida em que ele vai subindo os indícios de escassez da oferta se tornam mais 

claros. O problema, segundo o CEO é que diversas novas ofertas surgem ao mesmo 

tempo, com a finalidade de suprir a escassez do setor imobiliário, causando uma 

superoferta e com isso invertendo a tendência do ciclo. O ciclo do mercado imobiliário 
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sofre, também, influência dos patamares da taxa básica de juros, no Brasil essa taxa 

é determinada pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Índice quais 

os bancos brasileiros se baseiam no momento de estabelecer suas próprias taxas. A 

SELIC é definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). 

 A influência com o mercado imobiliário ocorre após alterações nas taxas deste 

índice, pois ocasionam mudanças na rentabilidade e nos custos de captação dos 

títulos negociados entre os bancos. Segundo Neves (2019), taxas mais altas geram 

um efeito negativo na oferta de crédito, pois aumentam o número de inadimplentes e 

diminui a procura por financiamentos. Já na ponta contrária patamares baixos tornam 

a oferta de crédito mais atrativa, aumentando os índices de financiamentos de imóveis 

e terrenos. 

No período decorrido de 2008 a 2013, o mercado imobiliário, segundo Farnezi 

(2020), passava pela fase conhecida como Era de ouro. Durante essa fase o cenário 

global sentia os efeitos da crise do subprime, a qual foi desencadeada pela concessão 

de empréstimos hipotecários de alto risco, levando vários bancos dos Estados Unidos 

a uma situação de insolvência. 

Entretanto, o Brasil foi um dos países que menos sofreu desses efeitos 

econômicos. Na época, de acordo com Farnezi (2020) foi registrada alta na venda de 

imóveis e as incorporadoras continuavam expandindo suas atividades pelo território 

brasileiro, devido principalmente ao cenário político se apresentar como estável e 

positivo, o qual ajudou aumentar os índices de empregabilidade, melhoria na renda e 

uma visão otimista em relação ao futuro.  

Em 2011, o Brasil apresentava inflação controlada, taxa de juros em queda, 

aumento de concessões de crédito, fortes investimentos em infraestrutura (RAMOS, 

2011, p.4) e, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 

2011), o setor de construção civil apresentou alta de 4,8% comparado ao ano de 2010. 

As confluências desses fatores contribuíram para o aquecimento do mercado 

imobiliário, elevando seus preços e melhorando a atratividade de investimentos no 

setor. Segundo dados do Banco de Compensações Internacionais (BID), de 2008 a 

2011, a valorização anual imobiliária brasileira ultrapassava os 20%.  

Com a economia ainda crescente e a liberação de crédito imobiliário em 

expansão, em 2013, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de 

Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) o volume de financiamento para construção 

e compra de imóveis atingiu o recorde, somando R$ 109,2 bilhões, com 529,8 mil 
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imóveis financiados. Durante essa era de ouro do mercado imobiliário, (2008-2013) 

foi registrado pelo BID uma valorização agregada no setor de 121% (ZAP, 2016). 

Entre 2015 e 2018, devido às incertezas no cenário político e o fim do ciclo de 

alta nos preços das commodities (Produtos que funcionam como matéria-prima) no 

mercado externo, as exportações brasileiras foram afetadas. Com isso, a entrada de 

capital estrangeiro no país diminuiu severamente. Esses fatores, segundo Eduardo 

Zylberstajn (2016) impulsionaram a crise financeira na época, atingindo em cheio o 

mercado imobiliário com juros altos e crédito escasso. Dando início a fase do setor, 

de acordo Farnezi (2020), conhecida como Era da Seca.  

Durante essa era, houve também, mudanças nas regras de financiamentos. 

Passando de 50% para 80%, obrigando entradas maiores por parte dos 

consumidores. Ainda em 2015, segundo dados da Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP), os financiamentos tiveram 

queda de 33% alcançando R$ 75,6 bilhões resultando em 342 mil unidades 

financiadas (ZAP, 2016). 

Conforme a figura abaixo (Figura 2) é possível observar os níveis de 

financiamentos imobiliários e um breve status do cenário econômico brasileiro.  

 

Figura 2 - Comparação entre financiamento imobiliário de 2008 a 2016 

 
Fonte: Zap Imóveis, 2016. 
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Os anos de 2017 e 2018 foram marcados pelo início de uma leve recuperação. 

Apresentando alta nos principais indicadores imobiliários, elencados de acordo com o 

economista Ricardo Amorim, como: diminuição dos estoques nas construtoras e 

crédito imobiliário mais acessível. Tornando investimentos no setor novamente 

atrativos e elevando com isso o otimismo geral, pois normalmente ele é um dos últimos 

a se recuperar (IMOVELWEB, 2017). Os pontos mais indicados para o leve 

crescimento foram: a baixa gradual da inflação, a diminuição da taxa básica de juros, 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), preço dos imóveis mais estabilizados e 

mudanças nas regras de financiamento (MAPA DA OBRA, 2018).  

Com isso, o mercado imobiliário de acordo com Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC) fechou o ano de 2018 com crescimento de 19,2% em vendas 

e 3,1% nos lançamentos de imóveis, comparados a 2017. Segundo o IGMI-R (Índice 

Geral do Mercado Imobiliário Residencial), índice responsável por verificar a variação 

média nos valores de compra e venda de todos os imóveis comercializados por meio 

de financiamento no país, sem contar a inflação do período, 2018 registrou alta de 

0,64% depois de três anos consecutivos de quedas (IMOVELWEB, 2019). 

 Em 2019, de acordo com a jurista Ana Beatriz de Almeida Lobo (2019), 

indicativos do governo para recuperação da economia através baixas taxas de juros 

e controle da inflação fizeram com que o cenário otimista para o setor continuasse. 

Além disso, o patamar baixo da taxa Selic ajudou a melhorar e aumentar a oferta de 

crédito imobiliário para os consumidores, impulsionando o setor e dando início a fase 

do setor, de acordo com Farnezi (2020) como Era da eficiência.  

Este ano foi marcado também por algumas mudanças importantes como: 

aumento no teto de valor dos imóveis enquadrados no SFH (Sistema Financeiro de 

Habitação) para R$ 1.500.000, apresentando vantagens de juros mais baixos 

comparados com os quais os consumidores obteriam através do SFI (Sistema de 

Financiamento Imobiliário), aumento dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço) para aquisição de imóveis e aumento do montante de crédito 

imobiliário ofertados para as contas poupança, passando de 10% para 16%. O setor 

apresentou também outros indicadores positivos, sendo eles: lançamentos e vendas 

de imóveis residenciais novos e aprovações de leis que garantem maior segurança 

jurídica. No quesito lançamentos imobiliários, a alta registrada foi de 15,4% 

comparado a 2018 (LOBO, 2019) (EBM, 2019). 
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Conforme o Gráfico1, é possível acompanhar a trajetória dos lançamentos 

imobiliários entre dezembro de 2016 a dezembro de 2019. 

 

Gráfico 1 - Evolução dos lançamentos imobiliários de dezembro de 2016 a dezembro de 2019 

 
Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção 2019. 

 

Ainda em 2019, o setor contou com a publicação da Lei 13.777/18 que 

regulamenta a multipropriedade e a Lei 13.786/18 que segundo a jurista Ana Beatriz 

de Almeida Lobo: “Traz uma importante segurança jurídica ao mercado imobiliário”. 

Pois a mesma, segundo a jurista, “passou a disciplinar de forma clara e objetiva, os 

procedimentos para a resolução dos contratos por inadimplemento de adquirentes de 

unidades imobiliárias em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano”. 

Os quais representaram um prejuízo de R$ 7,5 bilhões em somente janeiro e fevereiro 

de 2017 para o setor. Na parte de vendas de imóveis residenciais novos, o aumento 

registrado foi de 9,7% comparado a 2018.  

Com o Gráfico 2, é possível acompanhar evolução das vendas anuais de 

imóveis residenciais no mercado imobiliário entre 2016 a 2019. 
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Gráfico 2 - Evolução anual das vendas entre o período de 2016 a 2019 

 
Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção 2019. 

 

Com a continuação das perspectivas positivas, juros baixos, crédito liberado e 

imóvel com custo menor, o ano de 2020 chegou carregando em si o mesmo otimismo 

para o setor imobiliário iniciado em 2019. O mercado se encontra agora na fase do 

setor descrita por Farnezi (2020) como Era da eficiência. Ou, de acordo com a 

definição dos ciclos do mercado imobiliário de Ricardo Reis (2019), estamos na fase 

de expansão, a qual favorece as construtoras, incorporadoras, imobiliárias e os 

investidores. Segundo a advogada especialista em Direito do Trabalho, Anna Carolina 

Cabral (2020), outro fator que está impulsionando o setor é a reforma trabalhista. 

Segundo Cabral (2020), a reforma trouxe maior flexibilização de jornada de trabalho, 

regulamentou a questão do banco de horas, inseriu itens como a remuneração por 

produtividade, trabalho remoto e parcelamento de férias. Fatores que impulsionam a 

geração de empregos. 

Além disso, este ano está sendo marcado pela pandemia mundial do vírus 

COVID-19 que de acordo com Rodrigo Vianna, presidente da Rede Imóveis, prejudica 

os mais diversos setores, inclusive o imobiliário. Entretanto, Coelho da Fonseca 

(2020) ressalta que com os patamares de juros baixos, propostas atrativas de 

financiamentos e prestações abundantes tornam as expectativas para o balanço de 
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2020 positivas, mesmo em um cenário de pandemia. Devido a ela, os hábitos de 

consumo estão em processo de mudança. De acordo com dados do SEBRAE (2020), 

essas mudanças têm como fator preponderante a facilidade e a rapidez de contágio 

do vírus, além de ainda não existir vacina ou medicamentos para combatê lo. 

Forçando a população exercer o distanciamento social e, com isso, mudando a forma 

como as pessoas consomem.  

Com o consumidor em isolamento social, em estado de quarentena, com a 

modificação na forma que se trabalha e com a migração em larga escala para o home 

office, a necessidade por um consumo digital vem se instaurando, dando destaque 

principalmente pela maior presença nos meios digitais. Tal transição está se tornando 

nítida nos mais diversos setores. E o mercado imobiliário agora se encontra mais 

digitalizado, acompanhando tais tendências. Como exemplos de maior inserção no 

meio digital por parte do mercado imobiliário, Vianna (2020) apontou: contratos 

totalmente digitais, visitas online, o uso de vídeos para demonstração dos imóveis 

entre outros. À medida que a pandemia avançava, diversas empresas tiveram que 

fechar suas portas.  

Devido a esse cenário, diversos trabalhadores ficaram preocupados em perder 

seus empregos, que de acordo com Valente (2020) são considerados como a principal 

renda das famílias brasileiras. Para isso, o governo instituiu a medida provisória de 

proteção de emprego a MP 936/2020. Com cerca de R$ 51,2 bilhões de investimento 

e com previsão de 8,5 milhões de postos de trabalho preservados, garantindo maior 

estabilidade no emprego e saúde financeira para as empresas. Fatores que 

corroboram para a continuidade das boas perspectivas para o mercado imobiliário. 

Outro fator corroborante para o aquecimento do setor, de acordo com Antonio 

Setin (2020), presidente da Setin Incorporadora, é o próprio distanciamento social. 

Pois devido a ele, as pessoas estão passando mais tempo em casa e com isso 

buscando melhorias em infraestrutura e bem-estar. De acordo com Magalhães (2020), 

o mercado imobiliário tem ido à contramão da pandemia. Enquanto vários setores 

sofreram com a crise em meio ao novo Coronavírus, o ramo imobiliário com os juros 

baixos e distanciamento social tem crescido cada vez mais. Comparado ao mesmo 

período do ano passado, conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira das 

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), financiamentos de imóveis 

somaram ao todo R$ 7,13 bilhões no país, totalizando um crescimento de 6,5% em 

relação ao ano passado. Além também dos financiamentos, o valor de empréstimos 
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aumentaram significativamente, totalizando R$ 34,8 bilhões, com um aumento de 

23,2% comparado também ao mesmo período do ano anterior. Porém, enquanto o 

mercado imobiliário tem crescido e demonstrado números, promissores, com a 

pandemia, insumos foram afetados pelo alto preço.  

Conforme Caravetti (2020) evidência, esse aumento tem causado preocupação 

na construção civil. Grande parte desses valores acima da média, tem sido recorrência 

da grande instabilidade gerada pela pandemia, levando a lógica de oferta e procura. 

Estoques limitados, com escassez e uma alta procura em matérias primas, 

provocando o aumento dos insumos. 

Recentemente, vimos o aumento disparado do valor do dólar, muito recorrente 

ao cenário atípico em que estamos vivendo, atingindo valores históricos, levando 

também a esses custos elevados dos insumos. Porém, esse aumento do dólar é 

também o que ajuda o mercado imobiliário atingir esse cenário otimista e com número 

positivos de crescimento. Em geral, a valorização do dólar está diretamente 

relacionada ao comportamento da economia. Portanto, a inflação e as taxas de juros 

tendem a aumentar com as taxas de câmbio, reduzindo a oferta de crédito e o poder 

de compra. Isso significa que, pelo menos no início, os imóveis têm maior 

probabilidade de naufragar. Incrivelmente, acabou se revelando benéfico para o 

mercado imobiliário, pois gera mais oportunidades de negócios ao tornar as 

oportunidades mais atraentes e lucrativas. Afinal, para imóveis que se desvalorizaram, 

os investidores tendem a fazer aquisições que levam em conta avaliações futuras, 

aquecendo o mercado. (inGaia, 2016) 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DO SETOR IMOBILIÁRIO CURITIBANO 

 

O mercado imobiliário, como um todo, necessita fundamentalmente de 

condições básicas favoráveis para o pleno desenvolvimento, como exemplo: energia 

elétrica, saneamento básico, transporte e pavimentação. Essas condições passaram 

a ter maior atenção ao seu cumprimento, em nível nacional, através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 2), criado e executado durante a gestão de governo 

da ex-presidente Dilma Rousseff. Após as melhorias em infraestrutura, o plano do 

governo era combater o déficit habitacional e para isso foi instaurado o programa para 

a facilitação de crédito em 2005, conhecido como Minha Casa Minha Vida. Trazendo 

condições que potencializam o setor, em Curitiba no ano de 2008 os resultados 
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dessas condições se tornaram nítidos. Com diminuição de 30% do déficit imobiliário, 

passando de 83.959 unidades em 2007 para 64.635 unidades em 2008 (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2008) e (SETOR IMOBILIÁRIO, 2012). 

Segundo dados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado 

Imobiliário do Paraná (ADEMI/PR), houve um aumento de 71% a 105% no preço 

médio dos terrenos vendidos em Curitiba entre 2008 a 2012. Ainda na época, de 

acordo com Gustavo Selig presidente da Ademi-PR, condições como economia 

favorável, continuidade dos lançamentos imobiliários, manutenção do índice de 

velocidade de vendas e valorização dos imóveis novos em Curitiba garantiam a 

expansão do setor, gerando 10 mil novos postos de trabalho através da construção 

civil. Desde então, o mercado imobiliário curitibano continua se desenvolvendo. Um 

bom indicador para entender o nível de desenvolvimento tanto da região quanto do 

setor é o preço do metro quadrado. Entre 2009 a 2012, a alta registrada nos preços 

dos imóveis foi de 65%. De 2012 para 2013 a alta registrada foi de 17%. De 2013 para 

2014 foi 21%. Além de mais 20% de alta nos preços entre 2014 a 2019 (G1 PR, 2012; 

PORTAL VGV, 2013; PORTAL VGV, 2014; MAGGIONI, 2019). 

Assim como o cenário nacional, o mercado imobiliário em Curitiba no ano de 

2019 também apresentou números promissores. Um relatório de mercado realizado 

pelo Imovelweb mostra que os imóveis em Curitiba obtiveram um retorno bruto de 

7,7%, acima da inflação, o estudo ainda aponta que a relação entre aluguel e preço 

de venda ficou em 4,1% nos últimos 12 meses, comparado a inflação que no mesmo 

período foi de 4,56%. Outro fator que também contribuiu para esses números 

promissores foi a valorização do metro quadrado, que está apresentando altas 

consecutivas desde março de 2018 e acumulando um crescimento de 2,5% 

(CONSTRUTORA LAGUNA, 2019).  

Em uma pesquisa realizada pela Associação dos Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), em parceria com a BRAIN Inteligência 

Corporativa, Curitiba obteve alta de 18% no número de apartamentos lançados no 

mercado no primeiro semestre do ano de 2019. A pesquisa ainda aponta que Curitiba 

possui o menor estoque de imóveis novos dos últimos nove anos. Para o Presidente 

da Ademi-PR, Leonardo Pissetti, o aumento no estímulo pela compra de novos 

imóveis se deve muito a redução das taxas de juros do financiamento imobiliário, o 

que permite que o consumidor saia do aluguel ou da casa dos pais  até mesmo 

trocando sua moradia atual (BEM PARANÁ, 2019).  
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Dados presentes no Índice de Confiança da Construção (ICST) no ano de 2019, 

demonstravam que o setor imobiliários que estava estagnado nos últimos anos, 

estava começando a se movimentar, chegando a alcançar 2 pontos de crescimento. 

O que trazia otimismo para o setor imobiliário para o ano de 2020 (IMPACTO 

PARANÁ, 2019).  

Para 2020, o mercado imobiliário tem se mostrado estabilizado, sem mais estar 

afetado pela crise econômica. Vendas e locações de imóveis crescem na capital 

Paranaense. Esse aumento retrata-se por Curitiba ser considerada uma das capitais 

do país com os melhores índices de investimento. (VIVA MELHOR, 2020). 

Historicamente, o ramo imobiliário é um dos setores que mais demora a ser 

impactados pela crise.  

Com a chegada do novo Coronavírus, em março deste ano, quando se deu 

início a pandemia, o cenário no mercado imobiliário era otimista. De acordo com 

relatórios disponibilizados pelo ImovelWeb, no primeiro semestre de 2020, houve um 

aumento de 0,9% no metro quadrado na capital, gerando assim uma alta acumulada 

de 2,9%, levando ao preço médio de R$ 4.805 reais por metro quadrado. Ainda pelo 

ImóvelWeb, o valor em aluguel em Curitiba, tem em média o crescimento de 8,3% ao 

ano.  
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3  OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

 

Durante o ciclo do mercado imobiliário, se torna possível a identificação das 

variáveis com maior poder de impacto sobre o setor. Essas variáveis dependem, 

principalmente da situação macroeconômica do país, que por sua vez, tem seus 

rumos pré-determinados pelas políticas do governo vigente.  

A cada dois meses, o Conselho de Política Monetária (COPOM) decide alterar 

ou manter a taxa básica de juros, a Selic. Sendo ela um instrumento do Banco Central 

para influenciar a inflação da economia e, ao fazê-lo, a quantidade de dinheiro 

circulando na economia é alterada.  

Segundo Marconi (2017), o patamar da Selic irá servir como referência para 

todas as outras taxas de juros praticadas no mercado, como exemplo: Financiamentos 

e investimentos, Empréstimos, Cheque especial, Rotativo do cartão de crédito, entre 

outros. A principal maneira de se adquirir um imóvel é através do financiamento, que 

por sua vez, sofre diretamente com os níveis da Selic. Ou seja, quando os níveis da 

Selic estão baixos o sentimento do mercado imobiliário em geral é positivo, pois a 

oferta de crédito se torna mais atrativa e faz com que os índices de financiamento de 

imóveis e terrenos subam. Na ponta contrária, taxas mais altas geram um efeito 

negativo na oferta de crédito, pois aumentam o número de inadimplentes e diminui a 

procura por financiamentos. Essa variável, dependendo de seu nível, é classificada 

tanto quanto oportunidade quanto ameaça para o setor. 

A alta no preço dos insumos é um fator preocupante para a construção civil. 

Em um levantamento, com intuito de analisar a porcentagem de empresários do ramo 

que sentiram o aumento desses insumos, realizado pela CBIC (Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção) o resultado foi: 95% sentiram alta no preço do cimento, 90% 

sentiram alta no preço dos cabos elétricos, 87% sentiram alta no preço do aço, 81% 

sentiram alta no preço do concreto e 80% sentiram alta no preço dos blocos 

cerâmicos. José Carlos Martins, presidente da CBIC, criticou essas indústrias em uma 

matéria institucional. Segundo ele: 

 

É uma miopia por parte da cadeia produtiva. Em um momento 
no qual indicadores têm mostrado sinais de recuperação no 
setor, quando existe a expectativa de que a construção civil 
possa puxar a retomada do crescimento, alguém decide levar 
vantagem 
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Além disso, segundo Antonio Ramalho, presidente do Sintracon/SP em 

entrevista para o blog Smartus (CARAVETTI, 2020), dificilmente as construtoras 

mexeram em suas margens de lucro e essa alta deve impactar o comprador de imóvel 

através do repasse desse aumento para o consumidor final. Para Ramalho (2020), a 

alta no preço dos insumos ocorreu principalmente pelo crescimento no volume de 

pequenas obras e reformas durante a pandemia, tratando-se da lógica de oferta e 

procura. Já para Rodrigo Navarro, presidente da ABRAMAT (Associação Brasileira da 

Indústria de Materiais de Construção) em entrevista para o blog Smartus 

(CARAVETTI, 2020), os aumentos são provenientes da elevação de custos das 

matérias-primas. Além da influência dos reajustes de inflação e à implantação de 

protocolos sanitários e afastamento parcial de funcionários os quais ocasionaram 

aumento nos custos operacionais. Navarro (CARAVETTI, 2020) apontou que parte 

responsável pelo aumento do custo das matérias-primas foi a própria pandemia, 

devido a escassez e aumento nos preços de itens que dependem de importação.  

Quando se trata da alta do dólar, essa variável pode influenciar tanto 

positivamente como negativamente o mercado imobiliário. Em uma matéria realizada 

pelo site especialista no mercado imobiliário InGaia, foi apontado três principais 

fatores positivos de como a alta do dólar pode  favorecer o mercado imobiliário 

brasileiro. O Primeiro fator é que com a alta do dólar os investimentos externos 

acabam perdendo atratividade, ou seja, os investidores nacionais passam a ter menos 

poder de compra de ações de empresas no exterior. Com isso a rentabilidade se torna 

menor, atraindo novamente os investidores para  investimentos no mercado interno.  

Outro fator apontado na matéria é o interesse de investidores estrangeiros. Ao 

mesmo tempo em que investidores internos passam a perder poder de compra nas 

ações do exterior, em contrapartida, os investidores estrangeiros passam a ter um 

maior poder de compra no mercado brasileiro. Isso acaba gerando oportunidades 

vantajosas para quem está no exterior e quer investir no mercado imobiliário brasileiro. 

O último fator apresentado na matéria do site InGaia (2016) é que a alta do dólar reduz 

os preços dos imóveis, e esse cenário pode proporcionar oportunidades mais atrativas 

e rentáveis para os investidores que tendem a fazer aquisições pensando na 

valorização futura. E, com isso mantendo o reaquecimento do mercado.  

Em contrapartida, se essa alta for muito elevada esse mesmo cenário pode vir 

a ser uma ameaça no mercado imobiliário. Devido ao motivo que tais altas estão 

diretamente relacionadas à deterioração da economia nacional. Com isso, a inflação 



26 
 

e as taxas de juros tendem a aumentar com o câmbio, o que diminui tanto a oferta de 

crédito como o poder de compra de investidores. Isso significa que os imóveis tendem 

a ficar mais tempo sem procura em um primeiro instante. 

Devido ao cenário de pandemia, medidas de proteção contra o COVID19 

tiveram que ser instauradas, entre elas o isolamento social. Essa prática, faz com que 

as pessoas passem mais tempo em casa e, devido a isso, elas passaram a perceber 

características nos imóveis que antes não eram percebidas. Na terceira versão da 

pesquisa realizada e divulgada pelo Grupo ZAP (2020, p. 1) “A influência do 

Coronavírus no mercado imobiliário brasileiro" é possível notar uma mudança no 

comportamento desse consumidor, onde o mesmo passou a valorizar características 

como o tamanho maior das residências e também a existência de espaço aberto ou 

área com varanda própria. Outra mudança de comportamento com potencial de 

impulsionar o mercado imobiliário é a tendência do aumento de trabalho na 

modalidade home office, fazendo com que as pessoas não sintam a mesma 

necessidade de morar perto de seus antigos locais de trabalho, o que acaba refletindo 

na  compra de imóveis mais afastados dos centros urbanos das cidades. Com isso 

podemos observar uma mudança no comportamento do consumidor que acaba 

interferindo diretamente na sua tomada de decisão de compra, o que acaba sendo 

uma ótima oportunidade de observação de novas tendências para o ramo imobiliário 

levando a novas oportunidades de negócios e investimentos.  

Este cenário de pandemia, trouxe para grande parte dos trabalhadores 

preocupações em relação a estabilidade de seus trabalhos. Atividade a qual é 

elencada por Valente (2020) como principal renda das famílias brasileiras. Para tanto, 

como forma de garantir a estabilidade do trabalho, o governo federal instituiu o 

Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite a 

redução de salários e jornadas e a suspensão de contratos durante a pandemia, 

através da MP 936/2020. Com inspiração na MP 680, criada em 2015 em meio a um 

cenário de crise, esta medida provisória viabiliza a manutenção de empregos. 

Este Programa Emergencial segundo seu relator no senado, senador 

Vanderlan Cardoso (PSB-GO), é um instrumento capaz de minimizar os efeitos 

econômicos negativos da pandemia. Ainda segundo estimativas da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho, sem a adoção dessa medida, cerca de 12 milhões 

de brasileiros poderiam perder seus empregos (Agência Senado, 2020). 
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Outro fator importante para o impulsionamento do setor neste ano é a reforma 

trabalhista. Segundo Cabral (2020), a reforma trouxe maior flexibilização de jornada 

de trabalho, regulamentou a questão do banco de horas, inseriu itens como a 

remuneração por produtividade, trabalho remoto e parcelamento de férias. Levando 

em conta que o mercado imobiliário, de acordo com Reis (2019), está na fase de 

expansão em seu ciclo onde construtoras e incorporadoras desenvolvem maior 

atividade, tais medidas surgem como excelentes oportunidades para o continuação 

das perspectivas positivas no setor. 

No quadro síntese abaixo (Quadro 1), resgatamos essas variáveis 

alavancadoras e detratoras do setor. Foi criada uma legenda, a fim de classificar o 

quanto cada variável representa, sendo: M= Magnitude, I= Importância do elemento e 

R= Classificação do elemento. 

 

Quadro 1–Variáveis externas do setor.  

Oportunidades Ameaças 

Taxa Selic / Oferta de crédito. 
 
M. 3  I. 3 R= 9 

Preço dos insumos. 
 
M. 3  I. 3 R= 9 

Mudança no comportamento do  
consumidor. 
 
M. 3  I. 2  R= 6 

Alta do dólar. 
 
 
M. 2  I. 3 R= 6 

Programa Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda. 

 

M.3  I. 2  R= 6 

Insegurança na estabilidade do emprego. 
 
 
M.3  I. 2 R= 6 

Crescimento do setor na pandemia. 
 
 
M. 3  I. 1  R= 3 

 

Fonte: os autores, 2020. 

  



28 
 

4  MICROAMBIENTE 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (1997) o microambiente é composto pelas 

forças próximas à empresa que afetam a sua capacidade de servir seus clientes. Estas 

forças estão intimamente relacionadas ao fator competitivo da organização, 

envolvendo: A empresa, os fornecedores, os concorrentes, os intermediários e os 

clientes. 

Richers (2000) denomina a análise do microambiente como a avaliação da 

situação do momento, etapa que consiste em apresentar os pontos fortes e os fracos 

da empresa em relação aos principais concorrentes e ao posicionamento de seus 

produtos.  

 

4.1 A EMPRESA 

 

Para conhecer melhor a Imobiliária X, foram utilizadas informações do site 

oficial da empresa, da entrevista realizada com o atual gestor da Imobiliária e também 

de alguns materiais utilizados internamente que foram disponibilizados para a 

realização deste trabalho. 

A imobiliária X surgiu da união de quatro empreendedores que atuavam no 

ramo Imobiliário desde 1969. Todos possuíam um sonho em comum: abrir sua própria 

empresa. No dia 27 de novembro de 1986, em Curitiba, estes empreendedores 

proporcionaram a realização desse sonho, através de uma sala pequena. Em 2003, a 

Imobiliária inaugurou sua nova estrutura do escritório com sede própria. Hoje, a 

imobiliária de origem familiar, está localizada no centro de Curitiba, atualmente está 

na 2ª geração de Sócios Diretores, entretanto dois dos sócios fundadores continuam 

no conselho consultivo e os outros dois permanecerem ativos como Sócios Diretores 

na empresa. A empresa já conta com mais de 80 colaboradores trabalhando 

diretamente na sede da empresa e também possui serviços terceirizados como o de 

reparos nos imóveis. 

Desta forma, se observa que a Imobiliária X está dividida em uma equipe que 

conta com: conselho consultivo; diretoria; setores administrativos e serviços gerais. A 

estrutura organizacional da empresa pode ser definida como um sistema vertical, onde 

o diretor encontra-se no topo e, abaixo dele, estão os setores administrativos como 

desocupação e os demais.  
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De acordo com a matéria do SB Coaching (2018), a gestão vertical distribui a 

autoridade decrescente, com a presidência no topo da pirâmide e uma sequência de 

áreas subordinadas até a base. 

O modelo supracitado é demonstrado pela imagem a seguir (Figura 3), que se 

refere ao organograma da Imobiliária X. 

 

Figura 3 - Organograma Imobiliária X 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

O contrato realizado pela Imobiliária X possui uma duração mínima de 12 

meses. Com isso, existem diversos pontos de contato com o cliente em diferentes 

setores da imobiliária, para entender todos esses pontos de contato da empresa com 

o cliente foi desenvolvido um fluxograma de todos os passos realizados pelo cliente 

no momento da locação de um imóvel até o termino do contrato. “Fluxogramas são 

formas de representar, por meio de símbolos gráficos, a sequência dos passos de um 

trabalho para facilitar sua análise” (BERGMANN; SCHEUNEMANN; POLACINSKI, 

2012, p.03). 

 Essa ferramenta possibilita registrar detalhadamente as etapas dos processos 

realizados pela imobiliária de modo a apresentar de forma mais clara o fluxo das 
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informações, facilitando a identificação de gargalos nos processos e possibilitando 

sugestões de melhorias para o desempenho do serviço.     

A Figura 4 se refere ao fluxograma dos processos realizados pela Imobiliária X: 
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Figura 4 - Fluxograma dos processos da Imobiliária X 

 
Fonte: os autores 2020. 
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A Imobiliária X administra imóveis residenciais, comerciais, bem como galpões 

de grandes proporções. Atualmente sua carteira conta com mais de três mil imóveis 

administrados, contendo propriedades com o valor de aluguel inferior à mil reais até 

imóveis para venda na casa dos milhões de reais.  

Nesse modelo de administração de imóveis, a Imobiliária X atende toda a 

demanda de serviços administrativos para o proprietário do imóvel, como 

cobrança/repasse do aluguel, processos judiciais por falta de pagamento e a parte de 

manutenção do imóvel realizando reparos quando necessário.  

Para que um cliente consiga locar um imóvel, a Imobiliária X oferece seis 

formas para realizar o negócio, são elas:  

 

● LOCATÁRIO DE PESSOA FÍSICA; 

Nesse modelo de negócio é necessário: 

1. RG e CPF do casal AUTENTICADO; 

2.  Certidão de casamento / de separação / ou de óbito; 

3.  Comprovante de rendimentos (3 vezes o valor da locação); 

4.  Comprovante de residência atualizado. 

 

● FIADOR PESSOA FÍSICA IMÓVEL DE CURITIBA; 

Nessa modalidade é necessária uma pessoa física que atue como fiador, cuja 

função é de servir como garantia caso o locatário do imóvel seja inadimplente. Para 

essa modalidade é necessária a seguinte documentação:  

1. RG e CPF do casal AUTENTICADO; 

2. Certidão de casamento / de separação / ou de óbito; 

3. Comprovante de rendimentos (3 vezes o valor da locação); 

4. Comprovante de residência atualizado; 

5. Registro do imóvel quitado em Curitiba. 

 

● LOCATÁRIO PESSOA JURÍDICA; 

Nessa modalidade se faz necessária a seguinte documentação:  

1. CNPJ; 

2. Certidão da junta comercial – ORIGINAL E ATUALIZADA; 

3. Contrato social e última alteração contratual; 

4. Balanço da empresa; 
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5. RG e CPF dos sócios e das esposas AUTENTICADO; 

6. Comprovante de rendimentos (3 vezes o valor da locação); 

7. Comprovante de residência atualizado. 

 

● FIADOR PESSOA FÍSICA IMÓVEL FORA DE CURITIBA 

Essa opção de negócio é muito semelhante à opção de FIADOR PESSOA 

FÍSICA IMÓVEL DE CURITIBA, porém o fiador possui um imóvel quitado em seu 

nome fora da região de Curitiba-PR. Para esta modalidade é necessário as seguintes 

documentações:  

1.  RG e CPF do casal AUTENTICADO; 

2. Certidão de casamento / de separação / ou de óbito; 

3. Comprovante de rendimentos (3 vezes o valor da locação); 

4. Comprovante de residência atualizado; 

5. Registro do imóvel quitado no PR, SC, SP – ATUALIZADO E ORIGINAL; 

6. Cópia do talão de IPTU – onde consta o valor venal do imóvel. 

 Para finalizar existem outras duas modalidades de negócio pela Imobiliária X, 

são elas:  

●  Seguro Fiança; 

● Título de Capitalização. 

 Estas modalidades serão analisadas, aprovadas ou reprovadas através da 

seguradora WCSI – Central de Seguros Imobiliários. 

A Imobiliária X faz parte da Rede Imóveis, associação das maiores imobiliárias 

de Curitiba, possuindo doze empresas, co-irmãs, com objetivos comuns. Também 

fazem parte de um projeto voluntário que atende às camadas mais necessitadas da 

Sociedade, com as demais associadas da Rede Imóveis, cujos objetivos são de 

atender à necessidade dos clientes da empresa em se desfazer de objetos que não 

seriam mais utilizados no imóvel. Estes objetos são vendidos a preços acessíveis para 

público de menor poder aquisitivo. A renda resultante das vendas é voltada à projetos 

sociais. 

 

4.1.1 Concorrentes 

 

Tendo em vista o crescimento contínuo do negócio, se perfaz necessário o 

entendimento de todas variáveis que impactam o negócio. Além da análise do 
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ambiente externo para o levantamento de oportunidades e ameaças, Kotler e Keller 

(2006) elencam a importância da análise dos agentes microambientais, sendo eles: 

Clientes, concorrentes, distribuidores e fornecedores.  

De acordo com Kotler (2000), o conceito de marketing diz que, para ser bem-

sucedida, uma empresa deve satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores 

melhor que seus concorrentes. Os concorrentes são aqueles que disputam a 

produção de um mesmo bem ou a prestação de um mesmo serviço, buscando atender 

o mesmo público-alvo. Para Basta, D. et al (2003, p. 23), os concorrentes exercem 

forte influência na lucratividade, na participação de mercado (market share) e até na 

viabilidade da organização. 

Através do conhecimento dos concorrentes a adoção de estratégias assertivas 

se torna mais fácil. Para Porter (2004), a estratégia diz respeito à descoberta de 

posições no setor onde as forças competitivas sejam menos vulneráveis e constrói 

defesas contra concorrentes. Ou seja, sem a existência de concorrência, não existiria 

a necessidade de estratégia. 

 

4.1.2 Concorrentes Diretos 

 

Concorrentes diretos são empresas que vendem a mesma série de produtos 

ou serviços, com o objetivo de alcançar o mesmo público-alvo (OLIVEIRA, 2013). 

Após entrevista com o Diretor da Imobiliária X, foi evidenciado o quão amplo é o 

mercado imobiliário em Curitiba. De acordo com o gestor, Curitiba atualmente conta 

com em torno de 700 CNPJs ativos, atuando no ramo imobiliário. Porém, os principais 

concorrentes elencados por ele foram: a) Habitec; b) Galvão; c) Gonzaga; d) 2000; e) 

Apolar. Os concorrentes listados acima são considerados concorrentes diretos da 

Imobiliária X, por conta da similaridade da carteira de imóveis que administram.   

a) Habitec Imóveis: A unidade da Habitec (Figura 6) se encontra a 4,9 km da 

Imobiliária X, no endereço Rua Conselheiro Dantas, 602, bairro Rebouças. 

Atualmente, a imobiliária conta com serviços de vendas e locação. Em seu 

catálogo, constam mais de 1.300 imóveis, sendo comerciais e residenciais. 

Nas redes sociais, a empresa está presente no Facebook (Figura 7), 

Instagram (Figura 5) e Youtube. Direcionaram esforços nessas redes para 

publicação de seu portfólio, além também de publicações de datas 

comemorativas. Abaixo, trouxemos imagens que representam essa forma 
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de interação em suas redes sociais. Horário de funcionamento de segunda 

à sábado, das 8h30 às 18h30, conforme site institucional da Habitec. 

 

Figura 5 - Instagram da Habitec Imóveis 

 

Fonte: Instagram Habitec Imóveis, 2020 

 

Figura 6 - Site institucional da Habitec Imóveis 

 
Fonte: Site Habitec Imóveis, 2020 
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Figura 7 - Postagem de imóvel disponível para compra através do Facebook da Habitec Imóveis 

 
Fonte: Facebook Habitec Imóveis, 2020 

 

b) Galvão Locações: Fundada no ano de 1956, Galvão Locações é uma das 

imobiliárias mais conhecida e tradicional de Curitiba. Atualmente, localizada 

no Centro da capital, conta com serviços de vendas e locações. Em seu 

catálogo, contém ao todo 2657 imóveis. Presente no Facebook (Figura 8), 

Instagram (Figura 9) e Youtube (Figura 10). Em suas redes sociais, não 

utilizam para publicar seus imóveis, mas sim como uma forma de 

relacionamento com seus clientes, conforme as imagens abaixo, que tem 

como objetivo exemplificar as formas de relacionamento em que a 

Imobiliária produz. Trabalham postagens com datas comemorativas e 

homenagens, focando o catálogo de imóveis para o seu site. Devido a 

pandemia do COVID-19, o atendimento presencial foi suspenso, se 

tornando totalmente online, descrito em seu site.  
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Figura 8 - Publicação de agradecimento pelo Dia do Cliente através do Facebook da Galvão 
Locações 

 
Fonte: Facebook Galvão Locações, 2020 

 

Figura 9 - Instagram Galvão Locações 

 
Fonte: Instagram Galvão Locações, 2020 
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Figura 10 - Canal oficial Youtube da Galvão Locações 

 
Fonte: Youtube Galvão Locações, 2020 

 

c) Gonzaga Imóveis: Gonzaga Imóveis, fundada no ano de 1954, possui 

quatro sedes em Curitiba, com aproximadamente 300 funcionários, e 

administra mais de 8.000 imóveis em Curitiba. Contam com serviço de 

venda e locação. A unidade mais próxima da Imobiliária X se encontra a 

1,2km de distância, com horário de atendimento de segunda a sexta, das 

8h às 19h. Sábado das 8h às 18h e domingo das 9h às 18h, conforme 

detalhado em seu site . Ou seja, estão abertos todos os dias da semana. 

Atualmente, estão presente no Facebook (Figura 11), Instagram (Figura 12), 

Twitter (Figura 13) e Youtube (Figura 14). Além da postagem de seu 

catálogo de imóveis, trazem também dicas de investimento em imóveis, 

melhores locais para se morar em Curitiba, conforme exemplos abaixo:  
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Figura 11 - Publicação sobre investimento em imóveis no Facebook da Gonzaga Imóveis 

 
Fonte: Facebook Gonzaga Imóveis, 2020 

 

Figura 12 - Instagram oficial da Gonzada Imóveis 

 
Fonte: Instagram Gonzaga Imóveis, 2020 
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Figura 13 - Twitter da Gonzaga Imóveis 

 
Fonte: Twitter Gonzaga Imóveis, 2020 

 

Figura 14 - Canal oficial no Youtube da imobiliária Gonzaga 

 
Fonte: Youtube Gonzaga Imóveis, 2020 

 

d) Imobiliária 2000: A imobiliária 2000, fundada no ano de 1959, é uma das 

primeiras imobiliárias de Curitiba. Localizada a 2,5 km da Imobiliária X. Nos 

dias atuais, a Imobiliária 2000 atua na locação e administração de imóveis 

em Curitiba e regiões metropolitanas. A forma do atendimento é 

diferenciada porque opera com o conceito de “gestão de contas”, que 
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proporciona uma estreita conexão entre a empresa e o cliente, facilitando a 

gestão e proporcionando agilidade. Transformaram o processo de venda e 

locação totalmente digital, destinando esforços para seu site. Além do site, 

também estão presentes no Facebook (Figura 15) e Instagram que utilizam 

ativamente para relacionamento e demonstração de seus imóveis. Outro 

ponto interessante é que, frequentemente, postam em suas redes sociais 

ruas históricas de Curitiba e a sua origem (Figura 16). De acordo com o site 

da Imobiliária 2000 (Figura 17), atualmente funcionam com o seguinte 

horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. E aos 

sábados, das 9h às 13h.  

 

Figura 15 - Facebook da Imobiliária 2000 

 
Fonte: Facebook Imobiliária 2000, 2020. 
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Figura 16 - Publicação sobre rua histórica de Curitiba, através do Instagram da Imobiliária 2000 

 
Fonte: Instagram Imobiliária 2000, 2020 

 

Figura 17 - Site Imobiliária 2000 

 
Fonte: Site Imobiliária 2000, 2020 

 

e) Apolar Imóveis: Apolar Imóveis, fundada no ano de 1969, é uma das 

imobiliárias mais conhecidas em Curitiba. Administram atualmente mais de 

10.000 imóveis, para venda e locação. Possuem uma rede integrada com 

mais de 60 lojas espalhadas pela capital paranaense e região metropolitana. 

No ano de 2019, a Apolar foi eleita como a imobiliária com maior preferência 

do público curitibano, pelo prêmio IMPAR, de responsabilidade da emissora 

Record TV. Em torno da Imobiliária X, contém 3 sedes da Apolar Imóveis: 

Unidade Champagnat, unidade Batel e Unidade centro. Dentre as 
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imobiliárias de Curitiba, a Apolar é a única chancelada no selo de ABF, 

excelência em franchising. Nas redes sociais, presente no Facebook (Figura 

21), Youtube (Figura 19), Linkedin (Figura 20) e Instagram (Figura 18). 

Utilizam essas redes para publicações voltadas ao relacionamento com 

seus clientes. Direcionam esforços para a divulgação de seus imóveis em 

seu site. 

 

Figura 18 - Instagram da Apolar Imóveis 

 
Fonte: Instagram Apolar Imóveis, 2020 
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Figura 19 - Canal oficial no Youtube da Apolar Imóveis 

 
Fonte: Youtube Apolar Imóveis, 2020 

 

Figura 20 - Publicação sobre Feirão Apolar no Linkedin 

 
Fonte: Linkedin Apolar Imóveis, 2020 
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Figura 21 - Exemplo de publicação no Facebook da Apolar Imóveis 

 
Fonte: Facebook Apolar Imóveis, 2020 

 

4.1.3 Concorrentes Indiretos 

 

Concorrentes indiretos são aqueles que não comercializam a mesma linha de 

produtos/serviços, porém, alcançam o mesmo público-alvo por meio de uma 

estratégia clara de substituição de produtos (Oliveira, 2019). Considerando a definição 

acima, para concorrentes indiretos para a Imobiliária X, podemos listar o Airbnb - 

serviço que permite que pessoas de todos os locais comercializem casas para 

usuários que procuram acomodações acessíveis em todo o mundo. O Airbnb funciona 

como um catálogo online e atua como um intermediário, fornecendo apartamentos e 

casas ou quartos inteiros. 

De acordo com Freitas (2019), no início de 2016, o número de anúncios ativos 

em Curitiba no Airbnb era de 50 imóveis. Porém, a startup, no ano de 2019, 

administrava em torno de 2.218 propriedades em Curitiba, com receita média de R$ 

1.508. E esse grande aumento no número de anúncios se deve a facilidade de 

contratação e locação e também o preço, por vezes até inferior ao do hotel. O gráfico 

abaixo (Gráfico 3) evidencia a evolução no número de anúncios de imóveis ativos no 

período estudado pelo autor:  
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Gráfico 3 - Evolução do número de imóveis cadastrados no Airbnb, em Curitiba 

 
Fonte: Freitas, 2019 

 

Ainda de acordo com Freitas, atualmente, o catálogo do Airbnb tem 

propriedades espalhadas por toda região da capital, com um grande foco na região 

do centro, por conta da variedade de preço e comodidade. O mapa abaixo (Figura 22), 

com geolocalização da região de Curitiba, evidencia a grande concentração de 

imóveis na região central da capital paranaense: 
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Figura 22 - Mapa com os imóveis ativos de responsabilidade do Airbnb, em Curitiba 

 
Fonte: Freitas, 2019. 

 

4.1.4 Clientes 

 

De acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 29): “O cliente é uma pessoa 

ou unidade organizacional que desempenha um papel na consumação de uma 

transação com uma entidade”. Os autores argumentam que para garantir à saúde do 

negócio as empresas: “Precisam ser orientadas para os clientes”, devendo ainda, 

manter como propósito a criação e manutenção de clientes satisfeitos.  
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Segundo Whiteley (1992, p. 22): “Clientes incluem todos aqueles cujas 

decisões determinam se sua organização irá prosperar”. O autor conclui que “É 

preciso conhecer e servir todos os seus componentes para garantir a 

prosperidade”(WHITELEY, 1992 p. 22). Portanto, atualmente clientes estão passando 

a escolher empresas que sejam mais qualificadas em suprir seus anseios mais 

profundos de valores, ética e idealismo. 

 

Muitos fatores contribuem para que um negócio tenha sucesso: estratégia 
notável, empregados dedicados, bom sistema de informações, excelente 
implementação. Contudo, as companhias de todos os níveis que tem sucesso 
hoje apresentam uma coisa em comum – são fortemente centradas no cliente 
e comprometidas com o marketing (ARMSTRONG, KOTLER, 2007, p.2).  

 

Com isso, torna-se perceptível a necessidade do conhecimento das 

expectativas, necessidades e ansiedades do consumidor, a fim de garantir a 

satisfação do mesmo. 

 

Cada vez mais, os clientes importam-se não só com os produtos da empresa, 
mas também com a imagem e com o que ela defende [...]. As empresas que 
querem ser apreciadas precisam mostrar que se importam com as condições 
de vida das pessoas e com seus sonhos. (KOTLER; KARTAJAYA; 
SETIAWAN, 2010, p. 01).  

 

Partindo de tal conceito, compreende-se que empresas deveriam empreender 

seus esforços para o preenchimento das expectativas, necessidades e ansiedades 

dos clientes, através de seus produtos e serviços. Diante do estudo da imobiliária X, 

entende-se que a mesma é classificada como uma prestadora de serviços. Para Kotler 

e Bloom (1988, p. 191): “Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte 

possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na 

propriedade de coisa alguma”. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005, p. 48) pontuam que 

não é possível avaliar os serviços antes da compra, por isso, consumidores dependem 

de informações de compra de outros consumidores que já obtiveram o mesmo serviço. 

A satisfação proveniente de um serviço dependente de expectativas e percepções 

individuais, fazendo com que cada cliente possua uma opinião distinta sobre o valor 

de sua experiência.  

Com isso, entende-se o valor das percepções individuais dos clientes em uma 

empresa prestadora de serviços, como no caso da imobiliária do presente estudo. 

Vavra (1993) afirma que a comunicação negativa que um cliente insatisfeito realiza, 
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pode prejudicar o desenvolvimento de novos negócios e a conquista de novos clientes. 

Assim como em relacionamentos pessoais, a fidelidade deve ser conquistada através 

de atitudes da empresa que transmitam confiança, respeito e atenção. Rosa (2006, 

p.119) afirma que: “É preciso despertar e manter confiança. Sem reputação, não há 

confiança. E sem confiança, não há escolha. Essa é a importância da reputação: ela 

é a ponte entre nós e a escolha dos outros”. Partindo dessa afirmação, torna-se nítido 

que para conquistar uma reputação admirável é preciso desenvolver e manter a 

confiança dos clientes. E para que investimentos em ações que determinem a 

confiança e a reputação sejam assertivos, há a necessidade de bons relacionamentos 

com os consumidores. 

Possuindo como intuito a fidelização dos atuais clientes da imobiliária X, 

entende-se a importância do conhecimento das necessidades e desejos dos mesmos. 

Sendo assim, o marketing de relacionamento pode ser entendido como a estratégia 

de conhecimento das necessidades dos clientes para então alcançar a fidelidade. O 

relacionamento cliente x empresa é desenvolvido através das interações entre eles 

durante as diferentes fases da jornada do consumidor, que possui como objetivo 

transformar consumidores em advogados da marca, estágio conhecido como 

apologia.  

Tal jornada é derivada dos pontos de contato recorrentes com os consumidores 

através do ciclo de vida dos serviços oferecidos. Kotler (2005, p. 458) afirma que: “O 

marketing de serviços tem sido frequentemente difícil e considerado menos eficaz 

porque as empresas de serviços não reconheceram que serviços são inerentemente 

orientados para relacionamento”. A partir disto, a relevância do relacionamento com o 

cliente torna-se nítida, pois, será a partir deste que o cliente será conduzido até a 

apologia, tornando-se um advogado da marca.  

Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam na obra: “Marketing 4.0: 

Do tradicional ao digital” o maior objetivo é conduzir os consumidores da assimilação 

a apologia, e que em geral existem três fontes principais de influência a serem 

trabalhadas por profissionais de marketing, sendo elas: Influência própria, dos outros 

e externa. A seguir, os autores explicam que: 

 

De forma semelhante, a influência dos outros também é oriunda do ambiente 
externo. Tipicamente, advém de um círculo próximo de amigos e familiares 
na forma de propaganda boca a boca. A influência dos outros também pode 
vir de uma comunidade maior, porém independente, a qual os consumidores 
pertençam. [...] Os consumidores também podem ser influenciados por 
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sistemas de avaliações como TripAdvisor e Yelp.  (KOTLER, KARTAJAYA E 
SETIAWAN 2017, P. 87) 

 

Posterior os autores finalizam explicando que nem todas as fontes de influência 

dos outros são iguais. Sendo elas, diferentes e únicas em cada setor. Por tanto, o 

presente trabalho visa analisar as manifestações dos clientes diante dos serviços 

oferecidos pela imobiliária X, realizadas nos sites de avaliações e reclamações em 

que a empresa está inserida. Tornando-se possível a elaboração de estratégias que 

visam aumentar o número de clientes satisfeitos e corroborar com o aumento de 

recomendações espontâneas provenientes destes, que se encontram nos estágios 

mais elevados de relacionamento com a empresa, como a apologia. 
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5 PESQUISA DE MERCADO 

 

Através da pesquisa de mercado, profissionais de marketing, conseguem 

coletar e analisar dados relacionados a uma empresa, a fim de traçar um planejamento 

para a mesma. O objetivo da pesquisa é gerar conhecimento sobre um mercado e seu 

público. Além de ajudar a identificar oportunidades e reduzir riscos no processo de 

tomada de decisões estratégicas, conforme elenca Moraes (2019).  

Para que qualquer negócio se mantenha em crescimento, se faz necessário o 

conhecimento das variáveis externas que o impactam. Além das análises dos dados 

do setor, uma ferramenta muito útil para entender os comportamentos dos 

consumidores e apoiar as decisões é a pesquisa de mercado. De acordo com Kotler 

(2000, p. 125): “Pesquisa de marketing corresponde à elaboração, à coleta, à análise 

e à edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma 

situação específica de marketing enfrentada por uma empresa”. E para o IBOPE 

(2007, p. 1):  

 

A pesquisa de mercado é a melhor e mais confiável ferramenta para obtenção 
de informações representativas sobre determinado público-alvo. Além de 
permitir o teste de novas hipóteses, conceitos ou produtos, a pesquisa de 
mercado auxilia na identificação de problemas e oportunidades. 

 

A pesquisa de mercado pode ser utilizada, também, como forma de 

monitoramento da continuidade e saúde do negócio. Para isso, existem diferentes 

bancos de dados em que profissionais de marketing conseguem manter o 

acompanhamento constante de o que se é falado de seu negócio. Para Mattar (1997, 

p. 42):  

 

A pesquisa de marketing faz parte do sistema de informação de marketing da 
empresa e visa coletar dados pertinentes e transformá-los em informações 
que venham a ajudar os executivos de marketing na solução de problemas 
específicos e esporádicos. 

 

Por tanto, a pesquisa mercadológica, é de suma importância no processo de 

tomada de decisão. Principalmente por conter nela aspectos sobre as variáveis que 

influenciam os mercados. Tais variáveis são contidas em forma de informação, as 

quais são armazenadas em diferentes sistemas. Sendo assim, o processo de 



52 
 

pesquisa é essencial para empresas se manterem informadas a respeito dessas 

variáveis para que o seu negócio se mantenha saudável.  

Partindo do pressuposto de Kotler (2000) de que: “A pesquisa é o ponto de 

partida não só para o marketing como também para o planejamento estratégico da 

empresa”, buscou-se levantar dados de mercado referentes à avaliação e reputação 

da imobiliária X, a fim de obter resultados importantes e traduzi-los em estratégias de 

marketing. É a partir da identificação das percepções dos clientes da imobiliária X, que 

se pretende dar informações que podem fornecer insights valiosos para sugerir ações 

estratégicas para a gerência da imobiliária.  

 

5.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto de marketing é entender as percepções e opiniões dos 

consumidores em relação aos serviços prestados pela imobiliária X.  

- Realizar um diagnóstico da empresa; 

-  Entender como os clientes da Imobiliária X avaliam os serviços - Avaliações 

positivas e negativas; 

- Elaborar estratégias e planos de ação para melhorar o atendimento aos 

clientes e aumentar o engajamento e a apologia da marca;       

- Identificar elementos que explicam a satisfação dos clientes nos serviços 

oferecidos. 

 

5.2 METODOLOGIA 

 

 A fim de entender melhor os principais motivos causadores das percepções e 

avaliações negativas por parte dos clientes da Imobiliária X, foi realizada uma 

pesquisa em duas etapas. A primeira foi um levantamento de informações baseado 

em dados secundários, através da metodologia desk research, com objetivo de se 

familiarizar e compreender melhor os problemas da imobiliária. De acordo com a 

observação de Selltiz et al (1967), pesquisas com o objetivo de familiarizar-se ou 

conseguir uma nova compreensão de um fenômeno estudos do tipo exploratórios são 

os mais indicados. 

 Conforme a definição de Mattar (1996, p.48) “Dados secundários: são aqueles 

que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão 
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catalogados à disposição dos interessados”. Ou seja, trata-se de uma pesquisa 

exploratória através de um levantamento de dados já disponíveis para consulta, 

envolvendo o agrupamento, a análise e um resumo dos dados. De acordo com 

Malhotra (2001, p.105-106) “A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de 

ação ou obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem”. 

De acordo com Mattar (1996) a pesquisa exploratória é caracterizada pela 

utilização de métodos amplos e versáteis, como: levantamento em fontes secundárias, 

levantamento de experiências, estudos de casos selecionados e observação. Para 

Mattar (1996, p.22):  

 

[...] uma terceira forma de aprofundar o conhecimento de problemas não 
suficientemente definidos é através de estudos de caso selecionados. É um 
método muito produtivo para estimular a compreensão e sugerir hipóteses e 
sugestões para a pesquisa. O método do estudo de caso pode envolver o 
exame de registro existentes, a observação da ocorrência do fato, entrevistas 
estruturadas, entrevistas não estruturadas etc. 

 

A consulta a dados secundários se faz muito útil nas primeiras etapas da 

pesquisa, pois ela ajuda a gerar hipóteses, a definir o problema ou para outros 

aspectos do desenvolvimento da análise. Este exame traz um novo entendimento 

sobre o problema, e seu contexto frequentemente acaba sugerindo soluções que não 

haviam sido consideradas previamente (STEWARTS e KAMINS, 1993).  

Segundo Churchill e Iacobucci (1999), os dados secundários fornecem insights 

metodológicos, e geram informações para comparação, as quais, posteriormente 

podem ser confrontadas com os dados primários. E segundo Veal (2006), uma 

pesquisa com dados secundários pode ser uma interessante fonte de idéias novas a 

serem exploradas, posteriormente, por meio da pesquisa primária. 

No caso da imobiliária X, optou-se por fazer uma análise das avaliações de 

duas plataformas digitais considerando os últimos trinta e um meses a partir da data 

de início deste trabalho. As plataformas escolhidas foram o Google My Business e o 

Reclame Aqui devido a presença da imobiliária e quantidade de avaliações presentes 

nas plataformas. Foi analisado um total de 327 avaliações, somado às duas 

plataformas utilizadas. Para essa análise foram utilizadas as plataformas de avaliação 

do Reclame Aqui, no qual foram analisadas 24 reclamações, e do Google My 

Business, no qual foram analisadas 303 avaliações. Representadas no Gráfico 4: 
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Gráfico 4 - Avaliações e reclamações analisadas - ReclameAqui e Google 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

A plataforma do Google My Business disponibiliza para o avaliador é uma 

maneira para classificar sua experiência com a empresa, onde ele pode avaliar  em 

uma escala de 1 a 5 estrelas, sendo 1 estrela uma avaliação de insatisfação e 5 

estrelas uma satisfação na experiência obtida com a empresa, também é possível 

descrever sua avaliação em um campo disponível para texto, o qual não é obrigatório, 

conforme mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Sistema de avaliação utilizado na plataforma Google My Business 

 
Fonte: Google My Business, 2020. 

 

A segunda etapa da pesquisa teve como intuito o levantamento de dados 

primários. Conforme a definição de Mattar (1996, p.48): “Dados primários: são aqueles 

que não foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são 
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coletados com o propósito de atender as necessidades específicas da pesquisa em 

andamento. As fontes básicas de dados primários são: pesquisados, pessoas que 

tenham informações sobre o pesquisado e situações similares”. 

O método utilizado para a coleta dos dados primários foi o da comunicação, 

através de uma entrevista pessoal em profundidade com o gestor atual da imobiliária 

X. A pesquisa em profundidade, segundo Mattar (1996, p.60) é um método que: 

“Consiste no questionamento, oral ou escrito, dos respondentes para a obtenção do 

dado desejado, que será fornecido por declaração, verbal ou escrita, do próprio”. As 

vantagens para a utilização do método, elencadas pelo autor, são a rapidez e 

versatilidade.  

Mattar (1996, p.70) definiu entrevista pessoal como: “A entrevista pessoal 

consiste em que o entrevistador e o entrevistado estejam em contato pessoal para a 

obtenção dos dados. A tarefa do entrevistador é contatar o entrevistado, efetuar as 

perguntas e tomar nota das respostas”.  Com isso, elaborou-se um roteiro para tal 

entrevista, que se encontra no apêndice deste trabalho. A entrevista foi realizada no 

dia 21/10, com o atual gestor da imobiliária X e ocorreu de maneira online através do 

aplicativo skype com todos o membros do presente trabalho. Com intuito de análise 

posterior da entrevista e após consentimento do gestor, foi utilizada a ferramenta de 

gravação do próprio aplicativo. Com duração total de  uma hora e quatorze minutos. 

No processo de coleta dos dados, foi utilizada uma abordagem direta com o 

entrevistado, ou seja, foi revelado ao respondente o verdadeiro intuito do projeto. 

Malhotra (2001, p.156) ressalta: “Abordagem direta: Tipo de pesquisa qualitativa em 

que os objetivos do projeto ou são revelados ao respondente, ou são óbvios pela 

própria natureza da entrevista”.  
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Como primeiro passo, juntou-se e analisou-se todas as avaliações das 

plataformas Google e Reclame Aqui. Para que isso ocorresse, iniciou-se um processo 

de captura dos comentários atrelados às plataformas. No total foi utilizado um período 

de trinta e um meses, com início em setembro de 2020 até o mês de janeiro de 2018. 

Após a coleta, os dados foram agrupados em uma tabela no Excel. Posterior a leitura 

de cada comentário individualmente, estes foram categorizados por assunto e por 

setor responsável da Imobiliária X.  

Na plataforma do Reclame AQUI o consumidor não responde uma escala de 

mensuração da satisfação em relação a sua experiência com a empresa. Ele realiza 

uma avaliação escrita, a qual, segundo o próprio site da plataforma, é utilizada para a 

realização de uma análise com objetivo de chegar em um resultado nomeado por eles 

como: “Reputação da empresa”. Esta reputação fica visível no perfil da empresa, 

disponível para qualquer usuário dentro do site do Reclame AQUI. Para chegar no 

resultado final, calculado pelo site para cada empresa, é realizada uma análise que 

considera alguns critérios para a formulação da reputação. Segundo o site da 

plataforma os critérios são: 

● Índice de Resposta (IR) - Porcentagem de reclamações respondidas, 

sendo que apenas a primeira resposta é considerada; 

● Média das Avaliações (Nota do Consumidor) (MA) - Leva em consideração 

apenas reclamações finalizadas e avaliadas. Corresponde à média 

aritmética das notas (variando de 0 a 10) concedidas pelos reclamantes 

para avaliar o atendimento recebido; 

● Índice de Solução (IS) - Leva em consideração apenas reclamações 

finalizadas e avaliadas. Corresponde à porcentagem de reclamações onde 

os consumidores, ao finalizar, consideraram que o problema que originou 

a reclamação foi resolvido. Essas reclamações são representadas pelo 

ícone de status verde; 

● Índice de Novos Negócios (Voltaria a fazer negócios?) (IN) - Leva em 

consideração apenas reclamações finalizadas e avaliadas. Corresponde à 

porcentagem de reclamações em que os consumidores, ao finalizar, 

informaram se voltariam a fazer negócios com essa empresa; 
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● Possuir índice de resposta superior à 50%. Se possuir um índice de 

resposta inferior a 50%, ela automaticamente é categorizada como NÃO 

RECOMENDADA. Isso é feito para garantir que empresas que não 

respondem a seus consumidores não sejam beneficiadas, pois todos os 

parâmetros analisados são obtidos a partir do atendimento realizado pelas 

empresas; 

● Possuir um número de avaliações igual ou superior a 10. Se possuir 

menos, a empresa ficará com reputação SEM ÍNDICE. 

 Posterior a mensuração dos critérios, a empresa obterá uma nota. Esta nota 

representa a reputação atual da empresa e mostra em qual categoria a mesma está 

inserida. As diferentes categorias de reputação propostas pela plataforma são 

pautadas pelas notas das empresas, a fim de elucidar como essas categorias de 

reputação são apresentadas no site do Reclame Aqui conforme ilustra a Figura 24 

abaixo: 

 

Figura 24 - Classificação da reputação da empresa utilizada pela plataforma Reclame Aqui 

 
Fonte: site Reclame Aqui, 2020. 

  

Estas categorias representam a satisfação dos clientes perante a resolução de 

seus problemas por parte da empresa em questão. Empresas que alcançam uma nota 
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entre 8,0 a 10,0 pontos se enquadram na reputação denominada como “Ótimo”. 

Quando esta reputação é alcançada, a empresa passa a ser considerada referência 

no serviço prestado e, com isso, torna-se apta a indicação para a premiação anual do 

Reclame Aqui, no qual empresas do mesmo setor competem entre si. 

No perfil da Imobiliária X foram realizadas 26 reclamações no período 

analisado, representando 100% das reclamações realizadas no período de oito anos 

em que a empresa está cadastrada na plataforma. O detalhamento da análise 

realizada para essas avaliações será apresentado no tópico 5.2.2 - Avaliações 

Negativas.  

Entretanto, foi observado que nenhuma reclamação foi respondida pela 

Imobiliária X, deixando assim a reputação da empresa na categoria “Não 

recomendada”, como ilustra a Figura 25. 

 

Figura 25 - Reputação da Imobiliária X na plataforma Reclame Aqui 

 
Fonte: site Reclame Aqui, 2020 

 

Este fato deixa exposto para qualquer usuário na plataforma uma reputação 

ruim, podendo potencialmente prejudicar a imagem da imobiliária X e influenciar nas 

decisões dos possíveis clientes, que buscam referência para contratar os serviços de 

uma imobiliária. Como, por exemplo, no seguinte relato: 

 

[...] Após mais de 20 e-mails para 5 endereços diferentes e sem sequer uma 
resposta, fui ao Procon, e PRECISO de uma resposta para anexar ao meu 
protocolo, conforme orientação da pessoa que me atendeu. Gente, vocês não 
acham um absurdo NENHUM FUNCIONÁRIO SE DAR O TRABALHO DE 
RESPONDER À CLIENTE?[...] POR QUE CUSTA TANTO ME DAR UMA 
SIMPLES RESPOSTA? Estou pedindo demais? 
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O Google My Business é uma ferramenta oferecida pelo Google para todas as 

empresas que desejam obter maior relevância nos resultados de pesquisas do 

buscador. Através dessa ferramenta, realizou-se o recorte e coleta das avaliações e 

comentários para posterior análise, levando como base os últimos trinta e um meses 

presentes no perfil da imobiliária, período o qual englobou 72,84% de todas as 

avaliações presentes no perfil da imobiliária na plataforma.  

Alguns fatores são levados em consideração para determinar a ordem em que 

as empresas vão aparecer no buscador, sendo um deles a avaliação do Google My 

Business. Essa avaliação é realizada por usuários que possuem a intenção de relatar 

sua experiência com uma determinada empresa, podendo ser tanto um relato positivo 

como negativo. Para esse usuário é apresentado um sistema de classificação, com 

notas de 0 a 5, para medir a satisfação da experiência do usuário com a empresa 

determinada. Na plataforma, também fica disponível um campo para o usuário relatar 

por escrito seu depoimento, além de ser possível que o mesmo anexe fotos em sua 

avaliação. O sistema descrito pode ser observado na imagem abaixo (Figura 26): 

 

Figura 26 - Sistema de Avaliação utilizado no Google My Business 

 
Fonte: Google My Business, 2020. 

 

 A partir disso, foram analisadas 303 avaliações no período utilizado para o 

trabalho. 

 

 

6.1 ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES   
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Nessa etapa foram agrupadas as avaliações de ambas as plataformas 

utilizadas, totalizando 327 avaliações, que foram analisadas separadamente em dois 

grupos, sendo eles:  

● Avaliações positivas - 160 avaliações - 48,92%; 

● Avaliações negativas - 167 avaliações - 51,07%. 

 Para isso as avaliações realizadas na plataforma do Reclame AQUI foram 

agrupadas juntamente com as avaliações que obtiveram notas entre 0 a 3 estrelas na 

plataforma Google My Business, formulando assim, o grupo de avaliações negativas. 

Para o agrupamento das avaliações positivas, foram utilizadas as avaliações que 

obtiveram notas entre 4 a 5 estrelas, provenientes somente do Google My Business.  

 Uma vez que as avaliações foram separadas em dois grupos, consegue-se 

analisar mais precisamente os principais motivos que levaram a tecer comentários 

positivos e negativos sobre a experiência do consumidor com a Imobiliária X. 

 

6.1.1 Avaliações Positivas 

 

Na categoria de relatos positivos, foram analisados 160 comentários inseridos 

na plataforma Google My Business, com o filtro de classificação para comentários de 

4 a 5 estrelas (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 - Avaliações positivas do Google 

 
Fonte: Google My Business, 2020. 
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Ao classificar a empresa com notas 4 e 5, a maioria dos usuários da plataforma 

(75,72%) não fizeram nenhum comentário detalhado, sendo esta uma avaliação geral 

sobre sua experiência com a imobiliária. Entre as avaliações analisadas (Quadro 2), 

a maior concentração de menções foi a respeito do serviço de locações, tanto no que 

se refere à entrada como a desocupação do imóvel. 

 

Quadro 2 - Setores da Imobiliária X com maior número de avaliações positivas 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

Diante da leitura e análise individualmente de cada avaliação, a fim de 

compreender melhor os principais motivos causadores das percepções e avaliações 

positivas por parte dos clientes da Imobiliária X, foi realizada a categorização das 

citações presentes nas avaliações analisadas, estas serão denominadas categorias. 

Foi verificada, com frequência, a aparição de mais de uma categoria por avaliação. 

Devido este fato, a soma total das categorias se difere do total de avaliações pois um 

único usuário pode em sua avaliação comentar a respeito de categorias múltiplas. 

Classificando as 39 avaliações com comentários dos usuários, pode-se verificar que 

o atendimento com cordialidade, o suporte do corretor e a percepção de 

profissionalismo como um todo foram aspectos que ficaram tão marcantes na 

experiência de alguns usuários, a ponto de deixarem um texto elogioso no Google. O 

gráfico abaixo (Gráfico 6) ilustra a distribuição das avaliações analisadas: 
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Gráfico 6 - Categorias encontradas nas avaliações positivas 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

 Após a realização da categorização, pode-se notar um número elevado de 

avaliações que não possuem um detalhamento a respeito da satisfação verificada. 

Estas foram categorizadas como “Geral” devido ao fato de o usuário estar 

classificando sua experiência positiva com a imobiliária ou com uma ou mais categoria 

sem maiores detalhamentos.  

A categoria “Geral” obteve o total de 121 avaliações das quais 80 foram a 

respeito da experiência com a imobiliária como um todo e 41 foram atreladas a uma 

ou mais categorias verificadas. Ao todo, esta categoria representou 75,72% das 

avaliações positivas e 37% do número total de avaliações analisadas. Estes casos 

puderam ser verificados e exemplificados a partir de comentários como: “Excelente 

imobiliária”, “Comprometimento”, “Agilidade” onde o usuário elogia a imobiliária ou 

uma ou mais categorias de um modo geral, sem maior aprofundamento. Esta 

categoria é composta também por avaliações que não possuem nenhum comentário 

descrito, estas, contêm apenas a avaliação baseada na quantidade de estrelas que o 

usuário atribuiu a imobiliária. Verificou-se a necessidade destas serem analisadas, 

pois estão tratando da excelência de um modo geral e encontram-se disponíveis na 

plataforma Google My Business, conforme descrita no tópico 5 Análise dos resultados.  

 Posteriormente, a contagem das categorias, ou citações, presentes nas 

avaliações e possuindo o objetivo de realizar a contagem de quantas destas estavam 

presentes em cada uma das avaliações específicas a cada setor, realizou-se o 

cruzamento com os dados dos setores. Com isso, torna-se possível compreender 
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quais as principais categorias de satisfação atreladas a cada setor da Imobiliária X, 

que vieram a resultar na experiência positiva e consequentemente nas avaliações 

positivas relatadas. 

 Para a realização do cruzamento, foi elaborada uma tabela que contém todos 

os setores mapeados e a quantidade de categorias verificadas em cada comentário 

relacionado a algum setor. Conforme o Quadro 3 apresenta: 

 

 

Quadro 3 - Cruzamento dos dados obtidos no mapeamento dos setores encontrados com as 
categorias presentes nas avaliações positivas 

 
Fonte: os autores, 2020. 

  

Nas avaliações que estão diretamente ligadas a algum setor, o setor com maior 

destaque positivo da imobiliária foi o de locação, contendo 22 avaliações, as quais 

representaram 13,75% das avaliações positivas e 6,7% do total de avaliações 

analisadas. Sobre o setor de locação, após leitura e interpretação dos dados 

encontrados, foi possível identificar as principais categorias que levaram o setor a 

destacar-se. Entre elas, observou-se que o suporte oferecido ao cliente e a 

cordialidade presente no atendimento foram os principais motivos que levaram os 

clientes a realizarem suas avaliações positivas a respeito do setor.  

Dentre as 22 avaliações do setor, cada categoria fez-se presente em 11 delas, 

ou seja, 50% das avaliações positivas do setor de locação estão diretamente ligadas 

às categorias de suporte e cordialidade. Outras categorias de destaque do setor de 

locação foi a agilidade, presente em 9 avaliações, e o profissionalismo, presente em 

8 avaliações. A fim de exemplificar a maneira em que se foi encontrado tais pontos 

positivos, no exemplo a seguir percebe-se que o usuário está tratando do 

profissionalismo e da cordialidade atrelado ao setor de locação: “[...] Empresa muito 

séria e que trata seus clientes com muita atenção e respeito[...]”.  Além de relatos em 

que se foi constatada a agilidade do setor como nos exemplos a seguir: “[...] São 

rápidos na aprovação do cadastro e em poucos dias é realizado todo o processo de 

locação [...]”,“ótimo atendimento, sempre atenciosos, aluguei um imóvel em menos de 
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1 mês”, e também “Muito bom! foi rapidinho para fechar negócio, quase nada de 

burocracia”.  

O setor de desocupação obteve 8 avaliações, as quais representaram 5,0% das 

avaliações positivas e 2,4% do total de avaliações analisadas. A respeito do setor, 

verificaram-se perante análise, as categorias que levaram o setor a obter destaque. 

Entre elas, identificou-se que assim como no setor de locação as categorias suporte 

e cordialidade também foram as que mais se destacaram. Cada uma, esteve presente 

em 6 das 8 avaliações positivas do setor, ou seja, 75% das avaliações positivas que 

envolvem o setor de desocupação estão diretamente ligadas ao suporte oferecido e a 

cordialidade prestada.  

As categorias profissionalismo e agilidade, fizeram-se presentes em 3 das 8 

avaliações analisadas, cada uma. A identificação de tais pontos foi possível devido a 

interpretação das avaliações e foram observados a partir de relatos como: “Excelente 

serviço prestado pelo Jefferson e sua equipe, do Setor de Rescisão. Em todo o trâmite 

foi objetivo, atencioso e se empenhou na resolução do conflito, buscando conciliar os 

interesses de locatário e locador. Obrigado e parabéns!”. E “Recomendo bastante a 

imobiliária. [...] O corretor me atendeu super bem e o aluguel deu certo a parte de ter 

contrato com assinatura por email ajudou bastante e a desocupação do meu atual 

imovel está sendo até agora bem tranquila”.  

O profissionalismo e a agilidade foram observados em trechos como os a 

seguir: “Gostaria de agradecer todo o empenho e profissionalismo de todos vocês da 

desocupação” e “Realmente fiquei impressionado com a agilidade, cordialidade e 

eficiência do atendimento na desocupação do meu imovél”. 

A partir da análise ficou evidenciado a satisfação dos clientes nos quesitos 

suporte, cordialidade, profissionalismo e agilidade atrelados aos setores. De acordo 

com a definição de Kotler (2000, p.58): “A satisfação consiste na sensação, de prazer 

ou desapontamento, comparada ao desempenho percebido de um produto em relação 

às expectativas daquele que compra”. Ou seja, para que empresas superem as 

expectativas dos clientes com maior frequência, deve-se adotar uma postura de 

trabalho focada em satisfazer as necessidades e expectativas dos mesmos. Conforme 

observado nos setores, os pontos de destaques corroboraram para a superação de 

tais expectativas as quais foram traduzidas na boa experiência do cliente. 

O setor de angariação obteve 5 avaliações, as quais representaram 3,1% das 

avaliações positivas e 1,5% do total de avaliações analisadas. Posterior a análise, foi 
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verificado que o suporte prestado nos quesitos do setor foi o ponto de maior destaque, 

estando este presente em 4 das 5 avaliações deste setor. Outras categorias 

verificadas no setor, apontadas como pontos fortes através das avaliações, foram a 

praticidade e agilidade.  

Tais pontos foram observados a partir de relatos como: “Agradeço em especial 

a corretora Marizei, pela sua disposição em prestar qualquer informação ou solucionar 

qualquer questão com muita agilidade e atenção.”, “Tenho três imóveis locados com 

eles, muito atenciosos e práticos”. E “[...] Sanou todas nossas dúvidas para deixar 

meu imóvel com rapidez e muita agilidade [...]”. 

Segundo Vavra (1993, p. 164) a satisfação dos clientes é uma estratégia que 

as empresas utilizam para alcançar suas metas. Podendo ser observada através do 

oferecimento de produtos e serviços de qualidade que atendam as necessidades e 

expectativas dos consumidores. Através do melhoramento dos pontos positivos e a 

minimização dos negativos, entende-se que a imobiliária passará a obter mais êxito 

na manutenção do relacionamento com os consumidores e conduzi-los até os 

estágios mais elevados de relacionamento como a apologia. 

Já o setor de Reparos recebeu ao todo 2 avaliações que representaram 1,3% 

das avaliações positivas e 0,3% de todos os relatos analisados. Com base na leitura 

das avaliações, foi possível identificar que novamente o suporte prestado pela 

Imobiliária X é um fator visível nas opiniões dos clientes, como exemplo podemos 

evidenciar: “Gostaria de agradecer todo o empenho no suporte prestado às 

necessidades do meu imóvel de todos vocês em especial ao Jefferson pelo nível 

altíssimo de qualidade em seu atendimento” e também “No momento só tenho 

agradecer o suporte que estou recebendo na manutenção do meu imóvel”. De acordo 

com Vittorello (2020), um bom serviço de atendimento ao cliente pode aumentar muito 

a satisfação do cliente, fator crucial para um bom relacionamento.  

Para os setores de Vendas e Renovação, verificou-se uma avaliação para 

cada. Juntas, representam 1,2% dos relatos positivos e 0,6% de todas as avaliações 

registradas e analisadas. Com a análise, foi possível verificar que mais uma vez o 

suporte prestado é uma qualidade na visão dos clientes, conforme relatos: “O lugar é 

muito confortável, o atendimento é excelente. Principalmente do Calebe que fica no 

setor de alteração contratual” e “Obrigado equipe da Razão por todo apoio na 

aquisição e administração do meu imóvel. Obrigado especial ao Israel, Brenda, João 

e Marlon”. 
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Através da análise das avaliações deixadas pelos usuários a respeito dos 

serviços da Imobiliária X, foi possível identificar que para 22 usuários os processos de 

locação adotados pela imobiliária estão centrados em suas necessidades. Uma vez 

perante os relatos evidenciaram-se os motivos da satisfação dos clientes, sendo 

estes: praticidade, agilidade, profissionalismo com cordialidade e bom suporte ao 

cliente. Peppers & Rogers (1997), afirmam que para as empresas se tornarem 

competitivas, é necessário a atuação com o foco principal não nos produtos ou 

serviços e sim na solução para os problemas dos clientes.  

Desta maneira, a empresa passa a criar valor para seu cliente e, segundo 

Raphel (1999), este processo de criação de valor possui o poder de transformar um 

simples cliente em um divulgador espontâneo do negócio. Fator de extrema 

importância para empresas prestadoras de serviços. 

 

6.1.2 Avaliações Negativas 

 

No grupo de avaliações negativas, foram analisadas um total de 169 

avaliações. A partir deste total, foi realizado um filtro para separar as avaliações que 

contém descrição por escrito das que apenas possuem uma avaliação por estrelas, 

que representam a nota referente a experiência do cliente sem nenhum descritivo. 

Chegando assim no resultado de 85 avaliações sem descritivo e 84 avaliações com 

algum descritivo, conforme gráfico abaixo (Gráfico 7): 
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Gráfico 7 - Avaliações negativas: descritivo 

 
Fonte: Google My Business, 2020. 

 

A partir do filtro aplicado, as avaliações que possuíam descritivo foram 

analisadas separadamente. Podendo com isso, observar as concentrações de 

reclamações ligadas a setores específicos da Imobiliária X. De acordo com a análise 

realizada, quatro setores da imobiliária se destacaram nas reclamações, sendo eles: 

● Cobrança; 

● Desocupação; 

● Locação; 

● Reparos. 

 O Quadro 4, abaixo, apresenta o número de avaliações, diretas ou indiretas, 

atreladas aos setores citados. As avaliações consideradas diretas, são aquelas que 

há citação do nome do setor ou processo específico do mesmo no relato do cliente. 

Já para as avaliações consideradas indiretas o cliente não citou diretamente o setor, 

porém através dos processos identificados nas avaliações, foi possível atribuí-las ao 

setor responsável por tal processo. O quadro também apresenta a porcentagem que 

essas reclamações possuem em relação ao grupo de avaliações negativas completas, 

com ou sem descritivo. 
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Quadro 4 - Avaliações negativas analisadas 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

 Para ilustrar melhor a análise, são apresentadas algumas avaliações que foram 

realizadas, retratando a insatisfação na experiência que os clientes da imobiliária 

tiveram com os setores que os atenderam. Considerando somente as avaliações que 

possuem descritivos, setor de locação apresentou os maiores números verificado, 

contendo 28 avaliações as quais representaram 33% das avaliações negativas com 

descritivo. Quanto ao setor um dos clientes relatou: 

 

O atendimento deixou a desejar, não atendem o celular, não respondem 
chamadas, deixam esperando por dias uma simples resposta. Isso tudo 
acaba atrasando outros compromissos com outras pessoas e com 
fornecedores, sendo que seria bem mais fácil estipular uma média de tempo 
que será aprovada a locação do imóvel, a burocracia exigida em documentos 
é muito exagerada também, coisas desnecessárias, na minha opinião. E 
quando depois de bastante incômodo finalmente vamos buscar as chaves 
nos deixam esperando por 40 minutos na recepção. Não quero generalizar, 
isso tudo aconteceu em uma unidade da imobiliária Razão, não sei como 
funciona nas outras unidades. 

 

O setor de reparos apresentou 25 avaliações negativas, as quais  representam 

30% do total das avaliações negativas com descritivo, a respeito do setor um dos 

usuários deixou o comentário a seguir:  

 

Péssima imobiliária, eu estou a mais de 1 mês falando pro setor de reparos 
que as tomadas do apartamento que aluguei estão todas caindo, e eles vivem 
me dizendo que é estético. Um total despreparo e falta de ética em relação 
aos seus clientes, quando você chega lá tudo parece as mil maravilhas... 
porém, depois que você loca o imóvel com eles vira um pesadelo. Eles já 
mandaram 2 prestadores de serviço aqui e os 2 falaram pra gente que isso 
precisa ser arrumado, que é perigoso. Na hora que eu ou minha família 
levarmos um choque eu mando a conta do hospital. Isso aqui parece estético 
pra vocês? Você coloca um celular pra carregar a tomada vem junto? 
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O setor de desocupação caracteriza 23% do total das avaliações negativas com 

descritivo, com 19 avaliações. Em relação ao setor um dos usuários relatou o seguinte: 

 

MERCENÁRIOS. Como qualquer imobiliária tentam extorquir o seu dinheiro! 
Atendimento péssimo e demorado, despreparo total. Estão me cobrando por 
reparos inúteis e que nem eles mesmos fariam. O setor de desocupação é 
uma piada, não apresentam nenhuma solução. São enrolados, omissos e 
nada prestativos. Só dor de cabeça. Além disso, durante a minha estadia no 
imóvel eles demoraram QUATRO meses para realizar um reparo que nao era 
de minha responsabilidade. Tenho tudo registrado. Por enquanto os 
impasses ainda não foram resolvidos e enquanto isso o aluguel está contando 
e ainda nao entreguei as chaves do imóvel. A imobiliária inclusive FALTOU 
no dia da vistoria de saída, onde eu fiquei la plantado esperando um 
vistoriador. Quando finalmente a vistoria foi feita, o relatório do vistoriador era 
diferente do relatório que eu tinha assinado no contrato em 2016. Um total 
despreparo, nem eles sabem o que estão fazendo. Uma VERGONHA. Tenho 
tudo registrado e pretendo entrar com ação por danos morais referente a tudo 
que eu passei. 

 

O setor de cobranças foi responsável por 10,08% do total das avaliações 

negativas com descritivo, contendo 12 avaliações. Quanto ao setor um dos usuários 

relatou: 

 

Sou inquilina deles a quase 2 anos, já tive outros problemas mas o maior 
aconteceu hoje. Desde o início deste ano não venho recebendo meu boleto 
de aluguel, chega no dia de vencimento e se eu não for atrás ligando ou 
mandando e-mail, eles não me enviam e depois querem cobrar juros. Pois 
bem, em abril deste ano eu enviei um e-mail relatando novamente o problema 
já que os boletos são de responsabilidade da imobiliária, certo? Não tive 
resposta, mas pelo menos o aluguel seguinte recebi o boleto em dia. Ontem 
venceu o deste mês e mais uma vez não recebi, entrei em contato hoje pela 
manhã e o funcionário Denis do setor de cobrança foi extremamente 
grosseiro, dizendo que iria mandar o boleto atualizado porém eu perdia meus 
descontos e também incluía juros, e mesmo eu tentando conversar e explicar 
que a responsabilidade é da empresa dele, ele continuou sendo grosseiro e 
até debochado quando eu disse que não tinha como pagar sem os devidos 
descontos. Ou seja, paguei a mais com juros e etc por culpa da imobiliária 
que garante que os inquilinos é que devem ir atrás dos boletos e que eles não 
tem responsabilidade de enviar. Vou procurar outro imóvel e sair desta 
imobiliária o mais urgente possível! 

 

Diante da análise dos relatos presentes nas avaliações negativas atreladas aos 

setores elencados, foi possível observar as principais citações que levaram esses 

clientes a realizar tais avaliações negativas. Posterior ao agrupamento e análise dos 

relatos contidos nas avaliações, realizou-se a distribuição das citações em categorias 

distintas e quantificadas com o propósito de entender quais são as principais 



70 
 

fraquezas da Imobiliária X,como ilustra o gráfico abaixo (Gráfico 8). É necessário 

salientar que nos relatos, presentes nas avaliações, foi identificado a presença de 

citações múltiplas, sendo estas, traduzidas em categorias distintas. Portanto descarta-

se o emprego da verificação comum, em que se relaciona o total das categorias com 

o total da base de avaliações negativas com descritivo. 

 

Gráfico 8 - Categorias encontradas nos relatos das avaliações negativas com descritivo 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Com intuito de traçar estratégias posteriores com maior assertividade, 

discorreremos a análise baseada nas citações encontradas, as quais foram traduzidas 

em categorias. Verificou-se o total de 210 citações decorrentes das 84 avaliações 

negativas com descritivo. Entende-se que tais categorias representam a real fonte de 

insatisfação dos consumidores. 

O quadro a seguir (Quadro 5) ilustra as principais categorias encontradas, 

através da análise das avaliações negativas com descritivo dos setores elencados.  
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Quadro 5 - Categorias analisadas 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

Atualmente as categorias “demora no atendimento” e “cobrança” representam 

a maior causa de insatisfação por parte dos clientes da imobiliária X. Somadas, tais 

categorias fizeram-se presentes em 74 citações o que representa 35,2% do total de 

citações verificadas nas avaliações negativas com descritivo.  

A demora no atendimento mostrou-se presente em 37 citações, presentes nas 

avaliações negativas com descritivo, e representou 17,6% do total de citações 

verificadas. Através da análise, entende-se que tal problema é originado através de 

fontes como: rescisão de contrato, demora para a resolução de problemas, ineficiência 

dos processos de atendimento e falta de atenção por parte dos atendentes. Tais 

problemas elucidam pontos a serem melhorados pela gestão da imobiliária, devido a 

frequência com que apareceram.  

Como exemplo da demora para a resolução de problemas, um usuário relatou: 

“Péssimo atendimento. Ninguém resolve nada. Cada ligação é mais de sete minutos 

passando por gravações. Não tem um whats para falar, funcionando em horário 

comercial”. No exemplo a seguir outro usuário relata uma situação parecida: “Primeira 
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experiência Horrível, agendei a visita no Site, respondi o Email, falei com a atendente 

por telefone, fiz 03 ligações desligaram as 03. Na terceira fiquei 07 minutos esperando 

na ligação que estava muda”. Em relação a ineficiência nos processos de atendimento 

um cliente relatou: “Abri uma solicitação formal através de um email para imobiliaria 

no qual só foi me responder 2 dias depois; O meu primeiro email foi dia 4 de junho e 

hoje exatos 20 dias depois nada resolvido”.  

Ainda a respeito de atendimento, outra categoria relacionada e presente em 21 

citações, representando um total de 10% do total de citações verificadas nas 

avaliações negativas com descritivo, é a falta de cordialidade percebida, 

principalmente no que se diz respeito a tentativa de resolução de algum problema do 

cliente. Como, por exemplo, no relato a seguir: “Cada funcionário passa uma 

informação, ao questionar sobre isso é mal atendido e tem a ligação encerrada 

enquanto ainda fala”. E também: “Péssimo atendimento do setor de cobranças! 

Atendimento sem cordialidade e respeito com o cliente”. A partir desses relatos, 

percebe-se a insatisfação que os clientes expressam devido a tais gargalos 

operacionais presentes, atualmente, na imobiliária X. 

Cestari Junior (2016, p. 2) define que o atendimento consiste em: “Dar atenção, 

estar atento, saber sobre, deferir, cuidar, ter em vista, tomar em consideração, 

esperar, servir, escutar, responder, sentenciar o seu consumidor”. Pontos que, devido 

a sua falta, puderam ser percebidos ao discorrer das avaliações atreladas a categoria. 

Para Lima (2012) o atendimento é peça fundamental para o sucesso contínuo das 

empresas, principalmente devido ao seu poder de fortalecimento de marca e sua ajuda 

na fidelização dos clientes. Portanto empresas que praticam o atendimento com 

excelência constituem uma ferramenta poderosa a seu favor.    

A categoria cobrança, presente em 37 citações representou 17,6% do total de 

citações verificadas nas avaliações negativas com descritivo analisadas. Esta 

categoria teve como fonte originária problemas como: Envio de boletos errados ou 

com atrasos, cobranças indevidas, taxas extras sem aviso prévio e insatisfação em 

relação ao valor de devolução do imóvel. A situação do envio de boletos errados ou 

com atrasos fez-se presente em diversos casos, sendo essa a principal causa do 

número de citações negativas na categoria cobrança.  

Quanto a isso, um dos usuários relatou: “[...]Depois do negócio fechado, foram 

problemas atrás de problemas. Boletos errados, taxas extras sem comunicado prévio, 

comunicação falha[...]”. Outro usuário constatou também: “PÉSSIMO atendimento, 
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Enviam boletos errados[...]”. Para concluir, outro usuário escreveu: “Se você faz um 

acordo de pagamento fique no pé deles, porque não mandam os boletos pra você 

pagar e depois querem te executar judicialmente por não ter pago os boletos”. Esses 

relatos mostram, por exemplo, como o problema de envio de boleto com atraso causa 

tamanha percepção negativa nos clientes da imobiliária X.  

Lima (2012) pontua que é através das necessidades dos clientes que as 

empresas devem desenvolver e moldar suas atividades. Para o autor quanto mais 

uma empresa deseje satisfazer seu cliente, por intermédio de seus produtos e 

serviços, maiores serão os resultados positivos que a empresa alcançará.  

Para a categoria de Informação, classificada com 34 citações, representou 

16,1% do total de citações verificadas nas avaliações negativas com descritivo. Foi 

verificado reclamações principalmente por falta de processos claros repassados aos 

clientes da Imobiliária X. Como exemplo, podemos evidenciar os seguintes relatos:  

 

Cada funcionário passa uma informação, ao questionar sobre isso é mal 
atendido e tem a ligação encerrada enquanto ainda fala, tentei passar o caso 
para um supervisor ou responsável e ninguém me atendeu, não indico essa 
imobiliária para ninguém.  

 

E ainda:  
 

Muito desorganizada internamente, é necessário ligar diversas vezes para 
obter informações e você acaba ficando no jogo de empurra, até finalmente 
alguém te dar alguma posição e prometer um prazo, já a este prazo não tem 
retorno e lá vai você ligar e explicar a diversas pessoas a sua situação!. 

 

A falta de informação pode acarretar em ações judiciais, conforme artigo 6º, III: 

Art. 6º da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que diz: O princípio da 

transparência consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos 

os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, traduzindo assim no princípio 

da informação. Lima (2012) ressalta que o ponto forte de uma empresa é atender bem, 

além de saber tratar os clientes, saber falar, ouvir e entender o que o cliente realmente 

deseja. O autor conclui que muitos clientes procuram confiança e respeito nas 

empresas. Portanto, deve-se garantir que todos os consumidores obtenham todas as 

informações relativas ao serviço contratado garantindo, com isso, a confiança do 

consumidor.  

Na categoria de Reparos, foram computadas 25 citações, que representam 

11,9% de todas as citações verificadas nas avaliações negativas com descritivo. Foi 
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observado que grande parte da insatisfação dos clientes tem seu início após uma 

experiência positiva na locação do imóvel, que posteriormente fica contrastada com 

uma experiência ruim no pós-venda.  

Tal observação fica evidenciada no relato do seguinte cliente: “Imobiliária com 

suporte ao inquilino horrível! tomem cuidado, na hora de locar são super acessíveis e 

no pós-contrato não dão a mínima satisfação!”. Outro cliente relatou também: 

“Atendimento do setor de locação é excelente. Suporte ao cliente no pós-contrato é 

péssimo!”. Além disso, ficou evidenciado um gap na comunicação da imobiliária com 

os clientes na hora de passar as informações sobre a cobrança dos reparos realizados 

e também na demora para resolução dos problemas, conforme os seguintes relatos 

dos clientes elucidam: 

 

Se for alugar nessa imobiliária, se atende muito às condições do imóvel e seja 
minucioso na vistoria de entrada, anexando fotos se possível e fazendo todo 
e qualquer contato por email, para manter registro e não ser pego de surpresa 
por taxas não informadas e possíveis descasos posteriores. Não 
recomendo!!. 

 

E ainda: 
 

“Ficamos por 6 meses esperando resolver problemas de vazamentos no ap, 
até que não foi mais viável e nós mesmos conseguimos o telefone do dono 
do imóvel e entramos em contato. Realizaram cobrança de uma taxa de forma 
incorreta em janeiro e vieram cobrar essa taxa agora, não entraram em 
contato por telefone, nem correspondência, quando me deparei com o valor 
mais alto informaram que enviaram um e-mail, que foi para spam  

 
Estes relatos elucidam a diferença de percepção dos clientes nas fases de pré 

e pós-venda. Kotler (1996) afirma que a percepção da qualidade emerge através de 

uma relação de confiança construída diariamente com os clientes. A partir de tal 

definição, entende-se a importância em garantir que a percepção dos clientes sejam, 

o máximo possível, positivas. E originadas através de processos que garantam a 

resolução com qualidade de suas necessidades. 

A parte de processos internos foi responsável por 24 citações as quais 

representam 11,4% do total de citações verificadas nas avaliações negativas com 

descritivo. Essa categoria acaba sendo citada, em grande parte dos casos, atrelada a 

algum outro setor, como no exemplo a seguir que a ineficiência dos processos internos 

é atribuída a demora e a falta de informação no setor de atendimento: “Muito 

desorganizada internamente, é necessário ligar diversas vezes para obter 
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informações e você acaba ficando no jogo de empurra, até finalmente alguém te dar 

alguma posição e prometer um prazo, já a este prazo não tem retorno”. Quando citada 

isoladamente, esta categoria tem como causa originária a burocracia percebida nos 

processos internos, como, por exemplo, a avaliação do seguinte usuário: “Tem grande 

gama de imóveis. Burocracia em peso. Recomendo cuidado. Atenção as letras miúdas 

dos contratos…” 

Lucinda (2010) afirma que organizações são compostas por conjuntos de 

processos e que a qualidade dos produtos e serviços está ligada diretamente a 

qualidade de tais processos. Portanto, entende-se que para a imobiliária se tornar top 

of mind é necessário uma reformulação nos processos que vem causando uma 

percepção negativa em alguns clientes.     

 As categorias retorno, comunicação interna e flexibilização apresentaram as 

menores quantidades de citações. O retorno obteve 16 citações, totalizando 7,6% do 

total de citações verificadas. A comunicação interna obteve 9 citações, totalizando 

4,2% do total de citações e a flexibilização obteve 7 citações, totalizando 3,3% do total 

de citações verificadas perante análise das avaliações negativas com descritivo. 

Através da soma de todas as categorias listadas na presente análise, foi atingido 

100% das avaliações negativas com descritivo da plataforma Google My Business no 

período selecionado. 

Após a contagem de cada categoria presente nas avaliações, assim como na 

análise das avaliações positivas, foi realizado o cruzamento com os dados obtidos 

através do mapeamento dos setores. Os quais, juntamente das categorias, foram 

encontrados nas avaliações negativas. O objetivo do cruzamento desses dados é 

compreender quais as principais categorias, ou causas, impulsionadoras das atuais 

percepções negativas dos clientes perante os serviços disponíveis em cada setor da 

Imobiliária X.  

Para realizar o cruzamento desses dados, foi elaborada uma tabela contendo 

os setores que foram mapeados e a quantidade de comentários, dos respectivos, em 

que cada categoria fez-se presente nas avaliações analisadas, como ilustra o Quadro 

6. 
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Quadro 6 - Cruzamento dos dados obtidos no mapeamento dos setores encontrados com as 
categorias presentes nas avaliações negativas 

 
Fonte: os autores, 2020 

 

Nas avaliações negativas que estão diretamente ligadas a algum setor, o setor 

com maior destaque negativo da imobiliária foi o de locação, com 28 avaliações. Sobre 

o setor de locação, após a análise dos dados encontrados, foi possível identificar as 

principais categorias que levaram o setor a destacar-se negativamente. Entre as 

categorias analisadas, pode-se observar que a falta de informação e os processos 

internos são os principais motivos que levaram a insatisfação dos clientes, onde das 

28 avaliações do setor, cada categoria esteve presente em 13 avaliações, ou seja, 

46,42% das avaliações negativas do setor de locação está diretamente ligada às 

categorias de falta de informação e processos internos. Outras categorias que se 

destacaram negativamente no setor de locação foram a falta de retorno do setor, 

presente em 7 avaliações, e também a demora no atendimento e flexibilidade cada 

uma presente em 6 avaliações. 

No setor de reparos, que obteve 25 avaliações, verificou-se perante análise que 

a demora no atendimento foi a categoria mais presente nas reclamações do setor. 

Estando esta presente em 19 das 25 avaliações analisadas do setor. Com isso, 

verifica-se que 76% das avaliações negativas que envolvem o setor de reparos estão 

diretamente ligadas a demora no atendimento apresentado pelo setor. As categorias 

cobrança e processos internos fizeram-se presentes em 10 avaliações atreladas ao 

setor, ganhando com isso um destaque negativo. 

Já no setor de desocupação com 19 avaliações analisadas, pode-se observar 

que a categoria de cobrança se destaca negativamente, estando presente em 16 das 

19 avaliações do setor. Representando 84,21% das avaliações negativas verificadas 

no setor. A falta de informação destaca-se também estando presente em 7 avaliações 

verificadas no setor.  

 No setor de cobrança verificou-se 12 avaliações negativas. O fator que vem 

gerando maior insatisfação nos clientes é a divergência na cobrança dos boletos 

efetuada pela Imobiliária X. Esta categoria, estava presente em 9 das 12 avaliações 
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negativas do setor. Significando que 75% das avaliações negativas analisadas do 

setor de cobrança estão diretamente ligadas a insatisfação dos clientes referentes às 

cobrança realizadas por parte da imobiliária. As categorias de demora no atendimento, 

falta de informação e cordialidade também se destacaram negativamente, onde cada 

categoria esteve presente em 3 avaliações do setor.  

Embora o número de avaliações positivas e negativas seja semelhante, 

avaliações negativas são mais prováveis a causarem danos à imagem da empresa. 

Kotler (2005) afirma que:  

 

“De todos os clientes que registram uma reclamação, entre 54% e 70% 
voltarão a fazer negócios com a empresa se suas reclamações forem 
resolvidas. O percentual chega a espantosos 95% se o cliente sente que sua 
reclamação foi resolvida rapidamente. Clientes cujas reclamações foram 
satisfatoriamente resolvidas falam em média para cinco pessoas sobre o bom 
tratamento que receberam”. (KOTLER, 2005, p.48) 

 

A fidelização de clientes para um empresa é fundamental para seu progresso 

e sucesso contínuo. Kotler (1999) salienta que “Conquistar um novo cliente custa entre 

5 e 7 vezes mais do que manter um atual”. Os esforços para conquistar uma nova 

gama de clientesse tornam cada vez mais difícil com um mercado altamente 

competitivo. Dessa forma, a fidelização é um importante instrumento que assegura a 

estabilidade financeira dos negócios.  

O consumidor fiel não precisa mais ser convencido a comprar, pois ele já 

atestou a qualidade e agora confia na marca. Frankenthal (2018) aborda que clientes 

insatisfeitos com determinada marca, podem repassar sua experiência para em torno 

de 11 pessoas. A medida que clientes satisfeitos, podem repassar sua experiência 

para em torno de 3 pessoas. Ou seja, o peso do relato de um cliente insatisfeito gera 

maior impacto que o de um cliente satisfeito.   
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7 ANÁLISE SWOT  

 

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para a execução de uma análise 

ambiental e serve como base para a gestão de uma organização e para um 

planejamento estratégico. Desenvolvida pelos professores da Harvard Business 

School, Kenneth Andrews e Roland Cristensen, a análise SWOT, denominada em 

português como F.O.F.A, tem como foco o estudo da competitividade de uma empresa 

segundo essas quatro variáveis:Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através dessa ferramenta é 

possível relacionar as oportunidades e ameaças atuantes no ambiente externo com 

as forças e fraquezas apresentadas no ambiente interno. 

De acordo com MCCREADIE (2008), a SWOT auxilia no posicionamento e 

verificação da situação e posição estratégica da empresa em seu ambiente natural. 

Atualmente, nota-se um aumento gradual de competitividade nos mais diversos 

setores. Para tanto, a utilização de ferramentas estratégicas é de suma importância 

para o crescimento e desenvolvimento de uma organização. DAYCHOUW, 2007 

pontua que tal ferramenta é utilizada para análises de ambiente, as quais serão 

utilizadas como base para gestão e planejamento estratégico.    

A análise SWOT é dividida em dois quadrantes, sendo eles: Forças e 

Fraquezas no ambiente interno e Oportunidades e Ameaças no ambiente externo. Em 

relação a parte interna, De Paula (2015) ressalta a importância de elencar todas 

forças, vantagens, fraquezas e desvantagens em relação às empresas concorrentes. 

A fim de garantir que todas as lacunas sejam preenchidas através da análise do 

ambiente interno, De Paula ressalta a importância da resolução de questões como:  

- Quais nossas melhores atividades e processos?; 

- Qual nossa maior vantagem competitiva?; 

- Nosso pessoal está devidamente capacitado?; 

- Nossos processos são confiáveis?. 

Já para o ambiente externo De Paula (2015) ressalta que as oportunidades e 

ameaças são estimativas do futuro através de fatores externos. Para que tais 

estimativas sejam assertivas, o autor elenca questões a serem respondidas como: 

- Alguma política pública de ampliação de crédito que possa alavancar as 

vendas?; 

- Alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar?; 
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- Alguma nova política de tributação pode afetar nossa Margem de 

Contribuição?; 

- A variação cambial pode tornar inviável a importação de matérias-primas?. 

A análise do ambiente interno se torna importante através de sua capacidade 

de elencar as forças e fraquezas da empresa. Através dela torna-se possível 

alavancar a vantagem competitiva, potencializando as forças e aumentando a 

participação de mercado. Com o conhecimento das fraquezas, a empresa torna-se 

capaz de eliminar ou diminuir suas fraquezas. 

O conhecimento da análise do ambiente externo é de extrema importância. Pois 

através dela o gestor é capaz de identificar as oportunidades e ameaças do setor, 

tornando se hábil para desenvolver estratégias que tirem melhor proveito das 

oportunidades e se preparar para minimizar as ameaças. 

 

7.1 FORÇAS E FRAQUEZAS  

 

Segundo Ferrel e Hartline (2009) as empresas devem pensar em termos do 

que podem fazer bem e analisar onde estão suas deficiências. Os autores pontuam 

que forças e fraquezas existem devido a recursos possuídos, ou não, pela empresa 

ou provenientes da natureza de seus relacionamentos entre a empresa e seus 

consumidores, empregados ou organizações exteriores. 

Sobre o ambiente interno, ao longo das análises realizadas e apresentadas 

neste trabalho foram pontuados itens que podem ser classificados como forças e 

fraquezas da Imobiliária X. De tal maneira, o objetivo torna-se aperfeiçoar os itens 

classificados como força e tentar minimizar as fraquezas verificadas. 

Um item que foi bastante comentado nas avaliações positivas realizadas pelos 

clientes, foi o profissionalismo no atendimento e o suporte prestado pela imobiliária. 

Estes itens também foram relatados na entrevista realizada com o diretor da 

imobiliária: “Nossa empresa sempre foi muito bem reconhecida no mercado porque 

as pessoas falavam que sabiam que podiam confiar. Por isso tivemos um crescimento 

orgânico muito bom através do boca a boca dos clientes”  

Foram percebidas através da análise, percepções positivas dos clientes quanto 

ao profissionalismo no atendimento relacionado ao setor de Locação e a qualidade do 

suporte oferecido no setor de desocupação e angariação. A empresa conta também 

com serviços complementares, além da administração de imóveis, como a 

https://www.treasy.com.br/blog/como-calcular-a-margem-de-contribuicao-de-seus-produtos
https://www.treasy.com.br/blog/como-calcular-a-margem-de-contribuicao-de-seus-produtos
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contratação de pessoas para manutenção do imóvel, a realização do imposto de renda 

para seus clientes e entre outros. Na visão do diretor, esses são fatores que 

corroboram para o aumento das percepções positivas dos clientes. 

Outros dois itens, considerados através das avaliações dos clientes como 

pontos fortes da imobiliária, foi a praticidade e agilidade oferecidos pela Imobiliária X 

na hora de fechar o contrato. Estes itens podem ser justificados segundo o diretor da 

empresa, através do avanço tecnológico no setor imobiliário que levou a melhorias 

digitais nos processos da empresa, como pode ser observado no seguinte relato: 

“Nosso site está acima da média das outras imobiliárias, hoje conseguimos fechar um 

contrato de locação sem ter um contato físico com o cliente, só através do meio 

digital”. 

Para as fraquezas, a categoria mais importante analisada, com base nas 

avaliações negativas, foi a de demora no atendimento. Muitas dessas reclamações se 

originaram através da falta de conhecimento dos processos internos da imobiliária por 

parte de seus clientes. É importante salientar que esta fraqueza foi verificada em mais 

de um setor da imobiliária junto com cobrança.  

O tema cobrança esteve presente entre os mais citados no quesito fraquezas 

da imobiliária. Problemas como envio de boletos errados ou com atrasos fizeram deste 

tema um dos mais citados nas avaliações negativas. A resolução deste tema será 

verificada através da prática de processos eficientes que visam sanar as 

necessidades dos clientes. Uma vez resolvido, esperasse que a percepção dos 

clientes volte a retratar cenários positivos. Ensejando a transformação dos clientes em 

advogados da marca. 

A falta de informação, provenientes de setores distintos da imobiliária, elucida 

a falta de processos claros no momento do atendimento ao cliente. Este ponto foi 

traduzido como uma fraqueza atual da imobiliária X e pode ser percebido no relato do 

diretor a seguir: “Os funcionários estão acostumados a fazer o trabalho da mesma 

forma, com uma grande dificuldade em introduzir novas ferramentas e novos 

processos de melhoria”. Este tema, afeta diretamente a percepção de qualidade do 

consumidor perante a imobiliária X. Para que o mesmo não seja mais um problema, 

entende-se que imobiliária deve adotar práticas de treinamento com os funcionários 

que simulem as situações ocorridas que levaram os clientes para tais percepções. 
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7.2 TABELA SWOT  

 

A partir da obtenção das forças e fraquezas, perante análise e provenientes do 

ambiente interno da empresa, faz-se possível a união com as oportunidades e 

ameaças, elencadas a partir do ambiente externo da empresa e presentes no capítulo 

2 do presente estudo, para a elaboração da tabela SWOT (Quadro 7), a fim de ilustrar 

a situação atual da imobiliária X diante seus ambientes. 

 

Quadro 7 - Análise SWOT | Imobiliária X 

 
Fonte: os autores, 2020. 
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  8 ESTRATÉGIAS E PLANO DE AÇÃO 

 

Apoiando-se nas informações obtidas através da análise de dados secundários, 

dentro do período de trinta e um meses, o plano vigente tem como meta o 

desenvolvimento de soluções para os problemas enfrentados pela imobiliária X no que 

se refere aos pontos de contato e atendimento ao cliente. De acordo com a definição 

de Kotler (1998) o planejamento de marketing envolve todo o processo de tomada de 

decisões referentes ao mercado-alvo da empresa. Para que uma estratégia de 

marketing obtenha sucesso, faz-se necessário uma avaliação minuciosa da empresa, 

elencando todos os seus pontos fortes e fracos. Kotler (2000 p.86) ressalta também 

que é através do planejamento estratégico que serão definidos os objetivos gerais e 

as estratégias baseadas nas análises realizadas e nas oportunidades de mercado.  

Baseando-se nas definições acima, foi desenvolvido um plano de ações 

estratégicas que visam melhorar a jornada do consumidor, tornando-a mais fácil e 

fluida, para que os gargalos identificados nos comentários das plataformas sejam 

minimizados e/ou eliminados. O detalhamento das estratégias e do plano de ação 

serão apresentados ao decorrer do presente capítulo. 

Perante a análise das informações levantadas a respeito do setor imobiliário e 

da Imobiliária X, tornou-se possível o entendimento do ambiente externo e interno, 

para que se possa elencar os problemas e oportunidades de marketing. O 

levantamento das informações ocorreu através de pesquisas a dados secundários, 

além de uma entrevista com o atual gestor da imobiliária, obtendo com isso dados 

quantitativos e qualitativos. A partir de tais dados, a compreensão dos problemas a 

serem sanados e as oportunidades a serem exploradas tornou-se possível. O setor 

imobiliário, como um todo, está passando por um período de aquecimento, o qual 

favorece empresas desse segmento.  

Atualmente, uma das variáveis que exercem maior impacto no setor, a taxa 

Selic, apresenta a menor taxa já registrada, se tornando esta, uma excelente 

oportunidade para empresas do segmento realizarem negócios, devido ao aumento 

de oferta de crédito. Ainda no quesito oportunidades, o setor este ano devido a 

pandemia, apresentou avanços tecnológicos para suprir as necessidades da 

demanda, como por exemplo: Assinatura de contratos de locação onlines, envios de 

documentos digitais, alteração do sistema web vigente. As empresas que se 

adaptaram rapidamente apresentam vantagens competitivas perante a concorrência.  
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Através da análise das reclamações dos clientes da imobiliária X, identificou-se 

que um dos principais problemas percebidos é a demora no atendimento, aspecto 

este declarado em situações atreladas a mais de um setor da imobiliária é causado 

por aspectos como: a demora na resolução dos problemas dos clientes, ineficiência 

nos processos de atendimento aos clientes, falta de atenção por parte dos atendentes 

e rescisão de contrato.  

Outro montante de reclamações identificadas na imobiliária X diz respeito ao 

processo de cobranças. Estão relacionados à cobrança de situações como envio de 

boletos errados ou com atrasos, cobranças indevidas, taxas extras sem aviso prévios 

e discordância nos valores de devolução de imóveis. Outro problema que vem 

acarretando percepções negativas durante a jornada dos consumidores é a falta de 

informações verificadas nos processos da imobiliária, o que ocasiona confusão em 

diferentes pontos de contato com os consumidores. 

Foi encontrado também, mediante análise, os principais pontos positivos 

encontrados nas avaliações dos usuários sobre os serviços oferecidos pela 

imobiliária. A maior quantidade foi direcionada a experiência geral que o cliente obteve 

com a imobiliária, sem exemplificar os pontos que os levaram a tal percepção.  

Os maiores pontos positivos, direcionados às mesmas causas, foram 

verificados nos setores de locação e desocupação. Entre as causas, as maiores 

verificadas nos setores citados, foram o suporte ao cliente e cordialidade no 

atendimento. Logo após estas, a agilidade e o profissionalismo, verificadas em ambos 

os setores, também se destacaram como pontos positivos.  

Vale ressaltar, novamente, a definição de Frankenthal (2018), em que o autor 

aborda que clientes insatisfeitos com determinada marca, podem repassar sua 

experiência para em torno de 11 pessoas. A medida que clientes satisfeitos podem 

repassar sua experiência para em torno de 3 pessoas. Sendo assim, o peso do relato 

de um cliente insatisfeito gera maior impacto que o de um cliente satisfeito.   

A partir do conhecimento dos problemas de marketing, torna-se plausível o 

desenvolvimento de estratégias para minimizá-los e ir em direção aos objetivos de 

marketing que serão propostos. Kotler (1993) pontua que estratégias de marketing 

podem ser definidas como um conjunto pelos quais empresas esperam executar os 

seus objetivos de marketing. O autor ressalta que os objetivos de marketing 

descendem das estratégias corporativas, tal qual, pressupõe a análise das forças e 

fraquezas internas da empresa além das oportunidades e ameaças provenientes do 
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estudo macro ambiental. Para Boone e Kurtz (2001), é de suma importância que 

empresas diagnostique suas forças e fraquezas, estudem seu ambiente, definam os 

objetivos de marketing e selecionem os mercados-alvo a fim de desenvolver o 

composto de marketing adequado. 

A partir disto, o objetivo do presente plano é a proposição de estratégias para 

a construção e manutenção de bons relacionamentos com os atuais e os clientes que 

virão a realizar negócios com a imobiliária, a fim de torná-los advogados da marca. 

Entende-se que é através de atitudes da marca para a superação das expectativas 

pessoais dos clientes e transmissão constante de confiança, que a mesma 

conquistará um bom relacionamento com o cliente, elevará o nível de satisfação e 

aumentará com isso seu nível de reputação.  

Para empresas prestadoras de serviços, a reputação é de extrema importância, 

devido ao fato de novos consumidores serem influenciados em seu processo de 

tomada de decisão por percepções de outros consumidores e pela reputação da 

empresa perante seus serviços oferecidos. Para isso, a presença de tais 

relacionamentos devem ser percebidos desde a fase de pré-venda pelos clientes, 

estando estes, presentes em todas as fases da jornada do consumidor para que se 

torne mais forte.  

A era digital facilita a manutenção desses relacionamentos, proporcionando à 

marca, em diferentes etapas da jornada do consumidor, a chance de oferecer 

experiências que surpreendam as expectativas dos clientes. Acredita-se que através 

da coleção de experiências positivas, mesmo que os clientes eventualmente troquem 

de imóveis, eles possam recomendar a imobiliária para amigos e familiares.  

Para isso, é necessário municiar o público-alvo com conteúdos e informações, 

através do marketing de conteúdo, para que não existam dúvidas em relação aos 

serviços oferecidos pela imobiliária. Se o cliente tem acesso a todas as informações 

que sanem suas dúvidas e necessidades cria-se um potencial no fortalecimento da 

marca, aumentando a credibilidade e a reputação da empresa, que combinados, 

oferecem maior confiança ao cliente por via de tal criação de valor. 

O plano de ação de marketing é parte vital do planejamento estratégico de 

todas as empresas. Para que seu funcionamento seja pleno, é necessário o 

envolvimento de toda a organização em sua execução. 

Richers (2000, p. 61) ressalta tal pensamento: 
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Todas as empresas precisam de um plano de marketing que una as pessoas 
em torno de seus objetivos e estabeleça metas para o futuro. Existem 
incontáveis modelos de plano de marketing, mas nenhum funciona sem o 
envolvimento e o comprometimento das pessoas que participam da sua 
execução. 

 

Kotler (2000) afirma também, que o plano de ação de marketing é um dos 

produtos mais importantes do processo de marketing. Cobra (1991) pontua que tal 

plano, visa objetivos como: Ampliar as vendas, direcionar os negócios para reter 

clientes atuais e conquistar novos clientes.  

Churchill (2003, p.19) reitera que os planos de marketing são: “Documentos 

criados por organizações para registrar os resultados e conclusões das análises 

ambientais e detalhar estratégias de marketing e os resultados pretendidos por elas”. 

Portanto entende-se o princípio fundamental de traçar estratégias que almejam a 

manutenção dos atuais relacionamentos da imobiliária X, além de focar na 

continuidade da saúde de tais relacionamentos garantindo a satisfação contínua dos 

clientes. 

Para que o plano de ação de marketing seja assertivo, o mesmo deve basear-

se em estratégias, as quais devem ser pautadas pelo resultado das análises 

concluídas. Oliveira (2001) afirma que o conceito básico de estratégia está 

relacionado a ligação da empresa a seu ambiente. O objetivo, segundo o autor, é 

minimizar os problemas e maximizar as oportunidades. Las Casas (1999, p.13) atribui 

o significado de planejar estrategicamente como: “Estar em sintonia com o mercado, 

visando à adaptação da direção estratégica de uma empresa às mutantes 

oportunidades de mercado”. 

Posterior à definição dos problemas e objetivos da imobiliária X, diante do 

presente estudo, a elaboração de estratégias de marketing torna-se fundamental para 

atingir os objetivos propostos. Bem como adaptar-se a definição de Las Casas (1999), 

tornando a imobiliária X em plena sintonia com o mercado em que atua. O mix de 

estratégias definidas para a imobiliária X foi pensado a partir do resultado da pesquisa 

quantitativa com dados secundários e da pesquisa qualitativa através da entrevista 

em profundidade com o atual gestor, possuindo como foco a resolução dos gaps 

observados na jornada do consumidor. 

Uma das formas de entender as reais necessidades dos clientes é o  

mapeamento e entendimento do caminho percorrido por eles durante o 

relacionamento com a marca, este conceito define a jornada do consumidor. Kotler, 
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Kartajaya e Setiawan (2010, p.77) ressaltam que: “As empresas precisam entender 

que mais pontos de contato e volume mais alto nas mensagens não traduzem 

necessariamente em maior influência. É preciso se destacar da multidão e conectar-

se de forma significativa com os consumidores em apenas alguns poucos pontos de 

contato cruciais”.  

Diante disso, foi mapeada a jornada do consumidor (Figura 27) da imobiliária X 

baseada no fluxograma dos processos realizados pela empresa. 

 

Figura 27 - Jornada do Cliente 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

Por intermédio dos dados adquiridos, tornou-se possível a identificação de 

pontos de contato cruciais, responsáveis pela percepção de qualidade dos serviços e 

do atendimento da imobiliária, que resultaram em manifestações tanto positivas 

quanto negativas dos consumidores. 

 A Figura 28 apresenta esses pontos de contatos presentes na jornada do 

consumidor que resultaram em manifestações positivas (azul) e negativas (vermelho).  
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Figura 28 - Pontos positivos e negativos presentes na jornada do consumidor da Imobiliária X 

 
Fonte: os autores, 2020. 
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A partir dos dados obtidos nas análises realizadas, pode-se observar gargalos 

existentes em pontos cruciais de contato com o cliente, esses pontos são 

apresentados na figura 28. O primeiro ponto de contato com o cliente analisado, que 

possui um gargalo aparente, é a entrega da documentação e chaves do imóvel ao 

locatário, processo esse realizado pelo setor de locação.  

Atualmente na Imobiliária X essa documentação é entregue ao cliente apenas 

com uma breve explicação, fato que influencia na divergência de informações 

posteriormente e vem ocasionando insatisfação nos clientes durante tal processo. A 

fim de deixar essas informações mais claras e de fácil entendimento, a primeira ação 

proposta se refere a criação e implementação de um Manual de Orientações voltadas 

ao locatário, que será entregue juntamente com o contrato e chaves do imóvel, que 

acontece nas partes de Compra e Retenção na jornada do consumidor da empresa. 

Este manual também ficará disponível digitalmente no espaço destinado ao cliente, 

presente no site da Imobiliária X.   

O objetivo deste manual é trazer informações que estão presentes no contrato 

de locação, porém de uma maneira mais clara, utilizando uma linguagem mais 

próxima e principalmente didática para o cliente. Atendendo-o de uma maneira mais 

focada em suas necessidades e desejos, facilitando o entendimento das informações 

e instruções, as quais acabam se tornando dúvidas frequentes nos clientes. É direito 

de o consumidor possuir informações adequadas e claras sobre o serviço contratado, 

com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, 

preço e garantia, bem como sobre os riscos que apresentam (Art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor - Direitos básicos do consumidor).  

Stone, Woodcock e Machtynger (2001) explicam que o gerenciamento do 

relacionamento com os clientes deve considerar as etapas de seu ciclo de vida junto 

a empresa, adotando diferentes estratégias e abordagens em cada uma destas 

etapas. Uma destas é o conhecimento, sendo uma etapa de aprendizado onde 

empresa e cliente começam a se conhecer. Os autores pontuam que se conduzida 

corretamente, esta, pode estabelecer um vínculo de confiança duradouro, que servirá 

como blindagem para eventuais problemas vindouros. 

O comportamento do consumidor é afetado, também, por fatores internos e 

pessoais como necessidades, motivos, percepções, atitudes, aprendizado entre 

outros, para a decisão de compra. Rocha e Christensen (1999) pontuam que a 

motivação de um consumidor surge de uma necessidade não satisfeita que 
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desencadeia um desequilíbrio, levando o indivíduo a buscar a solução para esta 

situação. 

    Perante análise, foi possível observar que a contestação por parte dos 

clientes sobre as cobranças realizadas pela imobiliária X foi elencada como uma das 

principais causas de insatisfação em alguns clientes atualmente. Este fato corrobora 

para a realização de comentários negativos em plataformas de avaliação, conforme 

verificado.  

Com isso, propõe-se que no manual seja explicado o que é dever do locatário 

e o que é dever do locador, deixando mais claro, por exemplo, quando um reparo é 

custeado para o locatário e quando o custeio do reparo é de responsabilidade do 

locador.  

Outras informações que possam sanar as dúvidas dos clientes para evitar uma 

possível reclamação devem estar presentes neste manual tais como: 

• E-mails úteis; 

• Telefones úteis; 

• Procedimento para realização de reparos no imóvel; 

• Procedimento para a realização do ligamento/desligamento de água e luz; 

• Procedimento que deve ser feito para a desocupação do imóvel; 

• Deveres e responsabilidades do locatário; 

• Deveres e responsabilidades do locador; 

• Como acessar o espaço destinado ao cliente. 

Exemplo visual do manual destinado ao locatário (Figura 29): 
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Figura 29 - Exemplo visual para ilustrar o manual destinado ao locatário 

 
Fonte: os autores, 2020. 

 

A fim de aperfeiçoar a experiência e gerar um maior encantamento nos clientes 

em seu início de jornada com a empresa, outra ação sugerida é o aperfeiçoamento do 

kit que é entregue ao cliente junto ao contrato e chaves do imóvel. Presente na parte 

de Compra na jornada do consumidor da imobiliária. Atualmente, o kit entregue pela 

imobiliária contém uma caixa pequena personalizada com a logo da empresa 

contendo a chave do imóvel e uma barra de chocolate artesanal.  

Para o aperfeiçoamento deste kit, os materiais supracitados serão mantidos e 

junto a eles serão entregues:  

● Chaveiro personalizado em formato de casa com a logo da empresa, junto 

a chave do imóvel; 

● Carta de boas-vindas assinada pelo diretor responsável pela conta do 

cliente; 

● Manual voltado ao locatário; 

● Caneta personalizada da empresa; 

● Calendário infinito personalizado da empresa; 

● Sacola personalizada da empresa para envolver todo o kit. 

O kit foi montado pensando na experiência e utilidade dos materiais, no qual o 

locatário pode usá-los no dia-dia em seu novo imóvel. Stone, Woodcock e Machtynger 
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(2001) pontuam que uma das etapas a serem consideradas no gerenciamento do 

relacionamento com os clientes é as boas-vindas. Segundo os autores: “Em alguns 

casos, a conquista do cliente deve ser celebrada com o próprio cliente, criando a 

marca de sua entrada na empresa. Assim, um kit de boas vindas, por exemplo, além 

de registrar este momento, pode ajudar a dirimir quaisquer dúvidas finais e tornar o 

cliente mais seguro para iniciar seu consumo”.  

Gummesson (2005) afirma que para empresas prestadoras de serviços a 

criação e manutenção de uma rede de relacionamentos é parte central dos objetivos 

de marketing. Devido ao fato de serem impulsionadores na geração de novos 

negócios. O autor ainda afirma que outras ações, como campanhas publicitárias, 

podem até ser importantes mas não ao ponto de sustentarem sozinhas a continuidade 

da empresa.   

 Outro ponto de contato que possui um gargalo visível, se refere a demora no 

atendimento e falta de informação e retorno por parte da imobiliária, evidenciados na 

geração de boletos realizados pelo setor de cobranças. Na abertura de solicitação de 

reparos e manutenção, realizado pelo setor de reparos, pontos de contato presentes 

no fluxograma. Partindo do princípio que na entrevista realizada com o diretor da 

empresa, onde o mesmo destaca que o setor imobiliário está passando por uma 

reformulação digital, essa reformulação tem agregado positivamente para o setor.  

Com isso, propõe-se uma ação com intuito de sanar os problemas relacionados 

a demora no atendimento e falta de informação, por parte da imobiliária perante ao 

cliente. Essa ação se trata do aperfeiçoamento do espaço destinado ao cliente, 

que atualmente já se encontra disponível no site da imobiliária, porém possui a única 

função de disponibilizar o boleto de aluguel para pagamento do mês subsequente. 

Propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo destinado ao mesmo espaço para 

uma versão mobile. Este espaço, além de melhorar a comunicação com os clientes, 

tem como objetivo dar mais autonomia e informação para os mesmos. Este aplicativo 

estará presente nas partes de Retenção e Advocacia na jorna do consumidor. 

Por exemplo, um dos recursos disponíveis será a abertura e acompanhamento 

de solicitações de serviços. A sugestão tem como intuito disponibilizar os seguintes 

recursos para os clientes: 

Perfil: 

• Cadastro; 

• Notificações; 
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• Contrato realizado junto a imobiliária; 

Financeiro:  

• Disponibilidade do boleto de aluguel para pagamento; 

• Histórico de boletos pagos. 

 Informações:  

• Notícias; 

• Dicas úteis; 

• Horário de atendimento; 

• Dúvidas frequentes. 

Contatos: 

• Telefone para contato; 

• Chat; 

• Fale conosco. 

 Serviços: 

• Abertura de solicitação de serviço (Reparos e manutenção); 

• Status da solicitação realizada. 

Além de disponibilizar os recursos citados acima, tanto no espaço destinado ao 

cliente disponível no site como no aplicativo, sugerimos o desenvolvimento de uma 

ferramenta pautada em inteligência artificial, para notificar o usuário da 

aproximação da data de vencimento do boleto de aluguel e da mudança de status da 

solicitação de serviço, além disso, notou-se a que não existe nenhuma notificação ao 

locatário ao chegar próximo da data de encerramento do seu contrato. Pensando na 

orientação ao cliente, propõe-se também que esse sistema notifique o usuário que a 

aproximação da data de término do contrato está se aproximando. Esse processo de 

notificação acontecerá em três momentos, sendo estes: 60, 30 e 7 dias antes da data 

de encerramento.  

No entanto, entende-se que logo após a implementação destas estratégias 

diversos clientes não irão possuir o conhecimento do que pode ou não ser realizado 

através desta plataforma. Para isso, propõe-se uma campanha através das redes 

sociais da imobiliária, com intuito de apresentar este espaço e suas vantagens. A 

respeito da forma de realização da campanha, propõe-se a realização de um vídeo 

curto, mostrando a visão do cliente dentro de seu espaço, ressaltando as vantagens 

que o mesmo pode obter através da utilização do espaço. Além dessas notificações, 
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sugere-se que o aplicativo disponibilize informações úteis ao usuário, não se tratando 

estas, apenas de informações a respeito do seu contrato ou serviços referentes a 

empresa. Mas, que possam vir a agregar na experiência com a imobiliária, com 

informações como: Rodízio de água na região, coleta de lixo, comércios como 

supermercados e farmácias e também serviços de saúde como hospitais e postos de 

saúde próximos ao imovél. Conteúdos que complementam a riqueza do aplicativo, 

conduzindo o cliente a uma maior percepção de valor em seu relacionamento com a 

imobiliária.  

McKenna (1991) ressalta que um fator que ajuda a criar e reforçar 

relacionamentos é o aumento da dedicação das empresas, no intuito de oferecer aos 

clientes mais informações e comodidade. Além do mais, este aplicativo possibilita a 

empresa a geração de um rico banco de dados, importante ferramenta que armazena 

informações sobre os clientes, tornando possível a personalização de soluções e 

interações. Vavra (1993) ressalta os quatro principais ganhos para a empresa com a 

utilização do banco de dados, sendo eles:  

● acessibilidade, oferecendo a informação de quem são e onde estão os 

clientes;  

● mensuração, uma vez que os dados das transações e os registros 

comportamentais podem ser usadas para avaliar o valor dos clientes;  

● contabilização, avaliando o retorno real de cada ação de marketing e 

trazendo aprendizado do que efetivamente funciona;   

● flexibilidade, permitindo interagir com cada cliente de forma personalizada, 

respeitando suas preferências.  

Outros gargalos encontrados foram a demora no atendimento e a falta de 

cordialidade, apresentadas por parte da Imobiliária X. Através da entrevista com o 

diretor, foi possível observar comentários que ressaltaram a inexistência de um 

processo ou padrão de atendimento na imobiliária, vale ressaltar que foi verificado a 

existência de comentários tanto positivos quantos negativos referentes ao 

atendimento, mostrando que não existe um padrão definido que reflita a identidade de 

atendimento da imobiliária X. A ação sugerida para solucionar esses problemas é a 

implementação de um Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC), com 

funcionários treinados e capacitados para a realização desse serviço.  

Para o melhor funcionamento dessa ação sugere-se treinamentos e cursos 

voltados para o atendimento e principalmente a satisfação do cliente para esses 
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colaboradores, presente na parte de Retenção na jornada do consumidor da empresa. 

Esse setor será responsável pelo atendimento e filtro do cliente antes dele ser 

encaminhado para o setor responsável pela resolução dos problemas,  para a 

capacitação desses funcionários são sugeridos a realização de cursos capacitadores 

como, por exemplo, um curso voltado a ações e práticas de atendimento ao cliente, 

com o objetivo de aperfeiçoar o tratamento ao cliente no  atendimento realizado, outro 

a respeito de como lidar com situações inesperadas e complexas e, também, como 

fidelizar o cliente a partir de um serviço prestado de forma atenciosa.  

Também são recomendados cursos voltados à inteligência emocional do 

colaborador, segundo uma pesquisa realizada em 2018 pela TalentSmart uma das 

consultorias empresariais mais renomadas do mundo, 58% do desempenho de 

qualquer profissional está relacionado a Inteligência Emocional, esse curso terá como 

objetivo fazer com que o colaborador saiba lidar com pressão e estresse, aperfeiçoar 

a autoconfiança e autoconhecimento, ter controle emocional e capacidade de 

adaptação, bem como trabalhar bem em equipe.  

Em resumo, a implementação do novo setor se baseia em uma ação de 

Marketing para implementar um padrão de qualidade no atendimento, em vista que 

existe um grande número de avaliações negativas voltadas a ineficácia desse 

processo atualmente. No livro Fidelizar o cliente (NBA, 2000) Roland Bee realça dois 

princípios fundamentais da excelência no atendimento ao cliente: 

● comprometimento da empresa em proporcionar excelência, enquanto o 

cliente é o principal centro de atenção de toda a companhia; 

● todos os funcionários estão cientes e comprometidos com a visão de 

excelência em atendimento ao cliente. 

Tendo em vista os princípios realçados pelo autor, entende-se que para que a 

excelência no atendimento seja atingida, toda a organização precisa estar envolvida 

com esse compromisso. Diante disso, a padronização do atendimento mostra-se 

como importante ferramenta para que a qualidade do atendimento exercido pela 

empresa seja melhorado. Dantas (2004, p. 62) ressalta o modelo ideal de atendimento 

como: 

 

O profissional de atendimento deve ser conduzido pela empresa 
sempre colocando o cliente em primeiro lugar oferecendo serviços de 
qualidade. Portanto faz se necessário manter sempre uma atitude que 
demonstre disposição e empenho, pois ninguém gosta de relacionar-
se com alguém que aparenta estar entediada, desinteressada e 

https://books.google.com.br/books?id=iYm9doVRkWsC&dq=excelencia+no+atendimento&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
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aborrecida. O que a organização deve ter em mente é que deve 
atender bem, para atender sempre. 

 

De tal maneira, entende-se que a forma em que a empresa se relaciona com o 

cliente influencia diretamente no desenvolvimento do negócio.   

Para que os gargalos no fluxo do cliente, ocasionados pela falta de informação 

e demora no atendimento e presentes nos processos realizados pela imobiliária, 

sejam resolvidos outra ação sugerida é a implementação ou terceirização de um 

sistema de controle e mensuração de atendimento, diretamente interligado com o 

sistema de SAC e de abertura de serviço no site e aplicativo, esse sistema será 

responsável pela geração de um número de protocolo para cada abertura de 

solicitação de serviço, assim possibilitando o controle, mensuração e o fluxo dentro do 

próprio sistema de cada atendimento gerado pela Imobiliária X. Evidenciado na parte 

de Compra e Retenção na jornada do consumidor. 

Para exemplificar esse sistema de controle, foi realizada uma pesquisa de 

empresas que fornecem esse serviço, chegou-se ao programa Contact Center Unicall 

utilizado pela empresa Unimed, que é detentora do programa e, de momento, não 

comercializam para outras empresas. Esse serviço possibilita o controle e 

mensuração do início ao fim de todos os atendimentos realizados pela empresa e tem 

como objetivo prestar um serviço de excelência no atendimento aos beneficiários, 

agregando valor à marca da Imobiliária X.  

O gerenciamento e controle do atendimento em tempo real possibilita 

padronizar e acompanhar a operação de atendimento detalhadamente, buscando 

atender às necessidades de maneira singular e superar as expectativas dos clientes. 

Esse sistema possibilita à empresa o controle de prazos para a realização e execução 

do serviço, assim possibilitando a imobiliária dar um parecer sobre a situação presente 

do serviço requerido pelo cliente. Oakland (2007) afirma que o controle de qualidade 

deve acompanhar os requisitos dos clientes para que eles sejam constantemente 

atendidos conforme as normas do sistema. O autor pontua que tal sistema, 

essencialmente, é formulado através de o conjunto de atividades e técnicas 

empregadas para obter e manter a qualidade de um produto, processo ou serviço.  

Para entender a satisfação do cliente em relação aos serviços prestados pela 

Imobiliária X, principalmente os que estão ocasionando os gargalos no fluxo dos 

clientes comentados acima, outra ação sugerida é a implantação de um sistema 

contínuo de avaliação, por meio de uma pesquisa descritiva enviada ao cliente assim 
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que o serviço solicitado for concluído, presente na etapa de Retenção na jornada do 

consumidor. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar a percepção do cliente em 

relação aos serviços prestados, o comportamento dos clientes, a entrega do serviço 

prestado e o nível de recomendação – NPS. A estrutura dessa pesquisa irá conter 2 

perguntas estruturadas e 2 questões abertas, exploratórias, para engrandecer a 

análise dos resultados e também promover insights para os responsáveis pela análise 

da pesquisa na imobiliária.  

De acordo com Malhotra (2011), a pesquisa quantitativa (Figura 30) tem por 

objetivo quantificar os dados, buscando evidências conclusivas, baseada em 

amostras grandes e representativas. 

Figura 30 - Modelo de questionário para pesquisa descritiva 

 
Fonte: os autores, 2020. 
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Para que a pesquisa seja entregue ao cliente, sugere-se que a mesma seja 

enviada pelo aplicativo sugerido, assim aproveitando mais uma usabilidade do 

mesmo. Para os clientes que não utilizarem o aplicativo ou fizerem a abertura de 

solicitação de serviço por telefone, o envio da pesquisa será realizado para o mesmo 

e-mail utilizado no cadastro do cliente.  

As ações propostas possuem como objetivo melhorar os atuais pontos de 

contato com os consumidores que vem ocasionando insatisfação. Anderson et al. 

(1994) pontua que existe uma relação integrada entre satisfação dos consumidores e 

rentabilidade do negócio. Grégorie e Fisher (2008) explicam que a qualidade do 

relacionamento com o cliente pode ser mensurada pela satisfação, confiança e 

comprometimento do mesmo em relação a experiências passadas com a empresa, e 

sua intenção de continuar se se relacionando com a mesma.  

Oliver (1997) afirma que a satisfação influencia diretamente na lealdade à 

marca, repetição de compras, comunicação boca a boca positiva, lucratividade e 

participação de mercado. Perante definição do autor entende-se que através das 

ações propostas, consumidores da imobiliária X passem a enxergar mais valor no 

relacionamento com a empresa e sintam-se mais satisfeitos. Para que mesmo que um 

consumidor não venha mais realizar negócios com a empresa ele possa recomendá-

la de forma espontânea, evidenciando sua experiência positiva obtida com a 

imobiliária.  

A figura 30 demonstra a jornada do consumidor aprimorada com a 

implementação das ações sugeridas.  
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Figura 31 - Jornada do consumidor aprimorada com a implementação das ações sugeridas 

 
Fonte: os autores, 2020. 
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8.1 CRONOGRAMA DE AÇÕES E INVESTIMENTO 

 

De acordo com as ações estratégicas apresentadas e propostas no plano de 

marketing para a Imobiliária X, se faz necessário a utilização de um cronograma de 

ações para a implementação de tais estratégias. Tendo como intuito a melhor prática 

para a realização dos procedimentos listados bem como o auxílio na implementação 

e o lembrete visual dos melhores momentos para execução das ações propostas, foi 

desenvolvido o cronograma de ações para a imobiliária X.  

Montes (2020) define a utilidade do desenvolvimento de tal cronograma como: 

“Com um cronograma é possível definir a periodicidade das ações, o conteúdo que 

será compartilhado e ter um controle maior sobre suas campanhas. É uma forma de 

não deixar nenhum aspecto esquecido e garantir a versatilidade da estratégia, 

diminuindo os erros e trabalhando nos prazos corretos”.  

Portanto, o cronograma, no quadro abaixo (Quadro 8), foi estruturado com 

início de produção a partir do primeiro mês de 2021, ano em que se iniciam as ações 

propostas para a imobiliária. 

 

Com o objetivo de melhorar a estrutura de negócio e relacionamento com os 

clientes da Imobiliária X, a utilização do cronograma de ação se torna um auxílio nessa 

jornada de aprimoramento anual. As verbas destinadas para o andamento das ações 

devem ser consideradas como investimento, visto que todas as atividades de 

Quadro 8 - Cronograma de ações 

Fonte: os autores, 2020. 
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marketing visam colher frutos e são essenciais para a estratégia de vendas, o 

reconhecimento da marca e avaliação do negócio. Afinal, por meio dela, o consumidor 

e o mercado vão entender o desempenho da sua empresa. (Barreto, 2018). No quadro 

abaixo (Quadro 9), detalhamos os valores previstos para execução e aprimoramento 

do modelo de negócio da Imobiliária X: 

Quadro 9 - Investimentos para o ano de 2021 

 
Fonte: os autores, 2020. 
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Além do investimento geral, a planilha (Quadro 10) abaixo detalha os valores 

desembolsados mensalmente para cumprimento das ações propostas: 

 

Com a análise dos quadros acima, foi possível listar todas as etapas e valores 

para o plano de ação de 2021. Como primeiro item, foi listado o “Kit boas-vindas”, na 

quantidade de 800 unidades anual, visando que a Imobiliária X tem em média 60 

imóveis locados mensalmente, e tem como objetivo estreitar a relação da Imobiliária 

X com seus clientes. Os valores orçados foram cotados através de uma gráfica que já 

presta serviço para a imobiliária. Já no segundo item, nomeado “Aplicativo - 

desenvolvimento”, foi orçado o valor de produção e desenvolvimento do APP para a 

imobiliária, conforme valores orçados por Koerbel (2014), diretor da empresa eSauce. 

A ideia central do aplicativo é facilitar e melhorar a comunicação com os clientes, que 

tem como objetivo dar mais autonomia e facilitar a disseminação das informações para 

os mesmos.  

Para o item número 3 “Contratação de ferramenta para controle de fluxo” foi 

abordado com o objetivo de aperfeiçoar e melhorar os processos internos hoje 

estabelecidos pela imobiliária. O orçamento foi levantado com base no valor de horas 

trabalhadas pela empresa ESAG Jr, especializada no assunto através de cotação em 

seu site, visando a reformulação e melhoria contínua. Por fim, o último tópico é o de 

implantação do SAC - Serviço de atendimento ao cliente. E, os valores levantados 

foram com base no portal Salário (2020) na contratação de profissionais para esse 

novo setor e, além disso, cursos de capacitação para cada um deles.  

Com o cronograma de ações e o quadro de investimentos para o ano de 2021, 

é possível mapear as estratégias e programar os esforços requeridos para a 

implementação das mesmas perante o próximo ano. Day e Reibstein (1997) afirmam 

que é necessário que ocorram novos investimentos para que o intuito de renovar e 

adequar às capacidades e competências de uma organização sejam realizados. A 

partir desta definição, entende-se a importância de tal investimento, visto que através 

dele a empresa obterá vantagens competitivas. Barney (1996) ressalta que uma 

Quadro 10 - Desembolsos mensais: Investimento 

Fonte: os autores, 2020 
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empresa obtém vantagem competitiva quando implementa uma estratégia de valor 

para seus consumidores.  

 

8.2 MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Para o entendimento se as ações propostas vêm obtendo o sucesso desejado, 

é necessária a criação de uma forma de mensuração dos resultados obtidos e também  

compará-los com os resultados posteriores às ações sugeridas. Para que seja 

possível a mensuração da eficácia das ações foi necessário estabelecer alguns 

indicadores para que fossem analisados e avaliados. O primeiro indicador que será 

utilizado para a  verificação dos resultados será a quantidade de locatários: 

● Clientes novos que locaram imóveis com a imobiliária; 

● Clientes que renovaram seus contratos após o término do mesmo. 

Com esses números mensurados será possível a realização de uma 

comparação com a quantidade de locatários presentes na imobiliária anterior ao 

período das ações sugeridas. Sugere-se a utilização do SLIM, programa interno 

utilizado pela imobiliária para mensuração e geração de relatórios sobre os clientes e 

imóveis. Para a realização dessa mensuração é indicado a utilização da métrica 

denominada Churn Rate. Churn rate, de acordo com Dias (2018), é um indicador que 

mede o índice de evasão de clientes de determinada empresa para outra.  

A imagem abaixo (Figura 31) exemplifica como o cálculo para mensuração é 

feito: 

  

Figura 32 - Cálculo de taxa churn rate 

 
Fonte: Dias, 2018. 

 

Ainda de acordo com Dias, a taxa ideal de churn rate é entre 5% e 7% ao ano. 

Sendo assim, para  uma clareza maior dos dados, será realizado o cálculo 

mensalmente da taxa churn  da Imobiliária X, para que, após o início das estratégias 

propostas, no fechamento anual, se torne mensurável a efetividade das ações.  
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Ao decorrer deste trabalho, foram utilizadas as avaliações do perfil da 

Imobiliária X nas plataformas do Google My Business e Reclame Aqui para entender 

os principais motivos que levaram a formação de gargalos no fluxograma apresentado 

no tópico 3.1, outra forma para a mensuração das ações proposta é a utilização das 

mesmas plataformas. Analisando as avaliações negativas e positivas presentes desde 

o início da implementação das ações de modo a realizar um comparativo com as 

avaliações presentes anteriormente a execução das ações sugeridas. Com essa 

análise e comparação das avaliações, será possível observar se as ações propostas 

possuem interferência direta na satisfação do consumidor com os processos 

realizados pela imobiliária.     

A fim de verificar a eficácia das ações propostas para o atendimento, a 

ferramenta de controle de fluxo e o SAC, são propostas duas métricas de mensuração 

voltadas para a área. Sendo elas: Satisfação do cliente e FCR (First Call Resolution). 

A satisfação do cliente mede o grau de satisfação perante a qualidade do atendimento 

realizado através da ferramenta de controle de fluxo. Esta métrica ajudará a empresa 

na coleta de dados diante esta fase da jornada do consumidor. Este Kpi (Key 

Performance Indicator) é uma ótima maneira de verificar o sentimento do cliente em 

relação a uma determinada experiência com a empresa, além de ser uma excelente 

medida comparativa para verificar a satisfação entre diferentes setores da imobiliária.  

Por exemplo, a empresa pode estabelecer que a média da Satisfação do 

Cliente para o suporte deve ser igual/maior que 80%. A sua implementação ocorrerá 

logo após os clientes passarem pelo controle de fluxo, através da pesquisa descritiva 

sugerida que deve ser enviada aos clientes logo após a conclusão do serviço por meio 

do aplicativo, email, site da empresa ou WhatsApp. Devido ao fato de ser uma 

pesquisa tão rápida, a mesma, pode ser utilizada para a verificação das experiências 

dos clientes em diferentes etapas da jornada do consumidor.  

Com intuito de obter uma visão geral de como o cliente se sente em vários de 

contato distintos, facilitando com isso a identificação de possíveis gargalos para que 

a experiência do cliente seja melhorada. Com isso, propõe-se que a métrica seja 

implementada através de uma escala likert (1 a 10) com cálculo de média ponderada, 

multiplicando-se o número de notas em cada ponto de escala pelo seu respectivo 

valor. A imagem abaixo (Figura 32) exemplifica a maneira de como a Satisfação do 

Cliente será enviado, bem como a realização do cálculo posterior. 
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Figura 33 - Cálculo para mensurar a satisfação do cliente 

 
Fonte: HARMO feedback inteligente, 2020 

 

O FCR, em tradução livre para o português Resolução no Primeiro Contato, 

mede a taxa de resolução de problemas no primeiro contato do cliente com a equipe 

de atendimento. Esta métrica foi pensada para o SAC, Sistema de Atendimento ao 

Cliente, uma das ações propostas para a empresa. Este KPI (Key Performance 

Indicator) beneficia toda a instituição, os clientes pois os deixa mais satisfeitos e felizes 

cultivando com isso a fidelização e o encantamento. Os atendentes, pois ajuda a 

motivar a equipe a atingir sucesso nesta taxa. E a empresa, pois o número de 

chamadas repetidas diminui, bem com a infraestrutura e pessoal.  

A porcentagem deste KPI é calculado da seguinte maneira: FCR= Total de 

problemas resolvidos no primeiro chamado / Total de chamados recebidos. Um 

nível de FCR baixo indicaria, por exemplo, que o sistema SAC ainda não está 

preparado para resolver os problemas dos clientes.  

Para que este cenário não ocorra, Silva (2019) elenca que a empresa pode 

empregar algumas ações para otimizar esta métrica, sendo elas: 

1. Mapear as demandas que chegam até a central e os motivos de problemas 

ou reclamações dos clientes que os levam a entrar em contato. Priorizando 
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os casos não resolvidos para entender mais facilmente qual é o gargalo que 

deve ser resolvido; 

2. Oferecer autonomia à equipe para tomar decisões eficazes na resolução 

dos problemas apresentados. Simplificar processos e procedimentos e 

disponibilizar material de consulta para constituir uma base de 

conhecimento; 

3. Comunicação interna é fundamental e todos os setores precisam estar 

integrados nos detalhes de negociação e contato do cliente. Um sistema de 

atendimento integrado é fundamental para essa gestão efetiva, afinal o 

cliente pode entrar em contato por vários canais: e-mail, chat, telefone, 

mídias sociais, etc; 

4. Certificar-se de que as informações referentes a este consumidor estejam 

centralizadas e disponíveis para todos os setores. 

A primeira pergunta da pesquisa descritiva “Baseado em sua experiência com 

a Imobiliária X, em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar nossa 

empresa para um amigo ou conhecido?” Foi elaborada a fim de calcular o NPS (Net 

Promoter Score) da empresa. O NPS tem como objetivo medir a satisfação e lealdade 

do cliente, com isso se torna possível saber a disposição que o cliente tem em 

recomendar um produto, serviço ou empresa para outra pessoa. Quanto mais clientes 

satisfeitos com a experiência obtida com a empresa, mais promotores da marca a 

empresa irá possuir, assim tendo mais recomendações positivas.  

De acordo com o site Resultado Digitais (2020), promotores são aqueles que 

tiveram uma boa experiência com a empresa e as expectativas foram surpreendidas, 

provavelmente recomendam sua empresa para amigos e até mesmo nas redes 

sociais. Os neutros ou passivos não estão insatisfeitos, mas também não são leais. 

Podem também trazer alguns pontos de atenção sobre sua empresa nos seus 

comentários. Por fim, os clientes que não estão satisfeitos com a sua marca, com o 

seu produto, com o seu atendimento ou qualquer coisa da sua empresa, são 

chamados de detratores, esses clientes podem difamar a imagem da empresa para 

seus contatos. Segundo a definição do Mind Miners (2018), 

● notas de 0 a 6 são detratores; 

● notas de 7 a 8 são neutros; 

● notas de 9 a 10 são promotores, conforme ilustra a figura 34. 

https://www.movidesk.com/recursos/
https://www.movidesk.com/recursos/
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Para chegar na nota final do NPS da empresa (Figura 33), é necessário ter o 

percentual de promotores e subtrair o percentual dos detratores, podendo então 

chegar no resultado NPS. 

 

Figura 34 - Categorias NPS (Net Promoter Score)

 
Fonte: Blog Ikarus digital 

 

Uma vez realizado o calculado do NPS, será possível entender em qual 

categoria a empresa se encaixa, assim podendo medir seus esforços para melhorar 

seu NPS o que impactará diretamente na percepção do cliente com a empresa. Para 

cada pontuação existe uma zona de classificação específica, como exemplificado no 

blog Resultados Digitais (2020): 

● NPS zona de Excelência: entre 75 e 100; 

● NPS Zona de Qualidade: entre 50 e 74; 

● NPS Zona de Aperfeiçoamento: entre 0 e 49; 

● NPS Zona Crítica: entre -100 e -1. 

Portanto, através da mensuração dos resultados, é possível para a Imobiliária 

X analisar e identificar quais ações obtiveram resultados significativos e quais não 

atingiram seus objetivos, de forma a identificar quais os fatores precisam passar por 

melhorias ou reformulação.  Sendo assim, a partir dos resultados obtidos, a Imobiliária 

X consegue concentrar seus esforços para identificar novas oportunidades e elaborar 

estratégias mais eficientes para atingir seus objetivos. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este projeto de marketing teve como objetivo analisar as percepções dos 

clientes da imobiliária X diante os serviços oferecidos e seus impactos no 

relacionamento e satisfação com os consumidores. Para isso foram analisadas 327 

avaliações realizadas pelos clientes, presentes no perfil da imobiliária nas plataformas 

do Google My Business e Reclame Aqui, em um período de trinta e um meses, e foram 

identificados pontos positivos e negativos quanto ao desempenho da empresa diante 

as avaliações analisadas.  

Mediante análise, realizou-se o mapeamento dos setores de destaques, tanto 

positivamente como negativamente. Além disso, diante da leitura e análise 

individualmente de cada avaliação realizou-se a categorização das citações presentes 

nas avaliações analisadas, que foram denominadas como categorias. 

 Os principais pontos positivos da empresa, identificados nas avaliações, estão 

diretamente ligados experiência do cliente com a imobiliária no todo, outros dois 

pontos que se destacaram positivamente foram o suporte oferecido por parte a 

imobiliária para os clientes e o profissionalismo apresentado diante as etapas de 

locação e desocupação.  

Já os principais pontos negativos atrelados a imobiliária, estavam diretamente 

ligados ao atendimento realizado pela empresa, com destaque negativo para as 

cobranças indevidas, demora no atendimento e falta de informação para os clientes. 

Para entender a origem das principais razões causadoras de insatisfação, descritas 

pelos consumidores nas avaliações analisadas, foi necessário mapear toda a jornada 

que o mesmo percorre, partindo do primeiro contato com a imobiliária até o fim de seu 

contrato.  

Com esse mapeamento realizado, foi possível identificar gargalos presentes 

durante tal jornada, corroborando para o aumento de insatisfação e 

consequentemente aumentando expressivamente o número de avaliações negativas 

realizadas. Através desse mapeamento da jornada do consumidor, pode-se observar 

que os principais motivos de insatisfação dos consumidore, descritos nas avaliações, 

estava diretamente atrelada a pontos de contato específicos ao decorrer da jornada.  

O primeiro gargalo encontrado está atrelado às informações que são passadas 

pela imobiliária, de uma forma muito breve dificultando o entendimento do cliente e, 

com isso, acarretando na divergência de informações. Outros gargalos encontrados 
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estão diretamente ligados a demora no atendimento e falta de informação e retorno 

para o cliente prestados pela imobiliária.  

Diante a análise dos dados, elaborou-se estratégias pautadas em Marketing de 

Relacionamento visando a diminuição/eliminação dos gargalos verificados e com isso 

tornando a jornada dos consumidores da imobiliária X mais fluída, melhorando suas 

percepções e experiências e com isso desenvolvendo melhores relacionamentos. 

Entender a jornada que o consumidor percorre em todo seu período com a empresa 

é algo muito importante, pois a partir do momento que essa jornada está bem 

estruturada a capacidade de entender em que ponto de contato entre a empresa e o 

consumidor está apresentando alguma falha e consequentemente resultando na 

insatisfação do cliente se torna mais perceptível. O propósito foi elaborar estratégias 

que possam vir a melhorar esses pontos de contato entre consumidor e a empresa 

que estão resultando na insatisfação do cliente. Manter um bom relacionamento com 

o consumidor é algo fundamental para uma empresa, pois permite o estabelecimento 

de conexões duradouras com os clientes, todas as ações e estratégias utilizadas pelas 

empresas com o objetivo de manter um bom relacionamento com seus clientes 

resultando no grau de satisfação do mesmo, têm como um dos seus principais 

objetivos a busca pela fidelização, pois manter os clientes fieis é essencial para 

qualquer organização.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GESTOR 

 

MERCADO IMOBILIÁRIO 

 

1. Qual é a sua percepção do setor imobiliário atualmente? 

2. Em sua opinião, quais as principais variáveis externas que impactam o setor? 

3. Você considera que o setor imobiliário evoluiu com o passar dos últimos 

anos? 

4. Se sim, Você acha que essa evolução é benéfica para o negócio? A empresa 

possui alguma estratégia para aproveitar essa situação? 

5. Você considera que o cenário de pandemia prejudicou o setor? 

6. Quais medidas foram tomadas para se adaptar na pandemia? 

7. Você considera que o setor imobiliário se encontra atualmente mais digital? E 

quais o benefícios percebidos? 

8. A empresa passou por algum processo de avanço tecnológico recentemente 

devido á pandemia? 

 

CONCORRÊNCIA 

 

9. Como você vê a concorrência? Tem algum concorrente que compete 

diretamente com a Imobiliária Razão?   

10. Costuma trabalhar em parceria com outras imobiliárias? (enfrentar a 

concorrência)? 

11. Como a empresa tem se posicionado no mercado para enfrentar a 

concorrência?  

 

DIFERENCIAIS 

 

12. Quais são os diferenciais da empresa no mercado em que atua? (verificar se 

já ira ter respondido na pergunta 11) 

13. Você considera que estes diferencias conseguem ser percebidos pelos 

clientes? 

14. Quais as evidências que comprovam esses diferenciais? ( 

15. Você acredita que esses diferenciais impactam na satisfação do cliente? 



119 
 

16. Em sua opinião qual é o(s) ponto(s) fraco(s) da empresa? 

17. Existe alguma estratégia para minimizar esse(s) ponto(s) fraco(s)? 

 

ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO 

 

18. Como seus clientes chegam até a empresa? 

19. Quais estratégias a empresa utiliza para atingir novos clientes? 

20. Quais canais de comunicação costumam usar mais? 

21. Com qual freqüência esses canais são utilizados? 

22. Você entende que esses canais utilizados estão conseguindo alcançar seu 

público alvo?  

23. Os clientes costumam dar feedback sobre os produtos/experiências com a 

empresa? 

24. Como vocês ficam sabendo desses feedbacks?  

25. Costumam acessar os comentários que são postados nas redes sociais, 

Google e Reclame Aqui? (24) 

26. Quais são os principais feedbacks que vocês ouvem de seus clientes? 

27. Em sua visão, de um modo geral a percepção dos clientes perante a empresa 

tende a ser positiva ou negativa? O que te leva a concluir isso? 

28. Como a empresa lida com essa percepção? 

29. Como vocês medem a satisfação dos seus clientes? 

30.  

31. Você percebe se existe algum setor que possui maior insatisfação dos 

clientes? 

32. Se sim, por que acha que isso acontece? 

33. Quando a empresa fica sabendo de algum aspecto que gerou insatisfação 

nos clientes, como costuma lidar com isso? Que medidas são adotadas? 

34. Atualmente, existe um setor/colaborador focado na resolução desses 

feedbacks/reclamações?  

35. Como isso é repassado aos setores responsáveis? 

36. Há algum prazo estabelecido para resolução dessas questões? Se sim, o 

cliente é informado desse prazo? 

37. Após solução, o retorno para o cliente fica de responsabilidade de quem? O 

setor demandante ou quem recebeu o contato?   
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38. Em sua opinião, a satisfação ou insatisfação do cliente pode impactar o 

negócio? De que forma? 

 

PROCESSOS INTERNOS 

 

39. Existe alguma ferramenta para monitorar a qualidade/eficiência dos 

processos? 

40. Em sua opinião existe algum gargalo em um desses processos? 

41. Ao perceber que algum processo está gerando insatisfação ao cliente, quais 

medidas são tomadas? 

42.  Existe alguma ferramenta para monitorar a qualidade/eficiência dos 

processos? 

43. Se sim, qual e com qual freqüência é usada? 

44. Atualmente, existe algum setor da imobiliária que está com uma demanda 

superior ao considerado normal?  

45. Existe algum tipo de treinamento da equipe? 

46. Existe algum padrão definido ou um processo a ser seguido para o 

atendimento aos clientes? 

47. A empresa tem processos formais de comunicação e acompanhamento 

desses processos?  

 

 

FUTURO 

 

48. Qual o planejamento da empresa para os próximos 12 meses? 


