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Esse foi um dos mais interessantes cases envolvendo marketing digital e que fez a Tecnisa ganhar uma notoriedade mundial por usar palavras
com erros de grafia. "Fomos reconhecidos pelo
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Uma mulher grávida estava à procura de um
apartamento. No Google, ela digitou a palavra
gravidez com "s". O erro, que arrepiaria qualquer professor de gramática, deixou a Tecnisa
Construtora feliz. A cliente chegou até o site da
empresa depois de ter digitado a palavra de
forma errada. Essa compra aconteceu graças
a uma estratégia da companhia: a Tecnisa comprou o link patrocinado e assegurou uma excelente exposição no Google. Detalhe: sem gastar
quase nada. Depois disso, a mulher pôde criar o
seu filho em um apartamento comprado no valor
deR$380mil.
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Google como a empresa do setor que melhor trabalha com
links patrocinados no mercado imobiliário. Hoje, temos 342
mil palavras do Google, das quais 10% contêm erros de português", conta Romeo Busarello, diretor de ambientes digitais
e relacionamento com o cliente da construtora. Além desse,
a Tecnisa também coleciona outros cases - como a primeira
empresa a vender um apartamento pelo Twitter e a primeira
a vender pelo iPhone.
É possível encontrar a Tecnisa, cujo investimento em internet neste ano chegará próximo a R$ 8 milhões - contra R$ 6
milhões do ano passado -, em 13 diferentes redes sociais Youtube, Linkedln, Google Maps, Facebook, Flickr, Orkut, Slideshare, Twitter, Formspring, Wikipedia, Foursquare, Blog da
Tecnisa e Tecnisa Ideias (portal de open innovation da companhia). Para Busarello, essas ferramentas ajudam a divulgar
a empresa nos mais diferentes segmentos. "Elas ajudaram a
desenvolver uma estratégia de espalhabilidade. Algumas empresas estão mais inseridas nas redes sociais. Esse é o caso
da Tecnisa, que soube tirar proveito para monitorar, propagar,
engajar, atender, se relacionar e, sobretudo, para vender."
No Twitter, por exemplo, as mensagens sempre são acompanhadas por um link que remete o intemauta ao blog da construtura. "O Twitter é sempre um highlight casado com o Blog,
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A ação tem como base o site Mundo para Morar (www.mundoparamorar.com.br). O portal, cujo objetivo é dar dicas de
assuntos relacionados à casa, traz o conteúdo produzido pela
equipe do Update or Die. A campanha em mídia impressa,
em sites de notícias e em redes sociais terá como foco despertar a curiosidade e incentivar o acesso ao Mundo para
Morar. Para o rádio, foram desenvolvidos boletins com dicas
de decoração, que serão atualizados semanalmente.
De acordo com Amanda Pimenta Knijnik, gerente de marketing
da Even, a proposta é ter um canal com informações interessantes e inovadoras sobre as rotinas, a decoração da casa, o
estilo de vida e o comportamento das pessoas. A campanha
vai abordar temas que vão desde a destinação do lixo e mudança de hábitos até imóveis marcantes do ponto de vista da
arquitetura", afirma.
O gerente de e-business da Even, Cezar Calligaris, conta que
existe a possibilidade de os internautas replicarem as dicas
em outras mídias sociais. "O Mundo para Morar é uma plataforma digital de informações sobre viver bem, que podem ser
replicadas em mídias sociais e até mesmo em outros canais,
como o rádio."
A página terá como seções a "Viver", com dicas ligadas ao dia
a dia em casa; "Fazer", com ideias que podem ser colocadas
em prática para morar melhor; "Construir", com informações
sobre arquitetura e construção;"Tecnologia", com novidades
e curiosidades; e "Even Lab", com as iniciativas Even de inovação e sustentabilidade em seus empreendimentos.
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PRESENÇA REFORÇADA
Depois do sucesso da estratégia de criação de um canal de
vendas pelo Facebook, a construtora Cyrela Brazil Realty reforçou a presença da marca nas redes sociais. A ação é parte de um plano continuado de melhoria dos serviços digitais
aos clientes da empresa. Com um canal no YouTube para
compartilhamento de vídeos de seus produtos, a construtora
também está presente no Orkut, Twitter, Flickr, Facebook e
no Foursquare - mídia social que permite ao cliente fazer um
check in nos estandes de todos os lançamentos da Cyrela.
"Estamos muito atentos às necessidades de nossos clientes
e ao desenvolvimento das mídias digitais em geral, nas quais
teremos uma presença cada vez mais abrangente. A Cyrela
tem em seu DNA o pioneirismo e certamente estaremos à
frente de muitas novidades nos próximos meses, pois isto é
somente o início", afirma Fernando Moulin, gerente-geral de
e-business da empresa.
A construtora também mantém uma página na Wikipedia e
está cadastrada no Linkedln, uma ferramenta focada em contatos profissionais, além do Slideshare, um site que possibilita
o compartilhamento público de apresentações.

is.

no qual detalhamos mais a ideia, o produto, o lançamento, o
comentário ou o insight", conta. Já o Wikipedia é utilizado para
gerar encontrabilidade nos buscadores do Google. "Fomos
pioneiros em brand channel no Youtube e entregamos conteúdo em vídeo para reforçar processo decisório de cliente,
que muitas vezes buscam informações adicionais em vídeo."
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MUNDO PARA MORAR
A Even Construtora também mergulhou no mundo digital.
Desenvolvida pela AGE Isobar, a nova campanha da empresa vai unir internet, rádio, mídia impressa e será veiculada em
todas as praças em que a companhia atua.

Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 90-91, ago. 2011.

