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Empresa inscrita: Tecnisa S.A.
Case: Redes sociais fortalecendo a marca
Título do texto: Rede social: poder para o consumidor, oportunidade para as empresas

Resumo do case

Tecnisa 

Fundada em 1977, a Tecnisa já lançou empreendimentos que somados chegam a mais de 3 milhões de metros quadrados, 

satisfazendo mais de 10 mil clientes. Trata-se de uma empresa sólida, que através do conceito “mais construtora por m²” 

transmite seus valores e reforça seu respeito ao cliente.

Mídia Digital

Criada em 1995, momento em que a internet ainda se desenvolvia no Brasil, a Mídia Digital já saiu à frente de possíveis 

concorrentes, com uma nova visão de mercado. A agência apostou na criação de oportunidades de publicidade na rede 

mundial de computadores e hoje é referência em seu segmento. Com sedes em São Paulo e Curitiba, atende clientes de 

grande porte como HSBC, Magazine Luiza, Porto Seguro, Tecnisa, Buscapé e Portal Zap, entre outros.  

A percepção do crescimento das redes sociais nos leva a vislumbrar um novo mundo, onde o poder e a palavra passam para 

as mãos de cada cidadão. A máxima do artista pop Andy Warhol que dizia que cada cidadão teria seus 15 minutos de fama 

agora é quase uma verdade absoluta. O poder está na mão do povo, a afirmação de Karl Marx, mesmo com um certo atraso 

também acabou virando verdade; e a tecnologia criou um novo mundo onde as empresas precisam entrar de forma incisiva 

para permanecer modernas e vivas.

A Tecnisa tem uma estratégia definida e consistente para atuar nesses meios. Tudo começou em 2006, com o primeiro blog 

corporativo do mercado imobiliário, porém se encorpou e virou uma estratégia de empresa a partir do ano de 2008, com a 

criação de uma área específica para gerenciar essa demanda.

Hoje a Tecnisa é referência na utilização das redes sociais não só no segmento imobiliário mas no mercado como um todo, 

sendo recorrentemente citada como exemplo de atuação a ser seguido e sendo benchmark para diversas empresas em 

vários segmentos. Neste case iremos demonstrar como a Tecnisa virou uma das melhores empresas a utilizar as mídias 

sociais do Brasil.

Ficha Técnica
Empresa inscrita: 
Tecnisa Engenharia e Comércio
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144 – 3ºandar 
Itaim Bibi – São Paulo – SP – 01451–000

Case: 
Redes Sociais fortalecendo a marca

Relações com a imprensa:
Cintia Beck
cintia.beck@fsb.com.br 
Tel.: 3165–9701

Responsáveis:
Romeo Busarello – Diretor de Marketing Online e Relacionamento
Roberto Aloureiro – Gerente de Redes Sociais – Tecnisa
Denilson Novelli – Gerente de E–business – Tecnisa
Paulo Schiavon – Gerente de Mídia – Tecnisa
Guilherme Gomide – CEO – Mídia Digital



Natureza do caso e ambiente externo – Descrição 
do cenário-situação do mercado e outros fatores 
relevantes

O crescimento vertiginoso das redes sociais nos últimos anos vem transformando a relação entre os 

consumidores e as empresas. Os clientes que antes influenciavam com suas opiniões apenas os familiares 

e amigos mais próximos hoje conseguem transmitir seus sentimentos a respeito de marcas, produtos  

e serviços de forma exponencial a um número cada vez maior de pessoas. 

Sugestões de amigos e opiniões de consumidores expressas online são as formas mais confiáveis de 

propaganda global, de acordo com a mais recente Pesquisa de Consumidor da Nielsen Online, realizada 

duas vezes ao ano com 25 mil consumidores da internet em 50 países. 

 

O levantamento mostra que nove em dez consumidores confiam nas sugestões de pessoas conhecidas, 

enquanto sete em dez confiam na opinião de consumidores expressas online. Vale a pena destacar que os 

sites das marcas, a forma mais confiável de propaganda conduzida por publicitários, também têm índice 

de confiança de 70%. 

 

Para a Nielsen Online, a explosão da Mídia Gerada pelo Consumidor nos últimos dois anos indica que 

a confiança dos consumidores no boca-a-boca durante o processo de tomada de decisão, seja por 

pessoas conhecidas ou por consumidores online, tem crescido significativamente. 

No mercado imobiliário, o momento da tomada de decisão é de extrema importância.  

O consumidor realiza pesquisa intensa e consulta familiares, amigos e opiniões online 

para realizar sua escolha, ou seja, todo mundo é mídia. O monopólio da informação e da 

comunicação simplesmente desapareceu e tanto a mídia quanto as empresas precisam 

aprender a lidar com esta nova organização de forças.
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Sugestões de amigos

Opiniões postadas na web 

Sites de marcas

Conteúdo editorial

Patrocínios 

TV

Jornal

Revistas

Outdoor / Mídia Exterior

Rádio

Newsletter

Propagandas em cinema

Links patrocinados

Vídeos online

Banners online

SMS

70%

90%

70%

69%

64%

62%

61%

59%

55%

55%

54%

52%

41%

37%

33%

24%

Possuem algum grau de confiança nestas 
formas de propaganda - Abril 2009

Fonte: Nielsen



90,1%  pesquisar quais as opções de um produto/serviço
disponível para compra antes de adquiri-lo/contratá-lo

79,3% comprar produtos/serviços online

42,9% recomendar a outros internautas um  
produto/serviço adquirido

Na hora das compras, você utiliza a internet para:

Hábitos de uso de mídias sociais

BOOK MASTER IMOBILIÁRIO
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Base: 1.277 questionários
Fonte: e.life



Hábitos de uso de mídias sociais

Manter contato com amigos é o grande atrativo do Orkut, além de conhecer 
novas pessoas. 20,7% pesquisam sobre produtos e serviços nesta rede social.

Dentre os motivos abaixo, qual(is) o levam a utilizar este serviço? (RN)

Manter contato com os amigos/colegas/parentes

Me divertir como passatempo

Buscar informações sobre questões do meu interesse

Conhecer novas pessoas

Obter informações de lazer e entretenimento

Divulgar o meu próprio conteúdo

Pesquisar sobre produtos e serviços

Obter/manter contatos profissionais

Pesquisar sobre empresas

Ler notícias

Reclamar de produtos/serviços

Buscar informações de saúde e cuidados pessoais

Participar de promoções

Outros

86,0

53,6

36,0

33,5

28,8

24,7

20,0

18,1

15,1

9,7

6,9

4,3

0,2

0,6

Base Twitter: 868 questionários.     Base Orkut: 806 questionários.
Base You Tube: 367 questionários. Base Blogsport: 331 questionários.
Fonte: e.life 
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Dentre os motivos abaixo, qual(is) o levam a utilizar este serviço? (RN)

Hábitos de uso de mídias sociais

Informação é o grande atrativo do Twitter.

Além de twittar, os entrevistados o usam principalmente para ler notícias e ter 
informações de interesse. 27,8% relatam que o utilizam para reclamar de produtos.

Ler notícias

Divulgar o meu próprio conteúdo

Buscar informações sobre questões do meu interesse

Manter contato com os meus amigos/colegas/parentes

Obter informações de lazer e entretenimento

Me divertir com passatempo

Obter/manter contatos profissionais

Conhecer novas pessoas

Pesquisar sobre empresas

Pesquisar sobre produtos e serviços

Reclamar de produtos/serviços

Buscar informações de saúde e cuidados pessoais

Participar de promoções

Outros

69,4

66,7

64,6

61,4

60,3

57,4

45,5

41,0

30,5

29,3

27,8

6,9

0,3

0,6
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Base Twitter: 868 questionários.     Base Orkut: 806 questionários.
Base You Tube: 367 questionários. Base Blogsport: 331 questionários.
Fonte: e.life 
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1 em cada 3 brasileiros está conectado à internet

Em 2008, 12 milhões de PCs foram vendidos

O brasileiro gasta 23 horas e 12 minutos online por mês

79% usam redes sociais: são 55 milhões de usuários que passam a média – 6 horas e 20 
minutos em redes sociais

36% dos internautas sobem fotos ou vídeos todo dia

Brasil é o quarto país onde mais se leem blogs: 2.600.000 brasileiros atualizam blogs 
diariamente

O segundo onde se mais utiliza o Twitter

Twitter cresceu 1.382% em 2008 e São Paulo é a quarta cidade do mundo em número de 
usuários

O Facebook chegou a incríveis 350 milhões de usuários em todo o mundo no fim do ano 
passado, com quase 2 milhões de brasileiros 

O Orkut tem cerca de 55 milhões de usuários no Brasil

52% dos usuários de redes sociais interagiram com marcas

90% das pessoas confiam em compras feitas por amigos

Alguns números da internet e redes sociais
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Problema/oportunidade 

O aumento cada vez mais evidente da concorrência no mercado imobiliário e a conhecida 

insegurança sentida pelo consumidor no momento da aquisição de um imóvel faz com que 

o valor da marca se torne cada vez mais importante no momento da decisão de compra.

É sabido que quanto maior é o valor do bem que será comprado maior será a busca por 

informações do consumidor acerca daquele produto, serviço ou empresa. Um imóvel é, para 

a maioria das pessoas, o bem mais caro a ser adquirido durante a vida e, por isso, alvo de 

intensa pesquisa, questionamentos e envolvimento por parte dos consumidores.

Uma marca forte, conhecida e confiável é um fator de grande influência na decisão 

de compra do consumidor por esta ou aquela empresa. A confiança na marca reduz a 

dissonância cognitiva e a insegurança causada pela compra de um bem de tão alto valor e 

que algumas vezes pode demorar mais de dois anos para se ter a posse.

Uma atuação estratégica e bem fundamentada nas redes sociais pode gerar um boca-a-

boca positivo e ajudar na decisão do consumidor em seu momento de pesquisa.

A nossa assinatura de marca, Mais construtora por m², é um desafio constante em 

nossa estratégia, pois buscamos sempre aplicá-la em nosso dia a dia e realmente ser 

mais construtora em cada ação que tomamos. A utilização das redes sociais seria, 

para a Tecnisa, uma ótima oportunidade para confirmar essa assinatura e para que a 

empresa se destacasse da concorrência, agregando valor e conhecimento à marca, 

atuando em um ambiente negligenciado pelo mercado e livre de competidores. 

Atuando sozinha nas redes sociais, a Tecnisa poderia construir uma personalidade 

inovadora e de vanguarda, dominando um território ainda desconhecido e em 

crescimento exponencial.

BOOK MASTER IMOBILIÁRIO
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Diagnóstico 

Criar um ambiente diferenciado, transparente, repleto de conteúdo e interações e que forneça aos 

consumidores resultados positivos sobre a marca em suas buscas exige um esforço acima do usual, já que 

ninguém e nenhuma empresa consegue ter controle do que é dito sobre sua marca dentro dos ambientes 

sociais on-line. Na internet 2.0 e nas redes sociais, a marca sai do poder das empresas e vai para a mão do 

indivíduo, que pode ser seu salvador e seu algoz, exigindo um posicionamento claro e firme.

A atuação no meio social por uma construtora, que oferece um produto que mexe com os sonhos das 

pessoas, seria algo delicado e que demandaria muita cautela e estratégia bem fundamentada para 

chegar aos resultados desejados. A atuação deve transcender as plataformas e ir muito além da 

simples utilização dos canais. A busca pelo engajamento, associação positiva e construção de marca 

deve vir de um conjunto de ações que demonstrem um perfil verdadeiro e transparente da empresa.
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Solução 

Para se chegar ao sucesso, a utilização das redes sociais pela Tecnisa deve ser uma estratégia 

corporativa e não apenas uma ação de marketing, relacionamento ou geração de conteúdo. Todos na 

empresa devem estar envolvidos na questão e engajados no fornecimento de respostas e soluções. A 

participação e anuência efetiva do alto escalão da empresa é de fundamental importância para que os 

objetivos sejam atingidos conforme planejado.

Ao mesmo tempo, estratégias de engajamento devem ser desenvolvidas tanto para clientes quanto para 

não clientes, a fim de aproximá-los da empresa e ter uma percepção positiva da marca, favorecendo 

o tão desejado boca-a-boca. Para isso, oxigenaríamos o ambiente social já existente na companhia e 

criaríamos novos canais, porém sempre tendo a visão de que a mágica das redes sociais está no que 

acontece fora delas, por causa delas, e não na pluralidade de canais. Muito mais que fornecer diversas 

plataformas, devemos ter consciência que resposta rápida, solucionamento e processos bem pensados 

são o que realmente faria a diferença.

Seria de fundamental importância a criação de uma área focada na elaboração das estratégias para este 

meio e nele existir uma personalidade que represente a empresa perante os usuários das redes sociais e 

defenda estes mesmos usuários perante a empresa, um ombudsman 2.0 com nome, sobrenome e rosto.



Implementação/Execução  
 
Área focada 

Criação de uma área focada na gestão dos canais sociais, com a contratação de um gerente de redes sociais, que seria o 

responsável pela estruturação da estratégia. Com Roberto Aloureiro, a Tecnisa passaria a ter um ombudsman 2.0, que seria o 

personagem das interações da empresa nos meio sociais, dando nome, 

sobrenome e uma cara aos atendimentos. 
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Oficial

Evangelização

Para que a estratégia funcionasse adequadamente, houve um processo de aculturamento das lideranças 

encabeçado por Romeo Busarello, diretor de marketing online, internet e relacionamento. O processo se 

deu organicamente com a demonstração de cases externos e internos de consequências nas mídias sociais 

de erros e acertos das empresas.

Estruturação do ecossistema social 

O ecossistema social da empresa foi totalmente reformulado, criando novos canais, novas formas de 

conexões entre esses canais e a melhoria dos já existentes.



Fomos uma das primeiras empresas do Brasil e a primeira do mercado imobiliário a utilizar o Twitter como um canal 

de empresa. Estamos lá desde fevereiro de 2008.

Formspring é uma nova rede social de perguntas e respostas e a Tecnisa já a usa de forma estratégica, respondendo 

aos mais diversos tipos de questionamentos.

Esta rede social ainda é pouco utilizada pelas empresas, mas vem ganhando notoriedade entre os usuários mais 

aficionados e promete ser a próxima sensação das redes sociais.

Estamos no Facebook desde o início de 2008. Possuímos uma Fan Page oficial e uma para cada novo produto, onde 

usuários podem colher informações relevantes.

O Orkut é a plataforma mais popular e com o maior número de usuários no Brasil, nela começamos o projeto de 

open innovation com a arquitetura inclusiva para o idoso.

Blog Tecnisa

O blog da Tecnisa existe desde 2006 e é o primeiro blog do mercado imobiliário. Em 2009, o blog foi inteiramente 

reformulado, agregando todos os canais sociais da empresa. Sem mediação do que é postado pelos usuários, 

hoje o blog é a principal plataforma social da empresa e parte central da estratégia.

17
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Adquirimos um canal de marca no YouTube, um Brandchannel, onde toda informação em vídeo da 

empresa pode ser organizada e acessada. Este canal possui uma customização maior, favorecendo 

a organização dos vídeos.

Esta rede social é o YouTube dos Powerpoints. Nela, disponibilizamos apresentações sobre 

empreendimentos e cases que realizamos.

 

O flickr é a rede social oficial das fotos da Tecnisa. É onde divulgamos fotos do bairro dos 

empreendimentos e dos eventos Tecnisa.

A criação de um perfil da empresa dentro do LinkedIn permite uma melhor interação com os 

profissionais interessados na Tecnisa, marcando território numa rede social de nicho e de alto nível.

Temos todos os nossos produtos disponíveis no Google Maps, ajudando na localização e divulgação 

de nossos lançamentos, pré-lançamentos e produtos remanescentes.

Na Wikipédia colocamos definições de termos técnicos e acadêmicos, colaborando de forma 

corporativa com a enciclopédia do planeta.

Áreas acadêmicas

Espaço reservado no site para a colocação de todos os cases da Tecnisa. Pode ser 

acessado por estudantes universitários em busca de informações para seus trabalhos 

acadêmicos.



Ativação
 
Promoção Twitter Venda

Em maio de 2009, realizamos a primeira promoção de apartamentos na história do Twitter. Isso causou estranheza para 

muita gente, porém o sucesso obtido mudou o cenário dentro do Twitter e consolidou de vez a estratégia de redes sociais 

da Tecnisa.



Promoção 2 anos   
 
O objetivo desta promoção foi fidelizar nossos usuários distribuindo 2.000 ingressos para o Cinemark. 

Em 6 horas os ingressos se esgotaram e, mesmo sendo uma ação para antigos seguidores, 

conseguimos 500 novos followers no dia da ação e o retweet de nossas mensagens triplicou, se 

mantendo até hoje nesse nível.

1010
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Orkut gerontologia

Utilizamos as comunidades do Orkut para angariar ideias para nosso projeto de arquitetura inclusiva para o idoso. 

Tivemos mais de 200 ideias enviadas e duas delas inseridas em nosso projeto.



Battle of Concepts

Site holandês de open innovation onde lançamos um desafio para estudantes universitários.  

Recebemos 53 projetos, sendo que um será usado.

BOOK MASTER IMOBILIÁRIO
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Tecnisa Ideias

Plataforma da Tecnisa onde os usuários irão deixar ideias de como melhorar a vida em empreendimentos e 

condomínios. O site acabou de entrar no ar e tem como objetivo consolidar a experiência realizada no Orkut e no 

Battle of Concepts.



Aplicativo iPhone

Fomos a primeira empresa do mercado imobiliário a possuir um aplicativo no iPhone, e este ano já 

ampliamos nossa atuação para todas as plataformas de celulares.

BOOK MASTER IMOBILIÁRIO

20/21



25

Pesquisas Acadêmicas
Nosso case já foi citado nos últimos 12 meses em mais de 100 trabalhos acadêmicos, atingindo de forma consistente 

mais de 2.000 formadores de opinião.

Story Telling Cross Media
Fomos a primeira empresa a ter conteúdo de blog disponível no Kindle. Para divulgar nossa entrada, utilizamos os 

conceitos e a estratégia de Story Telling Cross Media, distribuindo conteúdo em nossos canais e, assim, favorecendo a 

encontrabilidade e a informação sobre o projeto.

CRM incorporado a redes sociais
Todos os contatos de nossos clientes, através de qualquer um de nossos canais sociais, também são inseridos em 

nosso CRM, proporcionando uma melhor visão das interações do cliente com a marca e preparando a empresa  

para as interações cada vez mais online dos consumidores modernos.



Resultados 

Viramos referência e nosso case se espalha por blogs, portais online, 
veículos offline e universidades
 

    1,25 download de trabalhos acadêmicos por hora
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    1 entrevista por semana para trabalhos acadêmicos



Diversos blogs contam os nossos cases

1 menção de marca por hora nos meios online



Presente também nos meios off line, ajudando a construir e consolidar nossa marca
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Ganhamos reconhecimento de veículos especializados

Eu
g

en
io



Mais uma vez a Tecnisa é pioneira: vendeu  
o 1º- apartamento via iPhone no Brasil.

Localização, planta, ficha técnica, tenha 

todas as informações que você deseja na 

palma da sua mão. Com o aplicativo para 

iPhone da Tecnisa, é simples ter o melhor

do mercado imobiliário ao seu alcance. 

Baixe agora mesmo o aplicativo, 

gratuitamente, no seu iPhone e também 

compre seu imóvel com apenas um dedo.

Baixe o aplicativo

iPhone
Tecnisa

Encontre o apartamento ideal usando apenas um dedo.

www.tecnisa.com.br/iphone

Realizamos vendas diversas por novos canais, sendo 35%  
provenientes da internet
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 Somos a única a vender pelo iPhone, com 2 unidades vendidas



Primeira a vender pelo Twitter, com 38 unidades vendidas a partir de contatos iniciados 

por esse canal

 



6 vendas pelo exclusivo videoatendimento
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Venda por cartão de crédito

A emoção de adquirir
um apartamento Tecnisa: não tem preço.

*Forma de pagamento disponível para pagamento da parcela de entrada do Empreendimento Flex Carapicuíba bem como das comissões, conforme proposta comercial e tabela vigente.

Através de uma parceria entre a MasterCard® 

e a Redecard, a Tecnisa se tornou a 1ª- grande 

empresa do mercado imobiliário a vender  

imóveis com cartões MasterCard®.  

Agora você pode adquirir um imóvel Tecnisa* 

pagando em até 6 vezes sem juros com cartões 

MasterCard® e usufruir de todos os benefícios.  

Por razões como estas que a Tecnisa é muito  

mais construtora por m2.

A Tecnisa inova mais uma vez 
e agora aceita cartão de crédito.

www.tecnisa.com.br

TCN_0001_10B_8-6 AN Rv EpocaNegocio tecnisa parceria Master 20,2X26,6.indd   1 5/24/10   3:29 PM



Fomos a primeira empresa brasileira a ter seu blog no Kindle

Depois de ser  pioneira no uso da internet no mercado 

imobil iár io e ampliar os canais de contato com os seus 

públicos através das redes sociais e de links patrocinados 

Google, de ser a primeira no mercado imobiliário a realizar 

a venda de um apartamento pelo Twitter e a lançar um 

aplicativo para iPhone, a Tecnisa inova de novo. Agora a 

Tecnisa é a primeira empresa brasileira a ter o conteúdo 

de seu blog corporativo disponível no Kindle, o leitor 

de livros eletrônicos da Amazon. Pioneirismo e 

ousadia é isso. Como você pode perceber, caminhos 

não faltam para você comprar seu novo imóvel.

The book não está mais on the table. 

Tecnisa é a primeira empresa brasileira a ter 
um Blog Corporativo no Kindle da Amazon.

TCN_0001_10_07-02_An. Jr. FSP_29.7X52.indd   1 05/02/10   18:49
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Conseguimos engajamento, relevância e boca-a-boca positivo

    Somos os mais mencionados entre os maiores



Construímos marca confirmando 
nossa assinatura: somos mais 
construtora por m².
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    Temos crescimento constante de seguidores

Seguidores engajados com as notícias da empresa
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