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RESUMO 

 

O Marketing é um grande aliado dos negócios pois ao mesmo tempo em que ele está de acordo 

com as regras empresariais, ele compreende e se adequa ao comportamento dos consumidores, 

seus desejos e necessidades. A Administração Mercadológica é uma disciplina que faz parte do 

escopo de estudos dos acadêmicos de Administração Bacharel. Esse trabalho tem como fonte e 

embasamento os conteúdos de Marketing aplicado ao mercado de Imobiliárias, mais 

especificamente a Imobiliária Universal, localizada em Cariacica-ES. A pesquisa consiste em 

buscar e evidenciar a importância de uma gestão eficiente do setor de Marketing para a 

otimização dos resultados da Imobiliária e como as estratégias bem aplicadas podem trazer 

resultados significativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Desde o início da humanidade, observa-se o uso de ferramentas para otimização 

de trabalhos. Seja na agricultura ou em problemas mais complexos, essas 

ferramentas, ou simplesmente tecnologias, foram, são e serão essenciais para 

o desenvolvimento humano. Nesse contexto a Administração, ora como ciência, 

desenvolve ferramentas (ou tecnologias) para maximizar resultados 

organizacionais. No que tange ganho de mercado, a administração criou o 

conceito de marketing, onde busca-se entender o comportamento do consumidor 

e assim criar valor para seu produto/serviço.  

Em 2008, a American Marketing Association (AMA), conceituou a definição da 

área de marketing, com inspiração nas teorias de Philip Kotler dizendo: 

“Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar, entregar e oferecer trocas com valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade em geral.". Nesse sentido, podemos concluir que o 

Marketing vai muito além de venda e compra de produtos, pois é preciso 

planejar, pesquisar e se posicionar dentro do mercado para que os objetivos 

sejam alcançados.  

Mesmo essa definição sendo tão recente, o Marketing é algo que esteve 

presente desde a antiguidade, sendo um grande marco em 1945 quando surgiu 

a impressora, que impulsionou a produção dos primeiros anúncios impressos. 

Parafraseando um dos fundadores da empresa brasileira Resultados Digitais, 

André Siqueira, que fez uma publicação do assunto em 2008, iremos discorrer 

resumidamente a respeito das quatro evoluções.  

Na fase 1.0, ainda quando surgiu a Revolução Industrial, era mais focada nas 

partes técnicas, operacionais e no consumo direto do produto. Em sua fase 2.0, 

visto que a população já tinha mais acesso à informação, tinha por objetivo atrair 

os consumidores por itens diferenciados. Com o avanço de novas tecnologias, 

surgiu a fase 3.0, que possuía um propósito de dar ao consumidor muito mais 

que um produto, e sim uma vida melhor que fizesse sentido ao indivíduo. Ao 



 

 

passar dos anos, as interações no meio digital tiveram uma grande revolução, e 

por sua vez, surgiu a famosa fase 4.0, que de acordo com Kotler (2017) o 

Marketing alavanca a conectividade entre a máquina e a inteligência artificial a 

fim de melhorar a produtividade do marketing, enquanto impulsiona a 

conectividade pessoa a pessoa com o intuito de fortalecer o engajamento do 

cliente.    

O objetivo deste trabalho é discorrer de estratégias utilizadas pela Imobiliária 

Universal, situada em Cariacica, Espírito Santo, para atrair clientes, otimizar os 

resultados, aumentar a receita e faturamento com as estratégias de marketing 

digital.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

Autores como Kotler e Keller em 2006, já discursaram a respeito da utilização do 

marketing em um ambiente no qual era diferente e incomum para grande parte 

da população, o qual seria dentro do ciberespaço, e como ele se denominaria 

como marketing digital: “A maior parte do marketing de hoje está se mudando do 

mercado para o ciberespaço” (KOTLER, KELLER, 2006, p.667). Nesse sentido, 

já era possível prever a migração e potencialização das estratégias 

mercadológicas para o ciberespaço, também conhecido como internet.   

Por sua vez, Torres (2009), explica que marketing digital, nada mais é que a 

utilização das técnicas dos profissionais do marketing dentro do espaço virtual, 

envolvendo os meios de publicidade, propaganda, comunicação e promoção, 

agregando valor e otimizando os resultados, e não sendo somente caracterizado 

como algo informativo (TORRES, 2009).  

Em 2012, Turchi, se mostrou preocupado com a utilização das estratégias de 

marketing por algumas empresas: “Grande parte das empresas, infelizmente, 

ainda associa marketing apenas à divulgação de produtos e ofertas e a 

promoção do seu negócio, talvez por falta de conhecimento em maior 

profundidade sobre o tema” (TURCHI 2012 p.66) ou seja, não conhecem o 

potencial e o alcance das estratégias e sua capacidade para atrair mais clientes, 

reter e fidelizar no processo. Não obstante, a comercialização no mundo virtual 



 

 

se torna muito promissora por não haver barreiras geográficas, ou seja, uma 

pessoa com acesso à internet pode consumir ou até mesmo vender sem precisar 

estar no mesmo local da loja ou cliente, possibilitando aí uma potencialização do 

negócio.  

Alguns benefícios da utilização das estratégias do marketing digital no negócio, 

segundo Turban e King em 2004: expansão do mercado, significativa redução 

dos custos, melhora nos processos de organização e oferece interatividade entre 

o comércio e o consumidor. E, além disso, o consumidor tem a praticidade, 

rapidez e baixo custo na hora de efetuar seu pedido. Ou seja, se torna algo 

positivo para ambas as partes.  

Contudo, com o aumento das ofertas nos meios de comunicação online se torna 

imprescindível a captação e retenção dos leads logo na primeira abordagem. 

Nesse caso, se torna essencial o uso de ferramentas de comunicação para 

chamar a atenção dos possíveis consumidores e conseguir prospectá-los em 

tempo hábil, juntamente com os vendedores, pois a expertise deles fará toda a 

diferença para a conclusão dos pedidos de vendas. Sendo assim, tendo como 

problema norteador dessa pesquisa: O marketing digital pode otimizar os 

resultados e aumentar o faturamento da Imobiliária Universal? 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é analisar como o marketing auxilia na otimização de 

resultados e aumento do faturamento da Imobiliária Universal. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Pretende-se alcançar, também, os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar a importância do marketing digital 

- Analisar o mercado imobiliário 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DO MARKETING ARCAICO AO DIGITAL 

2.1.1 Origem do Conceito de Marketing 

De acordo com o Dicionário Etimológico, a palavra marketing tem origem em um 

conceito latim chamado “mercatus”, que se tratava de um local destinado para 

compra e venda de objetos. Além disso, o mesmo dicionário aponta que o termo, 

tenha nascido do verbo “mercari/mercare”, que significa "negociar" ou praticar 

“compra e venda”.  

Não obstante, ainda de acordo com o Dicionário Etimológico, alguns estudiosos 

defendiam que a verdadeira raiz etimológica do termo, esteja na palavra latina 

“merx”, que era o nome atribuído ao objeto a ser comercializado, ou seja, a 

própria mercadoria. Sendo assim, podemos concluir de maneira simplória que 

marketing está associado ao mercado de objetos, ou seja, na compra e na venda 

de produtos.  

Contudo, a partir destes conceitos vamos entender um pouco do que se trata o 

marketing digital, quando surgiu, seus conceitos principais e seus idealizadores. 

2.1.2 Pioneirismo do Marketing 

O desenvolvimento econômico dos Estados Unidos começa a partir de dois 

movimentos originados do continente europeu: a Revolução Industrial na 

Inglaterra, por volta de (1780), e a consolidação da economia com os princípios 

de Adam Smith (1723-1790). Adam, publicou um livro em (1776), que se chama 

“A Riqueza das Nações”, o qual fomentou e influenciou o desenvolvimento dos 

mercados existentes na época, pois suas teses traziam mudanças nas relações 

comerciais e nos ambientes.  

Contudo, antes no período pré-industrial a publicidade tinha um caráter 

informativo, e após o entendimento e aplicação das teorias do livro, a publicidade 

se tornou um reforço importante para o avanço do desenvolvimento econômico. 

Pode-se concluir que apesar do Marketing ser trabalhado na área de 

Administração, as primeiras ideias e estudos sobre o assunto surgiram na 



 

 

psicologia com foco de desenvolver estratégias assertivas acerca da 

publicidade, que até então possuía caráter meramente informativo. Sendo assim, 

com os avanços tecnológicos e a ascensão das indústrias, se fez necessário 

entender o pensamento do consumidor. 

2.1.3 Marketing Digital 

“O ritmo acelerado na era da informação torna imperativo que cada empresa 

reserve um tempo significativo para examinar e perguntar que adaptações 

deverá empreender agora para sobreviver e prosperar.” (KOTLER, Philip, p.33). 

Ou seja, se faz necessário que as empresas estejam cada vez mais engajadas 

com as novas tendências mercadológicas para manter a empresa ativa e 

conquistar cada vez mais clientes. 

“Um dos clichês mais populares em marketing, hoje, é dizer que uma 

empresa vitoriosa é aquela que está sempre superando a expectativa 

dos clientes. Atender às expectativas do cliente irá apenas satisfazer 

os clientes; excedê-las irá encantá-los.” (KOTLER, Philip) 

Na fase 4.0 da evolução do marketing, já citado na introdução deste artigo, foi 

abordado a mudança dos consumidores e como eles podem se tornar 

defensores das marcas (conectividade pessoa a pessoa). Além disso, com a 

facilidade ao acesso à informação, se torna cada vez mais comum as pessoas 

pesquisarem e avaliarem os produtos e empresas, após realizarem uma compra 

ou serviço. O Marketing Digital pode ser definido como um aglomerado de 

informações que podem ser utilizados em diferentes meios de comunicação a 

fim de promover uma empresa ou um produto/serviço. Algumas das estratégias 

mais utilizadas pelas empresas são: marketing de conteúdo, e-mail marketing e 

as redes sociais. Todas as três têm por finalidade gerar valor e atrair novos 

clientes para uma organização, customizando o atendimento e criando 

diferenciais nas suas entregas.  Com o avanço dos meios de comunicação online 

e offline as empresas começaram a adotar estratégias para alcançar cada vez 

mais o seu público-alvo. “As empresas têm maiores chances de se saírem bem 

quando escolhem seus mercados-alvo com cuidado e preparam programas de 

marketing customizados.” (KOTLER, Philip, p.42). Sendo assim, o uso das redes 



 

 

sociais se torna uma ferramenta poderosa do marketing digital para aumentar o 

faturamento e a receita de uma empresa. Desse modo, os profissionais devem 

estar cada vez mais atualizados sobre mudanças e tendências do mercado para 

que consigam conduzir as empresas da maneira mais eficiente possível.  

 

2.2 MERCADO IMOBILIÁRIO 

2.2.1 Entendendo Mercado 

Antes de entendermos sobre o mercado imobiliário, devemos entender o 

conceito de mercado. Segundo Débora e Paula (2013, p. 11), podemos entender 

o mercado como o local no qual agentes econômicos realizam trocas de bens de 

serviços por uma unidade monetária ou por outros bens. Seguindo este conceito, 

entendemos que são um grupo de vendedores e compradores interagindo entre 

si trocando mercadorias, produtos e serviços.  

Como definição de mercado, Chiavenato (2003, p. 570) defende que para vencer 

os mercados globais e altamente competitivos, as organizações bem-sucedidas 

compartilham uma forte ênfase em inovação, aprendizado e colaboração. Com 

toda essa junção, temos a importância das organizações em mostrar suas ações, 

que tem para conquistar o cliente, tem como finalidade atender às suas 

necessidades. 

Débora e Paula (2013, p. 12) informam que: na mesma proporção em que 

aumentam os mercados, também cresce a quantidade de pessoas com diversas 

necessidades. Com isso, o cliente fica mais exigente e as empresas têm que se 

adequar nos negócios e riscos a suas atividades, e o produtor que se adequar e 

se destacar, será o mais procurado. De acordo com Chiavenato (2003, p.44): 

O desenvolvimento de produtos e serviços exigirá maiores 

investimentos em pesquisas e em desenvolvimento, aperfeiçoamento 

de tecnologias, dissolução de velhos e criação de novos 

departamentos, busca incessante de novos mercados e competição 

com outras organizações para sobreviver e crescer. 



 

 

Em resumo, podemos entender o mercado como sendo um local não 

necessariamente geográfico no qual se defrontam compradores e vendedores 

de bens e serviços, conforme colocam Passos e Nogami (1998). 

2.2.2 Setor Imobiliário 

No crescimento econômico do país, o mercado imobiliário se viu diante de uma 

grande oportunidade de crescimento em vários meios favoráveis. Com esse 

aquecimento foi possível identificar o alto levantamento da oportunidade de 

empregos para o trabalhador para que ele conseguisse manter a sua renda 

mensal a se sustentar.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

setor de construção civil superou e cresceu 2,7%, conforme resultados do 

Produto Interno Bruto (PIB). Esse setor é de suma importância para novos 

empreendimentos em seus mais de diversos âmbitos habitacionais e comerciais. 

Para Ball (1996), a construção habitacional tem sido um importante indicador do 

crescimento urbano, pois a demanda desse setor habitacional reflete nas 

mudanças da população e na demanda de vários outros serviços. 

Com isso, temos o mercado que mais passou a atrair grandes investidores, o 

Mercado Imobiliário. Segundo Débora e Paula (2013, p. 14), o mercado 

imobiliário pode ser caracterizado por gerar o desenvolvimento do espaço 

urbano das cidades e possibilitar maior qualidade de vida para a sociedade. 

Ainda se entende como mercado imobiliário tudo que é negociado em terreno ou 

qualquer coisa construída neste local, como exemplos casas ou prédios. 

Em uma pesquisa realizada publicada pelo Jornal Atribuna em 29 de outubro de 

2021 (p. 3), em um cenário de crescimento da venda de imóveis residenciais no 

País, Vitória tem ganhado destaque, como a capital de maior valorização 

conforme abaixo:  

 



 

 

 

Figura 1 - Aumento da valorização no valor de imóveis nas capitais entre agosto e setembro de 

2021. 

Fonte: Gráfico produzido pelo aluno com referência a publicação do Jornal Atribuna que teve 

como base nos anúncios dos portais ZAP+ e Viva Real, e especialistas consultados. 

 

Ainda no destaque de Vitória, na variação de valor que é o preço do metro 

quadrado em setembro, com relação ao mês de agosto, Enseada do Suá foi o 

bairro que apresentou a maior alta, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 - Variação do Valor por M²

 

Fonte: Tabela produzida pelo aluno com referência a publicação do Jornal Atribuna que teve 

como base nos anúncios dos portais ZAP+ e Viva Real, e especialistas consultados. 

 



 

 

2.2.3 Ramificações do Mercado Imobiliário 

De acordo com dicionário Aurélio, entende-se como ramificação, divisões ou 

subdivisões em partes semelhantes, porém menores, da qual resultam os ramos 

de várias ordens. E dentro do Mercado Imobiliário não podia ser diferente, a para 

melhor entendimento, abaixo estão listados algumas dessas ramificações: 

• Comerciais 

Imóveis comerciais é tudo aquilo que tem como finalidade atender ao proprietário 

em suas atividades empresariais, onde o imóvel só pode ser alugado por pessoa 

jurídica. 

• Alto padrão 

Imóveis de alto padrão para quem investe, já possui um custo patrimonial bem 

elevado, onde o investidor tem ciência da valorização de médio a longo prazo 

em lotes, apartamentos, casas e condomínios de luxo. 

• Econômicos 

A procura pelo imóvel econômico vem crescendo nos últimos anos que, diferente 

do imóvel de alto padrão que possuem preços acima de meio milhão, o imóvel 

econômico possui um preço de até R$200.000,00. Esse ramo é para quem 

pretende realizar a compra de um imóvel com um bom custo. 

• Rurais 

A Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei nº 8.629, 

de 25/2/1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área 

contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se 

destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou 

agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de 

iniciativa privada.   

• Lotes 

Pioneira da empresa Imobiliária Universal, os lotes são divisões de áreas de terra 

ou terrenos destinados à edificação, e que um conjunto de lotes forma uma 



 

 

quadra. A definição de lote, de acordo com a Lei nº 6.766.79, § 4º do art. 2º: 

“Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões 

atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal 

para a zona em que se situe”. 

De acordo com a empresa Imobiliária e Construtora Universal, a valorização na 

compra de um lote é historicamente uma das melhores formas de investir e 

ganhar com a expansão imobiliária.  

 

 

Figura 2: Loteamento localizado na cidade de Cariacica 

Fonte: Empresa Imobiliária e Construtora Universal 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

De acordo com Pereira (2019, p. 43), metodologia é o que dá sentido ao trabalho 

científico e tem um caráter constituinte, que é claramente diferente da teoria. 

Ainda o autor conceitua metodologia como 

o emprego do conjunto dos métodos, procedimentos e técnicas que 

cada ciência em particular põe em ação para alcançar os seus objetivos 

[...] A sua finalidade é ajudar o pesquisador a compreender em termos 



 

 

mais amplos possíveis o processo de investigação científica 

(PEREIRA, José. 2019, p. 42-43). 

Para a elaboração desse trabalho, procuramos realizar um levantamento 

bibliográfico através de artigos, livros e matérias em jornais sobre a história do 

marketing, marketing digital, mercado imobiliários e suas ramificações. Assim, 

na literatura podemos expor assuntos que viabilizaram a pesquisa realizada para 

o projeto realizado em uma empresa do ramo imobiliário. 

A metodologia utilizada neste estudo pode ser classificada como pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso.  

De acordo com Nascimento (2012, p. 27), é na pesquisa bibliográfica que 

encontramos meios para explicar e discutir, com base nas informações teóricas 

publicadas em livros e meios especializados, o assunto, o problema é a solução. 

Utilizamos este método para pesquisarmos tudo o que já foi escrito sobre o 

nosso tema e prosseguirmos com teorias em nosso trabalho. 

Para conseguirmos desenvolver e responder o nosso problema de pesquisa, 

utilizamos o estudo de caso, que é 

uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

casos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, 

tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já 

considerados (GIL, Carlos. 2019, p. 63). 

 

4 ESTUDO DE CASO 

4.1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo será discutido como o marketing digital para otimizar os 

resultados e aumentar o faturamento da Imobiliária e Construtora Universal, com 

o objetivo de responder ao problema de pesquisa descrito no capítulo 1. 

 

 



 

 

4.2 A EMPRESA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA 

É uma empresa genuinamente capixaba, que deu origem a um dos mais 

inovadores empreendimentos imobiliários do E.S. um projeto ambicioso que foi 

fundado em 16 de maio de 1975, há 47 anos de atividades no mercado Capixaba 

e se destacado no ramo imobiliário.  

Desde o início, priorizou a formação de um sólido e eficiente departamento de 

vendas. Comercializou imóveis próprios e de terceiros e participou de notáveis 

empreendimentos em Cariacica, Vila Velha, Serra, Guarapari, na grande Vitória 

e interior do estado. Paralelamente desenvolveu um forte departamento de 

comercialização, aumentando assim, seu ciclo de amizade e parceiro. 

São anos e anos de imóveis cadastrados, avaliados, alugados e vendidos de 

forma ininterrupta, o que nos dá a segurança de está construindo uma história 

de muito sucesso.  

Possui atualmente um incomparável número de cadastro com mais de 30.000 

mil clientes cadastrados e mais de 3.700 clientes ativos e uma rede de 

relacionamentos com mais de 28.000 clientes de imóveis ofertados para compra, 

venda e uma rede de relacionamentos direta com mais de 33.000 clientes. 

Hoje, a concretização do sonho de 1975 se tornou realidade e a marca obteve o 

reconhecimento do mercado local e regional, através do crescimento em 

certificações e premiações conquistadas.  

Anos sendo o primeiro lugar isolado com 25,5% do mercado e o segundo lugar 

com 5,00%, entre todos os concorrentes por 20 anos consecutivos pela pesquisa 

Futura e Recall de Marcas entre outros com Ibope, Marcas Ícones por 10 anos 

consecutivos. Tendo em torno de 221 mil clientes, com mais de 60 

empreendimentos imobiliários nesse trajeto de liderança absoluta, graças ao 

talento do fundador e Presidente Valdecir Torezani. 

 

4.3 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 



 

 

Visto que estamos realizando o estudo com base em dados do ano 2020, período 

em que a pandemia da Covid-19 fez com que muitas das empresas fechassem 

as portas, o uso do marketing foi de extrema importância para as empresas que 

utilizaram o método de home office devido ao decreto do governo. E não foi 

diferente para a empresa de estudo, onde foi realizada a utilização do marketing 

para manter o aumento dos resultados e se manter financeiramente, conforme 

mostra as figuras abaixo: 

  

Figura 2: Publicação no Instagram da empresa 

Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/imobiliariauniversal/>. 

 

 



 

 

Figura 3: Marketing na coluna de Renata Rasseli pelo jornal A Gazeta 

Fonte: Jornal A Gazeta, coluna de Renata Rasseli. 

 

A empresa Imobiliária e Construtora Universal em 2020, fechou um contrato com 

uma empresa voltada ao marketing e vendas imobiliárias para prestação de 

serviços de demandas trans mídia, marketing de conteúdo e marketing digital. O 

investimento foi de 4,7% sobre o faturamento de 2020 estimado em 

R$17.577.896,38, totalizando um investimento anual de R$826.161,13 nos 

veículos de comunicação e mídia impressa visual e nos demais meios de 

comunicação. 

Tabela 2 - Resultados dos investimentos em (%) marketing nos últimos 3 anos: 

 

Fonte: Empresa Imobiliária e Construtora Universal 

 

Com esse resultado temos um total nos últimos 3 anos de R$3.046.088,67 de 

com investimentos em Marketing e um retorno de R$51.273.513,40. Com isso, 

podemos concluir o problema de pesquisa e afirmar que sim, o marketing 

otimizou resultados na empresa Imobiliária e Construtora Universal e não só 

aumentou, como vem aumentando retornos financeiros a empresa. 

 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar como o marketing auxilia na otimização de 

resultados e aumento do faturamento da Imobiliária Universal. Não obstante, 

tivemos como questão norteadora a seguinte situação: O marketing digital pode 

otimizar os resultados e aumentar o faturamento da Imobiliária Universal? 



 

 

Para corroborar o objetivo do trabalho, no capítulo 4, trouxemos uma análise 

referente ao investimento realizado pela Imobiliária e Construtora Universal, nos 

últimos 3 anos (2018 - 2020), totalizando R$3.046.088,67 (três milhões, quarenta 

e seis mil e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).  

Entretanto, para fins de comprovação do objetivo consideramos apenas o ano 

de 2020. Onde a empresa investiu cerca de $826.161,13  reais (oitocentos e 

vinte e seis mil cento e sessenta e um reais e treze centavos), que corresponde 

a 4.70% do total anual faturado que foi de R$17.577.896,38 (dezessete milhões 

quinhentos e setenta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito 

centavos). 

Logo, as estratégias de Marketing Digital utilizadas pela Imobiliária Universal 

otimizam sim os resultados da empresa e aumentam sim o seu faturamento. 

Além disso, o retorno do investimento na área de marketing digital da imobiliária 

foi de 95,30%. 

Por fim, esperamos estimular outras empresas a investirem cada vez mais nas 

estratégias de marketing, capacitando seus colaboradores ou até mesmo 

contratando agências para realizarem as ações que mais se encaixam com os 

objetivos organizacionais. 
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