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O PAPEL DA INTERNET NA COMUNICAÇÃO ENTRE VENDEDORES  
E COMPRADORES: UM ESTUDO NO SETOR IMOBILIÁRIO. 
 

RESUMO 
 

A democratização do acesso à Internet alterou substancialmente a forma de 

relacionamento entre empresas e pessoas. Neste contexto, este estudo tem como 

objetivo geral analisar o papel da Internet na comunicação entre vendedores e 

compradores no mercado imobiliário; e como objetivos específicos: mapear as formas de 

comunicação utilizadas pelos corretores; comparar o nível de utilização da Internet como 

forma de comunicação pelos corretores experientes e iniciantes na carreira; e avaliar, sob 

a ótica dos corretores, os benefícios e desvantagens das formas de comunicação entre 

vendedores de imóveis e seus compradores. Para realizar a pesquisa, optou-se por uma 

abordagem qualitativa, através da técnica de entrevistas em profundidade. As entrevistas 

foram realizadas com corretores de imóveis de diferentes perfis. Os resultados permitiram 

constatar que o e-mail ainda é a ferramenta mais utilizada pelos entrevistados para 

divulgação de imóveis. A maioria deles não possui página própria e, dentre os que 

trabalham em imobiliárias, todos utilizam o site da empresa para divulgação. Não há um 

consenso sobre qual a melhor forma de divulgar e se relacionar com os compradores: 

metade dos entrevistados preferem os meios tradicionais, como jornais e o contato 

pessoal, a outra metade utiliza ambos. Além disso, as redes sociais têm sido cada vez 

mais utilizadas por eles. O que se pôde observar é que todos consideram a Internet um 

meio de muita importância na divulgação e comunicação com os clientes, mas ainda não 

o fazem de maneira a atingir os resultados esperados. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Internet. Corretores de Imóveis. Comunicação na Internet. Marketing 

de Relacionamento on-line. 
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INTRODUÇÃO 
 

O advento da Internet trouxe para o usuário o acesso instantâneo a um 

grande número de informações sobre produtos e serviços. Além disso, a difusão do uso 

de computadores e a disponibilidade da transmissão de dados em banda larga vêm 

contribuindo para o grande aumento do número de pessoas inseridas nesse meio de 

comunicação.   

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias e 

aplicações, as organizações se depararam com uma verdadeira transformação, tendo que 

enfrentar uma nova e dinâmica realidade. As ferramentas tradicionais de comunicação 

passaram a perder cada vez mais espaço para esse novo canal on-line e as empresas 

estão com dificuldades de se comunicar com seus potenciais clientes de forma eficiente 

utilizando essa comunicação tradicional. A busca de novas formas para se comunicar está 

levando vendedores e compradores cada vez mais para o mundo virtual. 

Nesse sentido, não se pode contestar a influência e a importância da 

presença da Internet no dia a dia das organizações e das pessoas. A Internet e, 

principalmente, as redes sociais são grandes difusoras de informações e meios de novas 

interações pessoais, promovendo aproximações entre seus usuários e entre clientes e 

empresas, inclusive no mercado imobiliário. Saber se comunicar com esse consumidor de 

forma eficiente é um aspecto importante para o processo como um todo. 

Assim, tendo em vista a relevância da comunicação e do relacionamento 

com o cliente utilizando esse canal virtual, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: 

Qual o papel da Internet na comunicação entre vendedores e compradores de imóveis no 

mercado imobiliário? O presente estudo tem como objetivo geral analisar o papel da 

Internet na comunicação entre vendedores e compradores de imóveis no mercado 

imobiliário. Os objetivos específicos são: mapear as formas de comunicação utilizadas 

pelos corretores; comparar o nível de utilização da Internet como forma de comunicação 

pelos corretores experientes e iniciantes na carreira; e avaliar, sob a ótica dos corretores, 

os benefícios e desvantagens das formas de comunicação entre vendedores e 

compradores de imóveis.  

Este trabalho enfocou o mercado imobiliário com o uso da abordagem 

qualitativa, utilizando a técnica de entrevista em profundidade e está divido em quatro 

seções: a primeira, denominada “Ferramentas de comunicação de marketing na Internet”, 

identifica as principais ferramentas existentes que podem auxiliar a comunicação de 

marketing na Internet com o consumidor, dentre elas, o e-mail, os blogs, as ferramentas 

de busca, as comunidades virtuais (entre elas, as redes sociais) e os instant messengers. 

Na segunda seção deste artigo, é explicada a metodologia utilizada para o estudo. 

A análise dos resultados, onde são mostradas as atividades que os corretores 

desenvolvem na Internet, faz parte da terceira seção. As considerações finais encerram 

este artigo.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Ferramentas de comunicação de marketing  na Internet 
 

Segundo Abreu e Baldanza (2007), o marketing está mudando, e a 
comunicação de massa passa a ter um enfoque mais de relacionamento, interatividade e 
trocas de experiências. Rowley (2004) ressalta que o foco das ferramentas tradicionais 
está na promoção e na transmissão de mensagens, criando uma via de mão única na 
comunicação. Para Vaz (2008), as empresas parecem realizar sua comunicação de 
marketing de forma errada, fazendo discursos sobre as qualidades do produto e deixando 
o receptor da mensagem sem espaço para interagir. O autor acrescenta que 
“o consumidor tem a necessidade de falar e, se não for a empresa a primeira a deixá-lo 
expressar sua opinião a respeito dela, ele o fará mesmo assim, utilizando outros meios de 
comunicação.” 

As novas ferramentas na Internet permitem comunicação em duas vias com 
o consumidor, onde ele e a empresa falam e são ouvidos, com uma interatividade não 
permitida pelas formas tradicionais (ROWLEY, 2004; SIMMONS, 2007; LAGROSEN, 
2005). Vaz (2008, p. 55) ressalta que o relacionamento com o cliente tem que ser um 
diálogo entre empresa e consumidor, escutando seus anseios e necessidades, pois “para 
saber o que determinado cliente pede, é preciso ouvi-lo antes.” 

Hoje, ao invés de apenas transmitir informações aos clientes, as empresas 
podem conversar quase que em tempo real com eles, inclusive ouvindo o que eles têm a 
dizer. Isso parece ser o bom negócio das novas ferramentas de comunicação na Internet, 
pois as empresas podem acompanhar as opiniões de seus clientes e dos clientes dos 
concorrentes. A Internet trouxe poder aos consumidores que, agora, além de visualizar, 
passam a criar o próprio conteúdo, seja ele um produto ou apenas informação. A verdade 
é que novas ferramentas da Internet estão surgindo e crescendo de forma muito rápida, 
onde os consumidores, hoje, têm um poder jamais visto antes de atingir outras pessoas. 
Se um deles fica insatisfeito com um produto e relata isso em um blog, pode gerar 
milhares de visitas e comentários em apenas um dia. Se fizer um vídeo que chame 
atenção, pode até ser assistido por milhões de pessoas.  

Essas novas ferramentas de comunicação abrem um leque com inúmeras 
formas de se relacionar e até mesmo interagir com os potenciais clientes. Nesta parte do 
artigo serão estudadas algumas delas: e-mail, blog, ferramentas de busca, comunidades 
virtuais e redes sociais e instant messengers.  
 
2.1.1 E-mail  

Esta ferramenta de comunicação é, sem dúvida, um meio de troca de 
informações rápido, barato e documental (MIRANDA, 2005). Para as empresas, o e-mail 
serve, principalmente, como uma nova ferramenta de mala-direta e como uma ferramenta 
de relacionamento com o cliente. Miranda (2005) cita que as empresas podem utilizá-lo 
para manter um relacionamento contínuo com o cliente, podendo captar, através de 
discussões formais e informais, informações valiosas sobre eles.  
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Mas o e-mail também possui outras utilidades para uma empresa, como por 
exemplo “compartilhar informação sobre produtos e serviços, promovê-los, construir 
relacionamento de marca e guiar clientes para o website da organização” (SIMMONS, 
2007, p. 550). 

Os benefícios do e-mail estão essencialmente relacionados com a sua 
velocidade e custo reduzido. Ele se tornou um modo cada vez mais importante e 
conveniente de comunicação no contexto de vendas e marketing e, em comparação com 
outros modos de comunicação, os envios de e-mail permitem que as empresas e 
vendedores promovam seus produtos a um custo muito menor e com um potencial 
alcance global (CHEUNG, 2010). 

Porém, essa ferramenta tem enfrentado um grave problema com a 
proliferação do spam, atitude que vem reduzindo a eficiência deste canal de comunicação 
(ELLIS-CHADWICK; DOHERTY, 2011; DE BRUYN; LILIEN, 2008; DUFFY, 2004). Spam, 
segundo a Associação Brasileira de Marketing Direto, significa, basicamente, o “envio de 
mensagens eletrônicas não solicitadas.” Uma empresa enviar e-mails com promoções 
para alguém que não solicitou estas mensagens pode ser considerado um exemplo desta 
prática. Duffy (2004), inclusive, cita que muitas empresas que realizavam campanhas de 
e-mail marketing estão desistindo da ideia, pois muitos clientes que optaram por receber 
as mensagens, não as estão mais lendo. 

Dependendo do objetivo de comunicação, esta ferramenta pode ser uma 
opção interessante, pois grande parte das pessoas que utilizam a Internet possui conta de 
e-mail (BARBOSA, 2011), o que mostra a força que uma campanha de e-mail marketing 
pode ter, desde que seja feita de maneira correta, ou seja, de forma não invasiva e o mais 
personalizado possível, para não gerar ruído na comunicação. 

 
2.1.2 Blogs  

Blogs, abreviação de weblogs, são páginas de Internet publicadas por um 
“blogueiro” (autor), de forma frequente, e em ordem cronológica inversa, ou seja, a 
modificação mais recente aparece no topo da página (CHESNEY; SU, 2010; KENT, 2008; 
WRIGHT, 2008). Wright (2008) acrescenta que a maioria dos blogs possui conteúdo 
dividido em categorias e, muitos deles, permitem até que leitores comentem as 
postagens. Tanto leitores quanto “blogueiros” podem inserir comentários nas postagens, 
desde que a ferramenta permita, com informações adicionais, reclamações, 
agradecimentos ou qualquer tipo de mensagem. 

Outra característica interessante dos blogs, além da não necessidade de 
conhecimento de linguagens de programação para utilizá-lo, é a conectividade que eles 
possuem com outros blogs ou mesmo websites, através de links e trocas de comentários 
e visitas quando há reciprocidade de interesses (DU; WAGNER, 2006; WELLER; 
PEGLER; MASON, 2005). Essa conectividade gera uma propagação enorme de opiniões 
sobre determinado assunto, o que pode ser uma excelente oportunidade de 
potencialização do marketing boca a boca, já que uma única opinião postada pode atingir 
milhares e, até mesmo, milhões de pessoas. Simmons (2007) acrescenta que os blogs já 
não são mais somente ferramentas de comunicação textual, mas permitem também a 
postagem de imagens, áudios, vídeos e outras mídias.  
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Segundo Wright (2008, p. 4), “o blog possibilita às empresas conversas 

honestas com clientes, que antes eram simplesmente impossíveis.” O autor enfatiza o 

“envolvimento” como característica importante para retratar a relação entre empresa e 

cliente. Simmons (2007) acrescenta ainda que as empresas têm que encorajar a 

participação dos leitores, fazendo com que haja uma interação entre elas e os clientes em 

tópicos específicos. 

Os blogs podem ser usados pelas empresas de diversas formas e vêm se 

tornando uma ferramenta de grande valor na comunicação de marketing. Eles possibilitam 

melhorar a lealdade dos clientes, gerar comentários sobre o lançamento de um produto, 

reagir a eventos negativos com rapidez, e exercer influência sobre os leitores (HU et al., 

2011; KENT, 2008; WRIGHT, 2008). As empresas podem se utilizar de seu conhecimento 

técnico e usar seu blog como um espaço para divulgar suas descobertas e seus produtos, 

informando aos clientes os benefícios dos mesmos (KENT, 2008). Outra utilidade dos 

blogs é a pesquisa de opinião pública em relação a um determinado assunto (KENT, 

2008; THELWALL, 2007). Isso significa que uma empresa pode utilizar uma ferramenta 

de busca especializada em blogs (Technorati, Blogpulse, Google Blog Search, entre 

outras) e saber o que as pessoas estão falando sobre ela, sobre seus produtos, seus 

concorrentes e os produtos de seus concorrentes. 

Porém, Wright (2008) ressalta que os blogs também possuem pontos 

negativos, principalmente a capacidade de tornar as experiências negativas em 

experiências potencialmente mais visíveis, tendo que haver uma preocupação em 

responder a um comentário ou postagem negativa de um cliente da melhor forma 

possível. 

Até aqui, pode se notar que os blogs podem ser usados como ferramenta de 

comunicação de marketing, principalmente no que se refere às relações públicas da 

empresa. É também um canal de relacionamento entre cliente e empresa que permite 

uma interação maior do que as ferramentas tradicionais (HU et al., 2011). Muitas vezes, é 

utilizado até como website de pequenas empresas, que não podem arcar com os custos 

de um website tradicional.  

 
2.1.3 Ferramentas de busca 

 

A marca de uma empresa é o seu ativo mais valioso, e é por isso que 

empresas especializadas fazem periodicamente o levantamento das marcas mais 

valiosas no mercado – dele surge uma inteligência coletiva, que pode elevar uma marca, 

ao mesmo tempo em que pode levá-la ao esquecimento. Essa inteligência se mostra mais 

clara e determinante na Internet, onde a primeira página do Google se torna somente um 

reflexo da sociedade e do que ela considera mais relevante na busca de uma 

palavra-chave. Percebe-se que há uma relação forte entre a classificação nessa 

ferramenta de busca e o próprio valor das marcas (VAZ, 2008).  
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O consumidor não fica muito tempo na ferramenta de busca – ele abre os 

primeiros resultados e depois fecha as janelas que não correspondem ao que foi 

procurado. Assim, fica claro saber por que se fala tanto em Search Engine Optimization 

(Otimização das ferramentas de busca), o SEO, em marketing de busca e marketing de 

conteúdo (TORRES, 2009). O principal objetivo do SEO, segundo Parikh e Deshmukh 

(2013), é aumentar o tráfego de visitantes para seu site e fazer com que estes se tornem 

seus consumidores em potencial. Dessa maneira, a relevância do SEO se faz presente e 

relevante, pois visa tornar o negócio virtual acessível para um bom número de possíveis e 

atuais clientes, o que aumentará a receita da empresa. 

Porém, ainda existem muitas organizações, inclusive de grande porte e 
tradicionais, que não têm suas páginas eletrônicas bem colocadas no Google quando da 
pesquisa de palavras-chave relacionadas ao seu negócio, caminhando na contramão do 
mercado. 
 
2.1.4 Comunidades virtuais e Redes Sociais 

Como forma de constituir ativos dos clientes através de uma comunicação 
eficaz com os consumidores, as empresas têm se voltado para as mídias sociais. 
Segundo Kim e Ko (2012), a comunicação de marketing utilizando a mídia social como o 
Twitter, Facebook, Instagram e YouTube tem sido avaliada como ferramenta de 
impulsionamento dos negócios para empresas.  

Comunidades virtuais são comunidades on-line, interessadas no mesmo 
assunto, que trocam informações na Internet (ABREU; BALDANZA, 2007; FARQUHAR; 
ROWLEY, 2006; PITTA; FOWLER, 2005; SIMMONS, 2007). Abreu e Baldanza (2007) 
ressaltam que as pessoas não precisam estar em um mesmo ambiente geográfico, elas 
apenas precisam possuir interesses em comum e disposição para se comunicar. 

As marcas e os clientes, por exemplo, estão se comunicando entre si sem 
qualquer restrição no tempo, lugar e meio, mudando um meio de comunicação à moda 
antiga para a mão dupla da comunicação direta e interativa. Desta forma, as marcas e os 
clientes trabalham em conjunto para criar novos produtos, serviços, modelos de negócio e 
valores, gerando exposição e fortalecendo as relações com os clientes (KIM; KO, 2012). 

Segundo Gensler et al. (2013), os meios de comunicação (YouTube, 
Facebook, Twitter) são, essencialmente, veículos para transportar conteúdo. Milhões de 
consumidores ao redor do mundo geram este conteúdo – na forma de palavras, textos, 
imagens e vídeos. O Twitter é o mais famoso dos microblogs, que permitem aos usuários 
enviar e ler mensagens muito curtas, que geralmente são restritas pelo número de 
caracteres na mensagem. A interação criativa e rápida que o Twitter permite exige cautela 
e atenção por parte das empresas, para que possam aproveitar posts de oportunidade 
(relacionado a um assunto que está sendo muito comentado naquele momento), 
respostas criativas (como em caso de duelo de perfis, poesias, músicas) e relacionamento 
direto e rápido com o usuário. Redes sociais, como o Facebook, são serviços nos quais 
os usuários podem encontrar e adicionar amigos e contatos, enviar mensagens para 
amigos, atualizar perfis pessoais etc. (GENSLER et al., 2013).   
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No entanto, as redes sociais são um tipo de produto qualitativamente 

diferente de textos, imagens e vídeos. Há um deslocamento do individual para o coletivo, 

pois as redes sociais têm o poder de alavancar os relacionamentos e a sabedoria coletiva 

de muitos (GENSLER et al., 2013). Muitos são os autores que ressaltam a importância da 

utilização pelas empresas desses meios de comunicação citados por ajudar na relação 

mais próxima entre o consumidor e a empresa, na influência das opiniões on-line dos 

usuários, na intenção de consumo, na tomada de decisão e no comportamento do 

consumidor on-line (NETTO, 2012; TOMAS et al., 2012; SILVEIRA; SOARES, 2011; 

KAUFMAN, 2010; XAVIER, 2012; STRATEGIC DIRECTION, 2012).  

Krieger e Müller (2003, p. 53) enfatizam que as “comunidades geram valor 

gerenciando problemas de ação coletiva”, ou seja, várias pessoas empenhadas em 

resolver problemas coletivos ou individuais. Para Abreu e Baldanza (2007, p. 5), “o ponto 

principal do uso de comunidades virtuais como estratégia de marketing é o fornecimento 

de conteúdo”, principalmente por parte de seus membros, o que demanda uma 

flexibilidade maior por parte da empresa, visto que o conteúdo está sempre sendo 

alterado. Abreu e Baldanza (2007, p. 5) ressaltam ainda que as empresas têm que ter a 

capacidade de “captar a iniciativa, lidar com eventos imprevisíveis, redistribuir e 

concentrar recursos à medida que novas oportunidades e novos impulsos emergem.” 

Cada vez mais, a inovação tecnológica cria mercados para novos produtos e 

serviços. A demanda por produtos de valor agregado é altamente segmentada entre os 

diferentes tipos de consumidores. As comunidades virtuais possuem algumas 

características importantes, como o fato de que uma típica comunidade é, muitas vezes, 

um nicho de mercado. As comunidades como Facebook e Twitter, que reúnem milhões de 

usuários com interesses variados, são exceções (PITTA; FOWLER 2005). O nicho de 

mercado tornou-se o foco de muitos estudos que lidam com a aceitação do consumidor 

de produtos de valor agregado ou diferenciado. Localidade e origem do produto parecem 

ser atributos necessários para diferenciar e criar novos nichos de mercado, especialmente 

para aqueles produtos com uma reputação bem conhecida. Para sobreviver a essas 

mudanças, as empresas devem estar preparadas para responder rapidamente a esses 

novos mercados (LOUREIRO; HINE, 2001).  

Outra característica é que a interação entre os membros do grupo possui 

bastante credibilidade, o que pode despertar o interesse de outros possíveis clientes, já 

que as recomendações e informações disponibilizadas por membros da comunidade são 

bem aceitas pelos outros membros (ABREU; BALDANZA, 2007). Esta interação possui 

força equivalente à força da comunicação boca a boca, porém em proporções maiores, 

pois um único comentário pode atingir milhares (e até mesmo milhões) de pessoas. 
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Pitta e Fowler (2005, p. 266) chamam atenção para a importância da 

observação de opiniões nas comunidades virtuais, pois as empresas podem notar 

“preferências, satisfações ou insatisfações e o uso de produtos ou serviços que os 

consumidores possuem em comum.” Através desta ferramenta de comunicação, os 

participantes podem discutir entre si sobre o uso de determinado produto, elencando 

pontos positivos, negativos e experiências, o que oferece à empresa uma pesquisa de 

satisfação on-line bastante interessante. Hoje, já existem sites especializados em 

reclamações de clientes para com empresas, como o “Reclame Aqui”, por exemplo. 

Observa-se, então, uma oportunidade de utilizar as comunidades virtuais 

como um meio de formular estratégias de relacionamento, de forma interativa, com o 

cliente (ABREU; BALDANZA, 2007). Facebook e Twitter, as mais conhecidas, não são as 

únicas comunidades virtuais que as empresas podem utilizar para se relacionar com seus 

consumidores. Existem outras redes sociais mais específicas que podem ser utilizadas, 

dependendo do público-alvo da empresa. 

Farquhar e Rowley (2006, p. 163) acrescentam que “as comunidades têm 

um propósito social e comercial”, podendo ser utilizadas não apenas como uma 

ferramenta de feedback e contribuição de novas ideias, mas também como uma forma de 

checar a qualidade dos produtos da empresa e a responsabilidade social percebida pelos 

membros. Pitta e Fowler (2005, p. 289) ressaltam que “as empresas podem fazer parte 

das comunidades e questionar aos membros sobre seus produtos e suas avaliações a 

propostas de novos produtos.” Somando-se a isso as perguntas sobre a concorrência e a 

observação dos assuntos relacionados ao segmento discutidos, a comunidade pode se 

tornar em uma importante fonte de informação, fornecida pelos próprios clientes ou 

potenciais clientes da empresa. 

Esta forma de comunicação de marketing se mostra uma excelente forma de 

relacionamento interativo com o cliente. Principalmente com o alcance que as 

comunidades virtuais possuem, pois de acordo com Pitta e Fowler (2005), tanto os 

consumidores que fazem comparações entre produtos antes de efetuar a compra, quanto 

os que pesquisam profundamente antes comprar, realizam parte de suas buscas em 

comunidades virtuais que possuem discussões sobre estes produtos. E até mesmo os 

que já compraram determinado produto podem se utilizar das comunidades para ajudar 

em relação ao uso ou defeitos que este possua. 
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2.1.5 Instant messengers  

 

Instant messenger é uma ferramenta que facilita a comunicação, permitindo 

que usuários editem e confirmem uma lista de contatos, além de conduzir, baseado em 

mensagens de texto instantâneas, trocas de mensagens com outros usuários da 

ferramenta (BARDI; BRADY, 2010). 

Zhang e Fjermestad (2008, p.180) ressaltam que o uso de um instant 

messenger “abre uma comunicação em tempo real interna, e também externa, com 

clientes e parceiros”, o que torna a comunicação entre empresas e clientes em algo 

bastante dinâmico. 

Weller, Pegler e Mason (2005) acrescentam que, enquanto os e-mails são 

bastante utilizados na comunicação entre empresas, o instant messenger se tornou em 

uma ferramenta de comunicação informal, que envolve interação social entre os usuários. 

Porém, Luor et al. (2010) cita que os instant messengers também são utilizados em 

comunicação empresarial, profissional. Outro ponto a se ressaltar é a possibilidade das 

empresas se comunicarem com clientes que possuem um alto grau de timidez. Muitas 

vezes, os clientes gostariam de fazer uma crítica ou dar uma sugestão, mas são muito 

tímidos para tal gesto e, com o instant messenger, a comunicação com esses 

consumidores se torna mais viável (BARDI; BRADY, 2010). 

Um exemplo de sucesso desse tipo de ferramenta é o aplicativo WhatsApp. 

Instalado em 74% dos smartphones do Brasil, o WhatsApp já é considerado um dos 

meios de comunicação mais rápidos e abrangentes do mercado (PORTAL SEBRAE, 

2014). O aplicativo de mensagens multiplataforma permite trocar mensagens pelo celular 

sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone e 

Nokia. Assim, esses telefones podem trocar mensagens entre si, mesmo utilizando 

plataformas diferentes. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem 

criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudios. 

Shoppings, montadoras de automóveis, construtoras, rádios e outros setores 

já abriram esse canal para ampliar a comunicação com seus públicos de interesse e para 

dar mais agilidade no atendimento. O WhatsApp é mais um reflexo da evolução do 

atendimento on-line, que amplia não apenas os canais, mas as possibilidades de 

atendimento a qualquer hora e com mais conveniência para o consumidor (PORTAL 

SEBRAE, 2014). 
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Outro exemplo é o Facebook Messenger. O mensageiro instantâneo do 

Facebook permite trocas de mensagens de texto, imagens e vídeos com todos os seus 

contatos do Facebook. O aplicativo é, também, multiplataforma, e funciona em vários 

tipos e marcas de smartphone, possibilitando a comunicação através da rede de dados ou 

wi-fi. 

Além dessas duas ferramentas de comunicação rápida, algumas empresas 

ainda disponibilizam chats on-line em suas lojas virtuais para ajudar a tirar dúvidas, ou dar 

qualquer outra ajuda que o usuário estiver precisando. Essa interação direta com o 

usuário ajuda no relacionamento com o cliente e na manutenção de uma imagem mais 

humana da empresa. 

A comunicação em tempo real com os clientes é o principal potencial desta 

ferramenta. Algumas empresas já a estão utilizando para relacionamento e para divulgar 

promoções em suas lojas, mas devido a sua característica, pode ser um excelente meio 

para tirar dúvidas de clientes, em tempo real, sobre as características ou uso de 

determinado produto. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

De acordo com Minayo (2004), a pesquisa qualitativa ganha bastante 

relevância quando se encarrega de investigar fenômenos dos aspectos sociais profundos. 

Os investigadores qualitativos tomam o comportamento humano como significativamente 

influenciado pelo contexto em que ocorre e tentam analisar os dados em toda a sua 

riqueza, respeitando a forma em que estes foram registrados tanto quanto possível 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Segundo Oliveira et al. (2012), ao utilizar a entrevista como método de coleta 

de dados na pesquisa qualitativa em Administração, procura-se explorar os pontos de 

vista, as experiências, as crenças ou as motivações dos indivíduos sobre algumas 

questões de interesse específico dentro do campo organizacional. Ainda de acordo com 

as autoras, as entrevistas em profundidade apresentam maior flexibilidade, o que permite 

ao entrevistado responder às perguntas sem ficar preso e sem muito rigor e mediação por 

parte do entrevistador, como acontece no caso do uso de questionário ou de uma 

entrevista estruturada.  

A entrevista em profundidade está sendo cada vez mais utilizada na 

pesquisa em Administração, segundo Mattos (2010), já que a metodologia quantitativa é 

muitas vezes inadequada à área, pois muitos dos problemas e fenômenos das relações 

que permeiam as organizações fogem à percepção do pesquisador quando colocados em 

números e estatísticas. Quando há pouco conhecimento sobre o assunto a ser estudado 

ou quando percepções mais detalhadas são necessárias a partir de pontos de vista 

individuais, a entrevista em profundidade é a mais adequada.  
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As entrevistas em profundidade apresentam uma maior flexibilidade, 
permitindo ao entrevistado construir suas respostas sem ficar preso a um nível mais 

rigoroso de diretividade e mediação por parte do entrevistador, como acontece no caso do 

uso de questionário ou de uma entrevista totalmente estruturada.  

O propósito de utilizar a entrevista como método de coleta de dados na 
pesquisa qualitativa em Administração é explorar os pontos de vista, experiências, 

crenças e/ou motivações dos indivíduos sobre questões específicas no campo 

organizacional, atendendo principalmente a finalidades exploratórias, ao abordar 
experiências e pontos de vista dos atores inseridos nestes contextos. Assim, 
fundamentada em Minayo (2004), Bogdan e Biklen (1994), Oliveira et al. (2012) e Mattos 

(2010), a abordagem dos objetivos do presente estudo possui caráter qualitativo, com 
realização de coleta de dados por meio de entrevista em profundidade com oito corretores 

de imóveis de Fortaleza/CE.  

Com relação à seleção dos sujeitos desta pesquisa, vários perfis de 
corretores foram determinados (iniciantes, experientes, trabalhando em imobiliária, 

trabalhando de forma autônoma, corretor como ocupação principal e corretor como 

ocupação complementar) para que se pudesse obter algumas visões e opiniões 

diferentes. Assim, esses perfis ficaram divididos da seguinte forma: 
 

Tabela 1 – Perfil dos entrevistados 
   Experiente (mais de 5 anos de 

experiência) 

Iniciante (menos de 5 anos de 

experiência) 

  Corretor como 
ocupação 

principal 

Corretor como 
ocupação 

complementar 

Corretor como 
ocupação 

principal 

Corretor como 
ocupação 

complementar 

C
or

re
to

ra
s Trabalha em imobiliária Sara - - Sheila 

Trabalha de forma 

autônoma 
- Rosana Valesca - 

C
or

re
to

re
s Trabalha em imobiliária Lucas - - Gilberto 

Trabalha de forma 
autônoma 

- 
Carlos 

Eduardo 
Silvino - 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Para analisar os dados coletados, foi utilizada a técnica análise de discurso, 

que permite observar a posição detalhada e aprofundada do entrevistado sobre o assunto 

em questão, permitindo o resgate de pistas sutis que ajudam na compreensão mais ampla 

sobre sua necessidade ou opinião. 

Para Caregnato e Mutti (2006), a análise de conteúdo é uma técnica de 

pesquisa que trabalha com a palavra. De forma prática e objetiva, a análise do conteúdo 

permite produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto de forma que 

sejam replicáveis ao seu contexto social. Nesta técnica, segundo Guerra (2006), conta-se 

o que nos foi contado, e considera-se que a palavra dos interlocutores é transparente e 
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nos retrata situações típicas. Guerra (2006, p. 31) considera que “o sujeito é uma ‘síntese 

ativa’ do todo social” e que o pesquisador busca realizar uma análise de conteúdo que 

tente interpretar “a relação entre o sentido subjetivo da ação, o ato objetivo (práticas 

sociais) e o contexto social em que decorrem as práticas em análise”. Na análise de 

conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar 

as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que 

as representem (CAREGNATO; MUTTI, 2006).   

Vale ressaltar que todos os nomes citados na análise deste trabalho são 

fictícios, para proteger a identidade dos entrevistados. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Todos os entrevistados costumam acessar a Internet diariamente. No que 

tange à escolaridade, dois deles, Gilberto e Sheila, têm formação concluída até o ensino 

médio, enquanto os demais são graduados em Administração (Carlos Eduardo e 

Valesca), Marketing (Lucas) e Direito (Silvino). Quanto à faixa etária, com exceção de 

Carlos Eduardo, que tem 28 anos, e de Rosana, com 51, todos os entrevistados estão 

entre 30 e 50 anos. Com relação à ocupação dos entrevistados, metade trabalha 

exclusivamente com corretagem de imóveis e metade exerce simultaneamente as 

seguintes atividades: bancário (Carlos Eduardo); produtora de eventos (Rosana); 

supervisora de vendas em loja de departamento (Sheila); e músico (Gilberto).  

Os entrevistados reconhecem que a divulgação é o cerne do negócio 

imobiliário, porém não há consenso com relação aos meios mais eficazes. Quanto a esta 

questão, os entrevistados se dividiram em dois grupos iguais: o primeiro, formado por 

Lucas, Rosana, Sara e Sheila, considera o jornal, especificamente o caderno 

Classificados, como um meio eficiente, enquanto o segundo, composto por Gilberto, 

Silvino, Carlos Eduardo e Valesca, acredita que o jornal é uma forma de divulgação que 

não tem mais eficácia. Todos os corretores questionados citaram como meio eficaz as 

placas colocadas nos imóveis, apesar de ressaltarem que a prefeitura restringe essa 

mídia em locais públicos, como postes, árvores e muros. Outros mencionaram outdoors 

que as construtoras colocam próximo aos empreendimentos, bem como sites das 

imobiliárias, dentre outros meios considerados relevantes.  

Quando perguntados, de forma mais específica, sobre a Internet como meio 

de divulgação, todos os entrevistados responderam ser uma importante mídia para 

divulgar seus imóveis. O que se percebeu é que os entrevistados não planejam muito em 

como divulgar seus produtos. Metade deles procura o tradicional, por acreditar que é o 

que funciona mais. Os demais, entretanto, não possuem uma metodologia para escolher 

o meio de divulgação para cada produto, alguns tendo avaliado que, quanto mais mídia, 

melhor. 
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Os corretores não possuem site pessoal ou blog para esse tipo de divulgação, 

com a exceção de Rosana, que parece ser a mais ativa na Internet. Para divulgar seu site, 

costuma adicionar o endereço eletrônico em todos os anúncios que faz no jornal impresso. 

Todos os corretores entrevistados avaliam que as redes sociais são um excelente meio de 

divulgação. Os que não as utilizam, não o fazem por falta de conhecimento de como utilizá-las, 

por acharem que demanda muito tempo útil do dia se comparadas a outros meios que 

trazem mais resultados de vendas. 

Os corretores vinculados às agências imobiliárias costumam divulgar 

imóveis no próprio site da empresa. Além disso, enviam e-mails para divulgar seus 

imóveis, e quatro entrevistados divulgam os produtos nas redes sociais. Rosana e Valéria 

confessaram postar timidamente e sem periodicidade, apesar de Valéria já ter conseguido 

fechar algumas vendas através desse meio. Carlos Eduardo e Silvino, por sua vez, 

comentaram que as utilizam menos enfaticamente ainda.  

Note-se que os sites das imobiliárias foram considerados, pelos corretores 

que participaram da pesquisa, como de boa qualidade, tendo sido elaborados por 

profissionais qualificados. Entretanto, é importante ressaltar que um potencial cliente pode 

entrar no site, se interessar por um imóvel e ligar diretamente para a agência imobiliária. 

Qualquer corretor poderá receber essa ligação e ter a chance de vender esse produto. 

Portanto, pode-se perceber que uma página pessoal seria relevante para esses 

corretores, no sentido de ampliar as possibilidades de contatos que propiciem vendas.  

Os entrevistados consideraram algumas razões que dificultam a construção 

de um site ou página pessoal: avaliam que o investimento necessário é alto e que seria 

um procedimento burocrático exigindo, para tanto, a abertura de uma empresa. Um dos 

entrevistados, Lucas, ressaltou que, embora costume divulgar bastante seus produtos via 

e-mail, o faz exclusivamente para outros corretores, com vistas a potenciais parcerias. 

Acredita que há riscos em divulgar diretamente para clientes, pois eles podem comprar o 

imóvel com o proprietário, excluindo a comissão do corretor. Silvino e Carlos Eduardo 

também costumam divulgar via e-mail, e Silvino, apesar de não ter site pessoal, costuma 

divulgar seus produtos (imóveis que possui exclusividade) em sites de imobiliárias 

menores e parceiras. 

Valéria não costuma utilizar a Internet para divulgar seus imóveis. Ela 

acredita muito na divulgação pessoal e pouco na virtual. A corretora acredita que, pela 

Internet, é mais fácil o cliente desistir do imóvel, pois não tem um corretor ao lado 

tentando convencê-lo de que o investimento vale a pena. Ela também acredita que a 

Internet enfraquece o vínculo com o cliente e, consequentemente, reduz a confiança que 

ele tem com relação ao corretor. Nesse sentido, Valesca ressaltou a necessidade de se 

encontrar pessoalmente com o potencial cliente o mais rápido possível para reforçar o 

relacionamento e, consequentemente, realizar a venda. 
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CONCLUSÕES 

Observa-se que a Internet tem ganhado espaço nas estratégias de 

comunicação das empresas no Brasil e no mundo. Isso demonstra a importância dada a 

esse meio de comunicação, o que abre espaço para inúmeras pesquisas acadêmicas 

com o objetivo de compreender melhor este canal, tanto na visão de quem transmite, 

como na visão de quem recebe a comunicação. 

Com relação à pesquisa em si, mais especificamente sobre a divulgação 

feita pelos corretores de imóveis, todos os entrevistados consideram a divulgação como a 

“alma do negócio”, pois acreditam que se não divulgarem, não irão vender. Os corretores 

autônomos parecem estar mais preocupados com uma divulgação individual de seus 

imóveis (jornais, e-mail, parcerias, indicação pelo cliente), enquanto que os corretores que 

trabalham em imobiliária utilizam a estrutura de divulgação da imobiliária, que inclui os 

anúncios no site da empresa, em detrimento de esforço próprio. 

A Internet também é considerada pelos entrevistados um meio de divulgação 

utilizado pelos corretores, principalmente o e-mail, porém não se percebeu nenhuma 

estratégia clara de divulgação dos corretores. Assim, observou-se que ainda há um 

grande espaço a ser preenchido pelo mercado imobiliário no ambiente virtual. 

Os entrevistados utilizam uma pequena parcela das potencialidades que a 

Internet oferece. É possível aumentar a visibilidade e, consequentemente, aumentar a 

reputação e vendas a partir da inserção da empresa, de maneira eficaz, no mundo virtual. 

Com a criação de um site ou blog pessoal, e o desenvolvimento das redes sociais, as 

imobiliárias ou os autônomos possuirão diversas plataformas para divulgação dos 

produtos ou serviços, informações institucionais e conteúdo interessante e relevante 

voltado para o público-alvo, que deve ser definido através de um estudo do segmento.  

As ferramentas on-line escolhidas pela empresa devem estar adaptadas de 

acordo com um conceito proposto que retrate sua personalidade, identidade e valores. 

Assim, é possível fazer a disseminação da marca através do engajamento dos clientes 

nas redes sociais e através do desenvolvimento do site ou blog, que também traz um bom 

conteúdo, atraindo ainda mais clientes potenciais e interessados. 

É necessária também uma estrutura de monitoramento, através das 

ferramentas do Google Analytics, além de outros relatórios disponibilizados pelas próprias 

redes sociais, como o Facebook; de relacionamento com o usuário e de produção de 

conteúdo, através do blog e redes sociais. Portanto, existe um grande potencial de 

identificar possíveis problemas, como feedback negativo dos usuários sobre o serviço 

prestado, e de passar a gerenciar essas situações. Dessa maneira, a imobiliária, ou o 

profissional autônomo, fica preparada para responder ao usuário e satisfazê-lo com sua 

atenção rápida. Tudo isso, se feito da maneira adequada, de preferência com o apoio de 

uma empresa especializada em comunicação através da internet, pode levar a uma 

estrutura virtual que irá ajudar muito na comunicação entre a empresa e consumidor. 
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Percebeu-se, portanto, que o papel da Internet na comunicação e no 
relacionamento com os clientes do mercado imobiliário tem grande potencial a ser 
explorado por esses profissionais, sendo ainda muito incipiente. A comunicação on-line é 
barata e pode atingir muitos usuários, levando, progressivamente, a mais indicações de 
clientes e vendas. Para o usuário, é mais fácil compartilhar um link de um site ou blog 
nas redes sociais, por exemplo, alcançando um grande número de pessoas, em 
detrimento de compartilhar um anúncio de jornal, ou e-mail, que não atingiria tantas 
pessoas. Assim, a Internet tem um papel importante no objetivo de tornar eficaz a 
divulgação e comunicação no mercado imobiliário e aproximar cada vez mais a empresa 
do cliente. Ademais, surgiram as redes imobiliárias nacionais e internacionais para 
agregar, em uma só ferramenta on-line, os escritórios imobiliários, imobiliárias e 
corretores autônomos como associados. Essas ferramentas conciliam as informações 
geradas em cada estabelecimento com o objetivo de interligá-los, melhorando a 
comunicação e rapidez no atendimento aos colaboradores e compradores, que buscam 
fazer um negócio com segurança e credibilidade.   

Como sugestão para estudos posteriores, está a realização de pesquisa 
que enfoque a perspectiva dos compradores, visando comparar com os resultados deste 
estudo e identificar onde houve maior mudança no comportamento dos profissionais. 
A pesquisa poderá se aplicar também a outros setores com o objetivo de comparar os 
resultados entre as diferentes esferas econômicas. 
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