


Como esclarece Romeo Busarello, diretor de ambientes digitais da 
construtora, a web é tratada como negócio e, até por isso, toda a estra
tégia nessa área está desvinculada do departamento de tecnologia da 
informação. "Parte do sucesso é não ter relação com a TI, é uma relação 
cordial, mas não dependemos deles." 

A companhia atua na grande rede desde 2001 com estratégia foca
da em venda, ainda em 2006 lançou seu blog corporativo e, em 2008, 
concluiu a venda de um apartamento pelo Twitter. O negócio é levado 
tão a sério que, no mesmo ano em que iniciou as ações no microblog, a 
companhia contratou um gerente de redes sociais. "Temos reconheci
mento por boas práticas na web. O caso do Facebook não é algo isolado, 
faz parte da macroestratégia", comenta, já iniciando o diálogo sobre o 
trabalho feito na maior rede social do mundo. 

Cada vez mais, especialistas têm olhado para a rede liderada por 
Mark Zuckerberg como uma plataforma de comunicação e não apenas 
como mais um site de mídia social. Assim, surgem diversos casos de 
aplicações corporativas no canal e o e-commerce é uma das vertentes 
que tem despontado. Busarello lembra que, no último ano especialmen
te, o Facebook tem ganhado muita notoriedade no mercado brasileiro e 
isso pesou na avaliação se era ou não hora de marcar presença por lá. 

TWITTER X FACEBOOK 
De acordo como diretor, não há dificuldades para atuar nesta rede 
social e os benefícios são muitos em relação ao Twitter onde as ações 
não contam com tantas ferramentas. "Trata-se de um X M L do site (da 
Tecnisa) que emula no Facebook. Tenho características do site, exceto 
a parte institucional. O próprio Facebook vem apostando em coisas 
novas e encontrando oportunidades na plataforma É um grande player 
global de internet." 

Como trata-se de um canal novo, a companhia prefere não trabalhar 
com expectativa de venda, Busarello lembra que inovação não tem 
precisão, ou seja, é preciso correr o risco. Apesar disso, ele afirma não 
ter encontrado nenhum tipo de resistência dentro da companhia, mos
trando, mais uma vez, a independência que o departamento conta para 
atuar. O custo baixo do projeto (em torno de R$ 50 mil) é outro chama
riz. "Ele nada mais é que um espelho e o que muda é que temos mais 
um canal, eu não perco nada. As pessoas começam a usar o Facebook 
como plataforma de N coisas e temos que estar presentes." 

Para entrar na rede social, 
Busarello recorreu a uma empresa 
instalada em Santa Catarina, que 
garantiu um custo baixo ao pro
jeto. No total, serão 54 produtos 
colocados à venda no Facebook. 
No Twitter a ação foi um pouco 
mais simples e não pediu investi
mentos. O único custo foi relativo 
a algumas promoções, como vales 
de R$ 3 m i l para compras motiva
das pelo microblog. 

Apesar de não haver custo, ao 
comparar a atuação nas duas 
redes, o diretor da Tecnisa lem
bra que o tipo de experiência é 
incomparável. "Os ambientes (são 
diferentes), Twitter é informativo, 
Facebook é experimental. Twitter 
tem escala, hoje temos quase dez 
m i l seguidores e são espontâneos. 
Ano passado fizemos uma ação 
com ingressos de cinema para 
agradecer. No Facebook (é algo 
novo) o usuário não está habitu
ado em comprar por lá. Ele vai 
acompanhar certamente." 

Aos que desejam se aventurar 
nestes ambientes, Bulsarello afirma 
que é preciso conhecer bem e ter 
uma estratégia bem estruturada. Do 
contrário, explica, "coloca um mons
tro dentro de casa e compromete a 
questão promocional". Na cons
trutora, não é feito payback desses 
projetos porque a presença na web 
está na estratégia e 35% das vendas 
da Tecnica vêm da internet. 
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