
Meio & Mensagem — O mercado da construção civil no País 
está superaquecido. Esse movimento é sustentável a longo 
prazo?
Romeo Busarello — Sim. Estamos acreditando muito 
no Brasil. O País está prestes a alcançar o “investment 
grade” e vai entrar mais dinheiro. O governo ainda não 
liberou verbas para as obras do PAC. A hora em que isso 
acontecer, haverá uma explosão no consumo. No cenário 
externo, as coisas estão muito boas. O problema com o 
mercado de imóveis nos Estados Unidos não afetou o 
Brasil. O momento é espetacular. Estamos vivendo no 
Brasil com Z, que exporta avião, abriga empresas de 
expressão mundial, como Gerdau, Vale do Rio Doce, 
Petrobras, O Boticário, Natura, Weg, Multibrás. Um 
País que tem superávit na balança comercial, que não 
depende mais do FMI. Já o Brasil com S é aquele Brasil 
em que as pessoas declaravam telefone em Imposto de 
Renda, que tinha déficit na balança comercial, que vendia 
carro básico sem ar, sem direção hidráulica, sem trava 
elétrica e com ágio de 40%. Mas há muito ainda a ser 
feito. Teremos problemas de infra-estrutura já a partir de 
2009, porque falta tudo, até mão-de-obra, especialmente 
a qualificada.

M&M — Sobre falta de mão-de-obra, a perspectiva é que o 

quadro se agrave em 2008. Por que isso acontece? O setor 
já se mobiliza para resolver a questão?
Busarello — É um problema que afeta todos os segmen-
tos do nosso mercado. A carência de mão-de-obra vai 
desde o operário até profissionais mais qualificados. 
Resultados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, do IBGE) dão conta de que São Paulo 
é a cidade com maior êxodo. Sempre fomos receptores 
de mão-de-obra; agora somos enviadores. Como o Brasil 
está bom em quase todos os setores econômicos e em 
quase todas as regiões, o peão de obra que está em 
São Paulo e tem a oportunidade de voltar para a terra 
natal, volta. Em vez de ficar em São Paulo vivendo em 
condições subumanas, ele volta para onde sabe que 
terá emprego e status melhor que aqui. A falta de mão-
de-obra qualificada também é um problema seriíssimo. 
Não tem gente no Brasil para tocar projetos em todas 
as áreas da economia. Pode perguntar para qualquer 
executivo qual é o principal problema que ele tem hoje. 
Ele vai responder que não é maquinário, não é fabrica, 
não é importação: é a falta de cabeças. Eu sou professor 
do MBA da ESPM. Junto à USP, FGV, Ibmec, Fundação 
Dom Cabral e Coppead, no Rio de Janeiro, nós formamos 
1.000 cabeças em MBA por ano; o mercado precisa de 
1.000 por semana. Não tem gente!

M&M — Então, tem um apagão de mão-de-obra vindo por aí?
Busarello — Tem. As construtoras não vão conseguir 
cumprir prazos, vamos ter atrasos em obras. Já estamos 
nos preparando. Temos firmado parcerias, porque quase 
70% da mão-de-obra no canteiro de obras é terceiriza-
da, vinda de empreiteiros. Temos também contratos já 
firmados por um longo tempo, antecipando-nos a uma 
possível escassez de insumos.

M&M — Esse é um dos fatores que influenciaram na decisão 
da Tecnisa de investir em empreendimentos fora da cidade 
de São Paulo?
Busarello — Até 2006, 100% do que construímos foi na 
cidade de São Paulo. Em 2008, serão apenas 50%. Vamos 
expandir para o Brasil todo. Já estamos em Brasília, Ma-
naus, Salvador, Goiânia, Curitiba e em cidades do interior 
paulista, como São José dos Campos, Jundiaí, Santos.

M&M — Porque essa decisão?
Busarello — Nós abrimos capital, estamos com dinheiro 
na mão, temos que crescer. A cidade de São Paulo não 
tem espaço suficiente para comportar os US$ 791 mi-
lhões que captamos. E mais que isso, a cidade está muito 
lenta nas aprovações. Os órgãos públicos demoram seis, 
sete meses para aprovar um projeto e toda a papelada 
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porque a solicitação para obras cresceu muito. O Estado 
não se preparou para essa demanda. É o que eu digo: o 
Brasil está bombando. Até a indústria, que tem os chine-
ses no pé, está bem. Com exceção dos calçadistas, que 
estão com problemas em importações, não há um setor 
que esteja mal. A concorrência cresceu muito.

M&M — Esse movimento de expansão deverá ser seguido por 
todas as grandes construtoras? 
Busarello — Sim, porque não tem terreno em São Paulo 
para todas elas. Fora de São Paulo tem muita terra ba-
rata. Há muita demanda em cidades como São José dos 
Campos, Ribeirão Preto, Bauru. O comprador pede em-
preendimentos mais inteligentes, porque os apartamen-
tos são mal construídos, sem estilo, sem área comum. 

M&M — A Tecnisa é uma das dezenas de empresas do setor da 
construção civil que abriu seu capital. Tem espaço para todas 
elas na bolsa de valores?
Busarello — Tem, mas a médio prazo, coisa de dois ou três 
anos, vai haver um processo de consolidação, com fusões 
e aquisições. Empresas serão incorporadas. Eu já aviso: a 
Tecnisa é compradora. Hoje, são 24 empresas do setor da 
construção civil com ações em bolsa. Dessas, umas cinco 
são boas. As outras não têm liquidez ou vão perder liquidez 
porque têm um volume de negócio diário baixíssimo.

M&M — Com a entrada no mercado acionário, vem também 
a necessidade de as empresas serem transparentes, com 
práticas de governança corporativa e apresentação de ba-
lanços trimestrais. Um dos efeitos dessa mudança tem sido a 
estruturação das áreas de marketing, até então inexistentes. 
Como aconteceu esse processo na Tecnisa?
Busarello — Por incrível que pareça, entre as 24 empresas 
imobiliárias que abriram seu capital, a única que tem 
diretor de marketing estatutário é a Tecnisa. Elas têm lá 
um gerente de marketing, que na verdade é um gerente 
de brindes, que compra camisetas, bonés e chaveirinhos. 
É o cara que manda fazer banner, café da manhã para 
corretor, etc. Mas diretor de marketing com pensamento 
estratégico, a única empresa que tem é a Tecnisa. E eu 
sou estatutário. Se você olhar no prospecto da companhia 
eu estou lá junto com mais três diretores — o financeiro, 
o técnico e o de vendas.

M&M — O que mudou no marketing da companhia nos últimos 
anos?
Busarello — Até 2001, era uma marca pouco conhecida, 
muito compactada. Hoje, é uma referência nacional na 
área de relacionamento com o cliente. Fomos a primei-
ra no Brasil a assumir uma postura de empresa “gay 
friendly”. O segmento homossexual já responde por 
12% das vendas da Tecnisa. Também fomos a primeira 
empresa a vender apartamento pela internet e, hoje, 
30% dos negócios vêm da internet. A primeira a estar 
no Second Life, a ter equipe de vendas e atendimento 
online. A Tecnisa foi pioneira ao atentar para a questão da 
responsabilidade social nos canteiros de obras, levando 
educação aos funcionários.

M&M — Quais as diferenças de um apartamento feito para 
homossexuais e um para heterossexuais?
Busarello — Nenhuma. São apartamentos iguais a qual-
quer outro. A comunicação é que é diferente. Só que 
tem uma coisa: da porta para dentro, fazemos o que os 
homossexuais querem, como suíte master e banheira de 
hidromassagem. Eles investem muito em acabamento. 
Um casal heterossexual costuma gastar 12% do valor da 
compra na decoração. O homossexual, 25%.

M&M — Em 2001, a Tecnisa faturou R$ 50 milhões. Neste ano, 
anunciou que deve bater os R$ 700 milhões. O senhor credita 

R$ 400 mil em 2002, R$ 500 mil em 2003, R$ 700 mil em 
2004, R$ 800 mil em 2005, R$ 1 milhão em 2006 e, neste 
ano, a previsão é bater R$ 2 milhões. Para 2008, estão 
previstos R$ 3 milhões. É um fenômeno.

M&M — O conceito de morar mudou muito de alguns anos 
para cá. Os projetos dos imóveis atuais mudaram ou a maioria 
dos consumidores ainda busca moradias nos moldes tradi-
cionais?
Busarello — O comprador de imóvel no Brasil é muito con-
servador, clássico. Há exceções, mas elas não justificam 
fazer um empreendimento para atender a necessidades 
muito específicas. Lofts, por exemplo, têm uma velocida-
de de venda muito baixa. Porque loft não é residência, é 
um conceito, um estilo de vida. É o tipo de apartamento 
que não tem liquidez para vender depois.

M&M — Hoje, área verde comum e grandes varandas viraram 
chamarizes para a venda de imóveis. Na comunicação, esses be-
nefícios têm tido mais peso que o próprio imóvel. O que o senhor 
tem a dizer sobre isso?

esse avanço ao trabalho de marketing?
Busarello — Sim. Compramos muito terreno, mas claro 
que o marketing tem sua participação, porque a marca 
hoje é mais conhecida. Temos 50% das vendas vindas 
de duas ferramentas novas, que até 2001 a empresa 
não tinha: relacionamento com cliente, aquele cliente 
satisfeito que indica para outro cliente, com 22% das 
vendas; e internet, que é quase 30%, ou mais ou menos 
350 apartamentos só neste ano, com valor total de cerca 
de R$ 150 milhões. Essas duas ferramentas me dão um 
custo de aquisição de cliente muito baixo.

M&M — As construtoras investem pesado em marketing. 
Fazem shows com grandes nomes da MPB, degustação de 
vinhos, luau, bufês preparados por grandes chefs. É preciso 
tanto para atrair a atenção do consumidor?
Busarello — Isso é o que chamamos de ações comple-
mentares. Em um lançamento tem-se de 25 a 30 ações 
de marketing, que vão desde anúncio em jornal, em 
internet, montagem de ponto-de-venda até panfletagem, 
bandeirolas, mala direta, catálogo e também eventos, 

café da manhã, shows, bufê. Nós não usamos esses tipos 
de recursos. Cada empresa tem sua estratégia.

M&M — Como a web entrou no marketing da empresa?
Busarello — Desde que entrei na empresa, em 2001, fui 
destacado para desenvolver uma operação na internet. Já 
se pressentia que, em alguns anos — lá para 2005, 2006 
—, a web seria um grande canal de vendas, e por um 
custo muito, muito baixo. Hoje, somos um dos maiores 
anunciantes do Google. Temos 11 mil palavras cadastra-
das. Dessas, 15% são palavras com erros de português. 
Por exemplo, comprei a palavra “gravides” por R$ 0,10 
e vendi um apartamento para uma pessoa que estava 
grávida e errou na grafia. Custou R$ 0,10 para vender 
um apartamento de R$ 350 mil. E o meu concorrente 
faz show de MPB e gasta um dinheirão.

M&M — Em termos de ferramenta de vendas, qual o futuro 
do setor imobiliário?
Busarello — Internet. Essa é uma ferramenta cujo in-
vestimento tem crescido, na Tecnisa, mais de 100% ao 
ano. Começamos em 2001 com R$ 200 mil, fomos para 

Busarello — Todos os nossos lançamentos têm algo diferente, 
como Pet Care, Espaço Mulher, Lan House, Rock Center, Spa, 
área de bricolagem, ofurô, etc. Tudo isso é marketing. E o que 
há de errado nisso? Se olharmos os últimos quatro ou cinco 
anos, o que tem de benefício agregado nos empreendimen-
tos é espetacular. Isso chama comprador. Hoje, se não tiver 
churrasqueira na sacada não vende apartamento.

M&M — O que o senhor acha que vai acontecer com o mercado de 
imóveis no Brasil daqui a alguns anos? O ritmo de lançamentos 
vai cair, já que a demanda tende a diminuir? 
Busarello — Em uma cidade como São Paulo e outras capi-
tais o indivíduo está em constante mobilidade social. Quan-
do tem uma sobra de dinheiro, uma das primeiras coisas em 
que ele pensa é em mudar de casa. Nosso mercado está se 
sofisticando muito, ficando muito parecido com o mercado 
da moda. Ele se renova muito rapidamente. Hoje, ofereço 
apartamento com churrasqueira, fitness center, pet care, 
etc. Daqui quatro ou cinco anos, o consumidor vai querer 
apartamentos ecológicos, com sistemas de reaproveitamen-
to de água. Então, esse poderá ser um fator determinante 
na compra ou na troca de um imóvel.

“Temos 50% das vendas vindas 

de duas ferramentas novas, que 

até 2001 a empresa não tinha: 

relacionamento com cliente, aquele 

cliente satisfeito que indica para 

outro cliente, com 22% das vendas; 

e internet, que é quase 30%”

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1281, 22 out 2007. Entrevista, p. 8.


