


OBJETIVOS 

-Vender 100% das unidades pela internet. 
 

- Criar mais um case para a coleção da Tecnisa. 
 

-Fortalecer e divulgar ainda mais a marca. 
 
 



Condições favoráveis e marcas capitalizadas 

1º Estabilidade econômica, com inflação controlada. 
 
2º Novos marcos legais, maiores garantias para compradores, 
vendedores e instituições financeiras. 
 
3º Aumento da renda da população. 
 
4º Maior volume de crédito disponível. 

MERCADO 



MERCADO 

Mercado Imobiliário Paulista (Capital) 
Balanço no 1º semestre/2011 

Venda acumulada de 11.680 unidades representaram variação negativa de 
31,3% em relação ao mesmo período de 2010. 
 
Do total comercializado, 80,4% (9.396 unidades) se encontram em fase de  
Lançamento. 
 
Imóveis de 2 dormitórios, representaram 40,3% (4.708 unidades) do total de vendas 
acumuladas no semestre. 
 
Imóveis de 3 dormitórios, participam com 29,5% (3.441 unidades) dos negócios. 



Previsões para 2012 
na avaliação do presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), 
João Crestana. 

2012 será muito parecido com 2011, com preços estáveis e um mercado sustentável, 
 pela manutenção da geração de empregos 

Concessão de crédito imobiliário em 2012 não deverá apresentar “grandes aumentos” 
 em relação a 2011, embora, o setor deva ser beneficiado pela consolidação do 
 programa Minha Casa, Minha Vida 2, do governo Federal. 

Os preços dos imóveis novos e usados acompanhem a alta da inflação, com uma 
 variação positiva adicional entre um a dois pontos percentuais. 

Vendas de imóveis de dois ou três dormitórios deverão continuar concentrando 
 até 70% dos negócios. 

MERCADO 



CONCORRÊNCIA 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

Total de m2: 6.799.086,74 
Total de obras: 349 
Foco: classe média e média-baixa 
Mais de 24 mil funcionários 

A MRV está investindo pesado na classe C, 
também impulsionada pelo programa do 
governo “Minha Casa, Minha Vida”. 

O site institucional é desenvolvido para atender tanto ao cliente comum quanto ao investidor. 
É bem fácil de visualizar todos os canais disponibilizados para atendimento, como Youtube, 
Facebook, Twitter, Blog, Flicker e etc.  
Disponibilizados pela empresa, existem diversos vídeos de tours virtuais pelos apartamentos, 
alguns até com músicas e fotografias em slide. 
 
Uma compilação dos conteúdos inseridos nas redes sociais. Diversos links apontando para os 
múltiplos canais de atuação da empresa (Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin e etc). Pouca 
interação no blog. Canal de mão única. Apenas a empresa posta conteúdos e usuários não 
interagem ou interagem muito pouco. 
 
 

PRESENÇA DIGITAL 



CONCORRÊNCIA 
CYRELA BRAZIL REALTY 

Total de m2: 4.071.690,24 
Total de obras: 108 

O site institucional é desenvolvido para atender tanto ao cliente quanto ao investidor. 
Inclusive, é bem fácil de visualizar todos os canais disponibilizados para atendimento, como 
Youtube, Facebook, Twitter, Blog, Flicker e etc.  
 
Vários vídeos falando dos empreendimentos, com tours virtuais e vídeos institucionais, 
ressaltando a marca e apresentando os prêmios conquistados. Claro objetivo de fazer 
branding. 
 
a Cyrela é a concorrente da Tecnisa que menos tem interações dentro do ambiente online. Só 
pelos números, é possível perceber que o engajamento do público é relativamente baixo em 
comparação às demais construtoras. 

PRESENÇA DIGITAL 



CONCORRÊNCIA 
GAFISA S/A 

Total de m2: 6.320.152,02 
Total de obras: 286 

PRESENÇA DIGITAL 

A Gafisa tem uma boa presença digital e tem maior participação no Facebook, embora no 
Twitter também seja bastante ativa. Promove algumas ações voltadas ao social e com isso, 
ajuda a elevar o engajamento dos usuários. Dentre as concorrentes analisadas, apresenta um 
número razoável de reclamações dentro da web, porém a grande maioria delas tem uma 
resposta da empresa, mesmo que não seja aceita pelo usuário em algumas vezes. 
 
A Gafisa posta diversos conteúdos enaltecendo as conquistas alcançadas, como número de 
empreendimentos entregues, depoimentos de clientes (todos positivos, logicamente) e etc. 
Procura se posicionar como uma empresa moderna e com produtos e serviços de alto padrão 
de qualidade. 
 
Nas redes sociais, procura fazer um link entre todos os canais. Dentro do Facebook, por 
exemplo, há um link com o Youtube. No blog é esteticamente muito bonito e organizado e é o 
canal em que há mais links externos. Porém muito pouco comentado pelos usuários. Já no 
Twitter, a empresa procura postar conteúdos não tão relacionados à venda de imóveis. 
Podemos encontrar dicas de decoração, como utilizar bem o 13 salário, e etc. 



CONCORRÊNCIA 
Participação de Mercado: Cyrela, Gafisa, Rossi, MRV, Even, 

Brookfield, PDG e Tecnisa  

Os dois gráficos ao lado resumem a 
performance em vendas contratadas 

das principais construtoras do país. 
Cinco construtoras brigam na faixa 

de R$2,5bilhões a R$3 bilhões de 
vendas contratadas em 2011. Even e 

Tecnisa ficam em um patamar 
abaixo, com vendas entre R$1 bilhão 

e R$1,5 bilhão, seguindo em 
direções opostas: a Tecnisa 

ganhando participação; a Even, 
perdendo. À frente de todas está a 

PDG com vendas contratadas de 
cerca de R$5,5 bilhões, e ganhando 

participação em comparação com 
2010. 



CONCORRÊNCIA 

Com relação ao atendimento, a Tecnisa está muito à frente dos 
concorrentes. Respostas em todos os canais são extremamente 
rápidas e objetivas. Nível de satisfação dos usuários é alto. Claro 
que também existem reclamações, porém a Tecnisa é bastante 

transparente com todos, deixando bem claro os motivos de 
eventuais problemas e apresentando soluções eficazes. 

 
 



PÚBLICO-ALVO 
Perfil socioeconômico: 

• Homens e mulheres, na faixa dos 25 a 30 anos, classe C,  Recém-casados que estão 
 comprando seu primeiro apartamento ou solteiros 
  
• A maioria dos jovens da classe C na faixa dos 25 a 30 anos, atuantes nesse mercado  
possui renda própria, estão acostumados com o uso da tecnologia e aplicam parte de 
 sua renda em fundos de ações, bolsa de valores e no mercado imobiliário.  
Geralmente são solteiros e não possuem filhos ou jovens casados. 
• A atuação da mulher no mercado de trabalho e sua independência financeira e 
 amorosa são fatores, que, além de completar a renda familiar tem tido bastante  
representatividade na compra de imóveis financiados. (IBGE) 
•  Fator independência: para o consumidor da classe C, ter a casa própria é ser dono  
da própria vida. Significa sair definitivamente da casa dos pais (ou sogros) e sinaliza 
estabilidade 
•  São pessoas que possuem nível médio de ensino, superior (completo ou incompleto) 
 ou de pós-graduação.  
•  Com relação a renda familiar, são pessoas que possuem de 5 a 10 salário mínimo 

 



PÚBLICO-ALVO 
Perfil psicográfico:    
•  Possuem  52% da população e agora tem mais facilidades com programas de financiamento e 
 utilização de recursos do FGTS na compra de imóveis 
•  Tem mais renda e crédito e buscam imóveis que possam suprir suas necessidades que são 
 bem distintas do consumidor das classes A e B. 
•  O consumidor da classe C, tem mais medo de não receber o imóvel, pela importância que  
atribui à aplicação de um dinheiro que foi sacrificante conseguir. 
•  A ligação com o bairro também é outro fator importante, pois geralmente na vizinha, esse  
público concentra parentes e familiares e evita se afastar quando quer comprar um imóvel 
•  A compra do imóvel é norteada principalmente pelo medo de não conseguir pagar o imóvel  
ou atrasar as parcelas, enquanto a classe A e B se preocupam mais com exclusividade e segurança. 
•  Esse consumidor observa bastante itens como o cumprimento do prazo de entrega do 
 empreendimento. “Como é provável que seja o único imóvel desse consumidor, ele tem medo 
 de errar na compra.  
•  Este consumidor dá extremo valor ao dinheiro, voltam seus olhos para o valor do imóvel e o 
 percentual da renda comprometido com o pagamento das prestações de um financiamento 
•  O Jovem casal da classe C provavelmente comprará um único imóvel durante a vida, 
•  Jovem se adapta facilmente às novidades, se cansando rapidamente das “velhas” práticas e  
exigindo soluções diferentes a todo momento. 
•  Vontade de fazer parte das mais recentes tendências, necessidade de se considerar um 
indivíduo autônomo e de criar seu próprio estilo são alguns dos principiais desejos atuais do 
jovem. 

 



PÚBLICO-ALVO 

O desafio de comprar um imóvel gera: 

Angústia 

Medo  

insegurança 

Onde 
morar? 

Como 
comprar? 

Em quem 
confiar? 

Será que vou conseguir 
comprovar minha renda? 

Será que vou conseguir 
pagar? 

Será que vão conseguir 
entregar meu imóvel no 

prazo? 

Pensamento da 
população de baixa 

renda: 

Em vez de pagar R$ 800,00 de 
aluguel para morar no centro de 

São Paulo, prefiro fazer um 
financiamento imobiliário ou alugar 
um imóvel na periferia, que é mais 

barato. 



PÚBLICO-ALVO 

O consumidor emergente aspira um sonho que está ao  
alcance das mãos 

• Quem esta passando a consumir agora,  
compra procurando 
•Inclusão 
•Pertencimento 
•Vantagens e razões concretas 
•Mais fiel 
•Mais solidário 
•Orgulho do desconto 
•Prazer em oferecer 
 

Classe CD 

OPORTUNIDADE:              
Boa parte da classe B é 

composta por 
ascendentes da classe 
média e carregam seus 
hábitos de consumo e 

padrão de 
comportamento 



PÚBLICO-ALVO 
Influenciadores 
• Parentes, Amigos, Filhos, Animais de estimação. 
• Infra estrutura politicamente correta (pois os jovens apreciam sustentabilidade, reutilização da 
 água, iluminação natural etc)  
• Crenças, valores familiares e principalmente identidade cultural. 
   
QUAL O NÍVEL DE INFLUÊNCIA? 
Nível Alto. 
O testemunho de algum formador de opinião pode auxiliar aos consumidores em suas tomadas 
de decisões. A imagem de quem está recomendando acaba sendo mais forte que o produto em si. 
  
COMO INFLUENCIA? 
O consumidor é influenciado por aspectos emocionais 
Necessidades e desejos 
Valor de mercado 
Apresentação do imóvel (showroom) 
Decoração 
Demonstração de áreas úteis ou outros aspectos apresentadas com cenas do cotidiano e pessoas 
 utilizando o imóvel em questão. 
                 
 



PÚBLICO-ALVO 

Drivers de decisão na escolha de um imóvel  

Racionais Emocionais Compra 

•Valor do imóvel 
•Valor da prestação 
•Tamanho do imóvel 
•Localização (fácil 
acesso) 

•Segurança 
•Localização (vínculos 
de sociabilidade) 
•Características dos 
imóveis 

1. Ter uma infra-estrutura 
de segurança. 

2. Localização próxima ao 
serviço de transporte 
público. 

3. Ter vagas na garagem. 
4. Grande área de lazer. 
5. A planta do 

apartamento. 
6. Localização próxima a 

parentes e amigos. 
 



PÚBLICO-ALVO 

Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? 

1. Realização do meu sonho 
 

2. Garantia do futuro 
 

3. Sair da casa dos pais 
 

4. Casamento 
 

5. Investimento 



PÚBLICO-ALVO 

Processo de compra: tempo de pesquisa 

43% 

57% 

online X offiline 

online offline

Em média os usuários consideram 2,7 imóveis durante o processo de compra, 
Sendo que ¾ dos respondentes declaram levar até 6 meses na pesquisa do novo imóvel. 



PÚBLICO-ALVO 

Meios com maior influencia por etapa 

1º Descobrimento 2º Pesquisa 

3º Negociação 4º Decisão 

1. Ferramentas de busca online 
2. Sites de corretas de imóveis 
      ou construtoras 
3.   Sites de classificados/leilão 

1. Sites de corretas de imóveis 
      ou construtoras 
2. Ferramentas de busca online 
3. Sites de relacionamentos /  
      Redes sociais 
 

1. Sites de corretas de imóveis 
      ou construtoras 
2. Comentários online / conteúdo 
       de usuários 
3. Site de relacionamento / Redes 
       sociais 

1. Sites de corretas de imóveis 
      ou construtoras 
2. Comentários online / conteúdo 
       de usuários 
3.   Site com analise de especialistas 



PÚBLICO-ALVO 

Acabamento, número de dormitórios e metragem são os itens que  
mais influenciam na decisão de compra do imóvel. Segurança, fácil 
acesso e comércio na região são fatores que também potencializam 
a aquisição.  

No processo de decisão,  

58% dos respondentes da classe C,  

são influenciados por vídeos online. 



ESTRATÉGIA 

Realizar uma ação inédita na internet, capaz de gerar grande 
repercussão espontânea, tanto na internet de forma geral 

como nos meios de comunicação off-line, divulgando assim o 
empreendimento para o público alvo, gerando negócios.  



TÁTICA 

Realização de um Reality Show 

A tática consiste na realização do um reality show dentro de um aparta- 
mento decorado, onde ficariam confinados durante um mês, dois casais, 
cada um no seu apartamento. 
Com a realização do programa dentro dos apartamentos montados, 
poderíamos  mostrar todas as funcionalidades e diferenciais que o 
empreendimento teria para o convívio do casal. 
Esse casal seria escolhido pelo público, mas os vídeos selecionados pela 
agencia e Tecnisa seriam aqueles que mais tivessem o perfil do publico 
alvo, para assim gerar um identificação e possivelmente um desejo de 
compra. 



TÁTICA 

Campanha BIG CHANCE TECNISA – O reality show da casa própria 

Período total da Campanha: 3 meses e 10 dias. 
 
Mês 1: Ativação da campanha 
Mês 2: Envio de vídeos 
Mês 3: Reality show 
 



TÁTICA 

Quem pode participar: noivos e casais. 
 
Como participar: Envio de vídeos (youtube) até  5 minutos, encenando uma historia  
que envolveu o casal, uma historia real. Pode ser como se conheceram, alguma 
situação inusitada, etc. Os casais podem convidar amigos para participar da 
encenação, usar figurinos, montar cenários. Participantes enviam link do youtube no 
hotsite da campanha. 
 
 

Ativação da campanha 

Critérios de avaliação para a escolha dos vídeos: criatividade, originalidade, comicidade, 
 veracidade. 
 
Quem escolhera os vídeos: Agencia e Tecnisa. 
Período de envio dos vídeos: 1 mês 
Quantidade de vídeos escolhidos pela agencia e Tecnisa: 10  
O publico escolherá dentre os 10 videos, 2 casais para participar do reality show 
no apartamento . 

Envio do vídeo 



TÁTICA 

Dinâmica: 2 casais convivendo durante um mês dentro do apartamento. 
 Durante o período de confinamento será feito provas competitivas e situações para  
gerar conflitos entre os casais. A votação será aberta ao publico e no final será  
totalizado os votos. Ganha o apartamento o casal que obtiver maior votação. 
 
A transmissão será em real time e também será disponibilizado vídeos editados  
no hotsite da campanha, youtube, Orkut, facebook. 
  
Período: 1 mês, com 2 provas por semana, totalizando 8 provas. 
 
Votação: aberta durante o mês de confinamento. 
 

Reality Show 



MENSURAÇÕES 

- Quantidade total de viewers únicos 

- Repercussão espontânea gerada (Posts, tweets, matérias em revistas, etc) 

- Quantidade de novos potenciais relacionamentos gerados 

- Quantidade de apartamentos vendidos (a meta é 100%) 

- Valor da repercussão gerada 

Durante a ação (Alcance, Sentimento, Adequação) 

Após a ação (Alcance e Influência) 

- Pico de viewers simultâneos 

- Engajamento 

- Quantidade de viewers simultâneos 

- Horários de pico de audiência 

- Sentimento gerado 

- Contatos / negócios gerados  

- Comentários / Conversas 



INTEGRANTES DO GRUPO 

Annelise Ribas - anenelise@gmail.com 
 
Catharine Campos Paulossi - catharine@panini.com.br 
 
Juliana Cardoso Basile -juliana.basile@hotmail.com 
 
Leonardo Alves - leoallvess@gmail.com 
 
Piero D’Aprile -piero.daprile@gmail.com 
 
Ricardo Rodrigues - ricardorodriguesbrazil@gmail.com 
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