
Valuation Experience  
Estudos de dupla camada que geram valor agregado  

e dimensionamento de produtos imobiliários inovadores



Experiência em mais de 250 projetos imobiliários!
Temos como missão ser a empresa com melhor capacidade de prover visão 
estratégica e de mercado a nossos clientes, através de pesquisas, de 
tendências e de orientações estratégicas mul;disciplinares, livre de padrões 
ou preconceitos e com foco total no melhor para os clientes. 

www.alphaplanpesquisas.com.br

Sede Alphaplan 
Av. João Wallig, 660 / sl 501 

Porto Alegre / RS 
+55 51 3030-2525

Nossas pesquisas direcionaram os premiados pelo Sinduscon: 
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Ouro - MaxPlaza Canoas - Melnick Even - Produto e Lançamento Imobiliário do Ano  
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Ouro - Medplex Porto Alegre - Cyrela - Produto e Lançamento Imobiliário do Ano  
Ouro - Medplex Porto Alegre - Cyrela - Destaque Mercadológico 
Ouro - Porto Alegre Incomparável - Cyrela - Produto e Lançamento Imobiliário do Ano 
2013 
Ouro - Axis - Cyrela - Produto e Lançamento Imobiliário do Ano 
Ouro - Axis - Cyrela - Destaque Mercadológico 
2012 
Prata - Duo Concept - Cyrela - Inovação Mercadológica

http://www.alphaplanpesquisas.com.br


Valuation Experience no desenvolvimento de 
produtos imobiliários inovadores

Historicamente, inovações no mercado imobiliário e produtos de 
nichos sofrem com limitações metodológicas dos testes que são 
submetidos. Assim como em outros mercados, a percepção das 
pessoas sobre o real valor agregado de uma inovação nem sempre é 
trivial. Isso decorre principalmente do fato das pessoas não terem a 
experiência necessária com o produto-teste, ou até mesmo 
semelhantes, para poder opinar adequadamente sobre ele. Por 
exemplo, enquanto o celular era um aparelho para fazer apenas 
ligações e a infraestrutura de internet era ainda precária e restrita em 
determinados públicos, um teste sobre um projeto de smartphone 
não conseguiria captar a real utilidade das inovações de um futuro 
lançamento, ao passo que se no teste houvesse a possibilidade da 
pessoa passar por uma experiência onde entenderia o mercado 
futuro e as possíveis utilizações do produto-teste, a essência do desejo 
ainda que mesmo não aparente, não percebido e ainda não 
desenvolvido, poderia se materializar em insumos qualitativos para o 
desenvolvimento do produto e posterior medição quantitativa de 
mercado.



Valuation Experience no desenvolvimento 
de produtos imobiliários inovadores

O grande desafio era desenvolver um estudo completo que pudesse 
identificar públicos com maior potencial de compra e que estes 

pudessem desenvolver conjuntamente os diferenciais existentes 
ou não do projeto. Pois, assim teríamos, teoricamente, um 
produto desenvolvido pelo público-alvo para o público-alvo 
e que restaria testar finalmente seu potencial quantitativo 
de mercado. Logo, na etapa qualitativa, precisávamos de 
estruturas lógicas de abordagem que permitissem a 
descoberta dos mais profundos interesses de cada tipo 
de perfil em relação ao produto-teste. 

Neste cenário de incerteza sobre o entendimento, 
avaliação e aprovação dos consumidores frente a novos 
produtos imobiliários a serem lançados, que surgiu o 

Duplo Teste da Verdade. Com base em um know-how de 
mais de 250 projetos imobiliários testados e orientados pela 

Alphaplan inteligência em pesquisas, a empresa desenvolveu 
uma nova metodologia que vem trazer uma solução para este antigo 

problema em nosso mercado de atuação.



A área de saúde no Brasil ainda é carente de dados e informações estratégicas, e mais ainda no setor imobiliário voltado a este 
nicho de mercado. Portanto, surge neste contexto a oportunidade de se colocar em prática uma nova combinação metodológica 
que atenda não somente produtos da área imobiliária voltados à saúde mas a produtos que sejam inovadores em seus mercado 
de atuação, nos quais os públicos e os produtos pouco interagiram, e as informações sobre estes dois ainda são incipientes.  

A crise gera uma maior necessidade de evolução dos produtos e serviços, a necessidade constante de se reinventar. A demanda 
específica da Cyrela Goldsztein em lançar um empreendimento voltado à área de saúde na zona norte de Porto Alegre abriu um 
flanco importante para o desenvolvimento e aplicação de uma nova combinação metodológica que se torna ferramenta para 
produtos inovadores. 

Valuation Experience no desenvolvimento de 
produtos imobiliários inovadores



Percebia-se portanto que o grande “teste de fogo” 
de uma nova ferramenta de estudo seria seu efetivo 
desempenho de mercado a posteriori . O 
entendimento e aceitação da inovação deve partir de 
técnicas diferenciadas de processos comuns, a partir disso 
desenvolvemos uma inovação metodológica chamada 
Valuation Experience, na qual os diferentes perfis 
consumidores podem ajudar a desenvolver diferenciais e a 
consolidar os conceitos testados de forma que o produto se torne 
algo inovador e útil de fato e possa ser mensurado 
quantitativamente, determinando assim seu real potencial de 
mercado. 

Houve, portanto, uma confiança e uma liberdade por parte do cliente para que 
se aplicassem novas técnicas no estudo que tornariam possível a utilização das 
mesmas em quaisquer tipos de produtos imobiliários que fossem caracterizados com 
algum nível de inovação de mercado. Tomou-se como principal objetivo criar uma 
experiência entre o público e o produto, para em um primeiro momento se definir 
quais seriam os públicos mais aderentes e assumir os desenvolvimentos trazidos por 
eles ao produto testado e, em um segundo momento, quantificar o volume potencial 
de mercado demandante pelo produto desenhado com estes consumidores.

Valuation Experience no desenvolvimento de 
produtos imobiliários inovadores



Estudo na prática!

Tínhamos desafio de em de 45 dias dar resposta assertiva ao cliente (prazo bastante curto considerando a complexidade do tema), de quais 
grupos profissionais balizariam a campanha. Neste sentido, o quanto o projeto seria atrativo e geraria migração de profissionais de outras cidades 
da região metropolitana de Porto Alegre, além é claro, da demanda natural da Capital. 

Para isso, lançamos mão da primeira etapa da fase1 com a técnica de Business Pratice, na qual há a visitação dos ambientes de trabalho dos 
diferentes perfis profissionais com o objetivo de observar suas rotinas de trabalho, fluxos de clientes, formas de atendimento e práticas correntes 
para criar hipóteses de melhoras em seus processos, como ferramenta inicial a desenhos de melhoria do produto-teste. 

A segunda etapa da fase 1, chama-se Product Design Groups, na qual os diferentes perfis de consumidores desenvolvem o produto-teste e trazem 
informações valiosas sobre aderência ao conceito, ajustes necessários, precificação, insumos de comunicação e características gerais de compra. É, 
portanto, a experiência real do cliente dentro do processo de avaliação e compra de uma nova ideia. É uma técnica de criação conjunta com o 
cliente, mas que além disso considera as restrições orçamentárias tanto do público testado quanto dos desenvolvedores imobiliários.



Estudo na prática!

A fase 2, Developed Product Testing, é o detalhado e exaustivo estudo quantitativo do mercado 
aparente trabalhado na fase 1. Neste momento temos a dimensão do mercado a ser atingido e o 
apetite objetivo dos perfis escolhidos para serem a base de demanda pelo projeto em questão. 
Nesta fase são testados itens como localização, conceito, plantas, infraestrutura, condições de 
pagamento e preços possíveis. Mesmo se tratando essencialmente de um estudo quantitativo, há a 
possibilidade de captação em campo de achados qualitativos valiosos aos ajustes finos de produtos 
a serem lançados e também fortemente balizam estratégias de lançamento e comunicação. 
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Estratégias da criação

Para a primeira etapa da fase1 - Business Pratice, foram estruturados grupos de pesquisadores treinados 
para observar e visitar os ambientes de trabalho dos diferentes perfis profissionais. A principal ideia é 
de observar as rotinas de trabalho, horários, controles de clientes, forma de atendimento, ambiente 
de recepção e fluxos de atendimento. Além disso, entender os fluxos de clientes para criar 
hipóteses de melhoras em nos processos de uso de áreas, pessoas, como ferramenta inicial a 
desenhos de melhoria do produto-teste. 

Para a segunda etapa da fase 1 - Product Design Groups, utilizamos a estratégia de 
grupos no qual os os consumidores dinamicamente trazem informações para o 
desenvolvimento do produto a ser lançado futuramente. Criamos um ambiente 
colaborativo e de observação para que os profissionais que 
part ic ipavam dos grupos pudessem nos auxi l iar 
qualitativamente nos ajustes necessários e na criação de 
diferenciais do produto. A estratégia neste ponto baseia-se 
muito na direção em que o projeto está e se isso é adequado 
na visão do cliente. 

A fase 2, Developed Product Testing, como um estudo 
quantitativo de confirmação de demanda e suas 
características foi criada de forma a estimular o entrevistado a 
entender claramente um produto já desenvolvido e que nesta 
dinâmica de confirmação quantifica todos os pontos de 
avaliação e gera as informações finais sobre possíveis 
pressões de venda nos projetos. Como a estratégia tem por 
base a confirmação quantitativa do grupo consumidor, as 
informações orientam estratégias de comunicação, comercial 
e ajustes finais de produto.



Acompanhamento

A gestão do acompanhamento de todas as fases foi feita por profissionais da Alphaplan 
com experiência em gestão de campo e ajustes de dinâmicas. A moderação dos 
grupos realizados na primeira etapa do trabalho foi planejada e executada por 
profissional com treinamentos específicos em avaliação psicológica de reações e 
sua tradução em informações úteis ao projeto. 

A fase quantitativa, além do acompanhamento de todas as entrevistas, 
também foram executadas checagens e críticas em 100% da base de 
informações para gerar maior segurança sobre os resultados levantados 
e como forma portanto de se ter a qualidade máxima possível no 
resultado final.  

A pesquisa apontou finalmente que havia mercado para o 
produto e ajudou a desenvolver potencialidades do 
empreendimento. Apontou quais perfis seriam os mais 
propensos à compra e isso orientou a estratégia comercial e de 
comunicação. 



Resultados

O empreendimento recebeu o nome comercial de Medplex Eixo Norte para manter uma identidade já consolidada e conhecida em diversos lançamentos 
da Cyrela Goldsztein em todo Brasil. Nestes outros empreendimentos a Alphaplan sempre esteve presente na etapa de estudos preliminares aos 
lançamentos, validando seu know how nos testes para produtos imobiliários voltados ao  público da saúde.   

Com um volume superior 400 unidades comerciais, o empreendimento supera patamares de preços praticados na região com  um VGV na ordem de mais 
de R$ 200 MM  atinge um expressivo resultado comercial. Consolidando a localização  Av. Assis Brasil como o novo polo de saúde da capital.

Medplex Eixo Norte inicia venda de espaços do complexo em novembro 
Jornal do Comércio - 19out2016 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/10/economia/526845-medplex-
eixo-norte-inicia-venda-deespacos-do-complexo-em-novembro.html

Jefferson Klein - Os centros integrados de saúde, focados em diagnósticos e na prevenção, ideia bem conhecida no exterior, mas ainda 
inovadora no cenário nacional, começam a ser mais difundidos no Brasil e, particularmente, em Porto Alegre. Após lançar o complexo 
Medplex, no bairro Santana, a Cyrela Goldsztein inicia, no próximo mês, a comercialização dos espaços do Medplex Eixo Norte, no bairro 
Cristo Redentor. O Medplex concentra serviços de diversas especialidades, tanto de médicos como de dentistas. "A capital gaúcha, que é 
um polo de saúde relevante no Sul do País, irá se diferenciar ainda mais", projeta o diretor de Novos Negócios e Incorporação da Cyrela 
Goldsztein, Ricardo Genro Jornada. O projeto Medplex mais antigo já teve seus espaços comercializados, a construção está em andamento 
e deve ser finalizada no segundo semestre de 2017. Já o Eixo Norte será entregue no final de 2019 e terá clínicas (11 unidades, com 113 
m2), consultórios (275 unidades, de 36 a 47 m2) e salas comerciais (132 unidades, de 32 m2). A Cyrela Goldsztein investirá 
aproximadamente R$ 90 milhões no empreendimento, e os valores dos consultórios poderão variar de R$ 300 mil a R$ 400 mil, e as salas 
comerciais custarão em torno de R$ 200 mil. "Chegamos à conclusão, observando as normas requeridas no segmento de saúde, que 
consultório médico não é sala comercial", frisa Jornada. O executivo reforça que os produtos são diferentes, exigindo conceitos e aplicações 
distintos. A resolução RDC nº 50 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trata sobre as adequações dos espaços utilizados 
no setor da saúde, faz algumas exigências que o mercado imobiliário, normalmente, não leva em conta nos edifícios comerciais. Para 

atender a esses pontos, o Medplex Eixo Norte observou questões como a largura de corredores (a resolução estipula 2 metros; geralmente os escritórios convencionais verificam de 1,5 
a 1,7 metros), banheiros exclusivos para pacientes e outros para médicos e colaboradores e cuidado especial quanto ao descarte do lixo hospitalar. O complexo prevê elevadores e 
portas de acesso aos consultórios que possibilitem a passagem de macas. A localização do Eixo Norte também foi escolhida estrategicamente por estar próximo aos hospitais Cristo 
Redentor, Conceição, Banco de Olhos de Porto Alegre e Centro Clínico Gaúcho. Outro fator salientado por Jornada é que a região é a mais populosa da cidade.

http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/10/economia/526845-medplex-eixo-norte-inicia-venda-deespacos-do-complexo-em-novembro.html


Resultados

O lançamento do Medplex Eixo Norte ocorreu no mês de 

Nov/16 em aproximadamente 70% de vendas em 5 meses. 

Considerando  estarmos em um período de recessão esse 

desempenho se mostra bastante alinhado com os 

resultados percebidos nas pesquisas. Validando as 

percepções iniciais da etapa de estudos de mercado e 

público desenvolvidas pela nova metodologia aplicada a 

empreendimentos inovadores. Portanto o novo método de 

Valuation Experience se mostra uma ferramenta rápida, 

assertiva e capaz de dimensionar novos nichos de 

mercado.  


