
A
s construtoras já tem uma 
história representativa de 
uso da web e das redes 
sociais para "atingir" seus 
consumidores. Mas agora a 
Gafisa criou para o 

Facebook uma ação conceituai na qual 
seus "seguidores" podem auxiliar na 
montagem de um de seus 
empreendimentos, dentro do que ela 
chama de "edifício colaborativo". No 
entanto, a colaboração parece ser mais 
um mote de marketing. 

"O que tanto a Gafisa como a Tecnisa 
fazem é uma pesquisa com os 
consumidores. O pessoal de marketing é 
muito criativo ao usar o conceito de 
'edifício inteligente' ou 'edifício 
colaborativo'. Eles estão fazendo apenas 
uma forma de interação pelas redes 
sociais, algo que pode até ser chamado de 
colaborativo, embora também não o seja 
no aspecto da construção. O que eles 
querem mesmo é identificar tendências de 
mercado e personalizar empreendimentos 
para seus compradores", garante 
Leonardo Manzione, diretor da Coordenar, 
consultoria de gerenciamento de design e 
de projetos em BIM (Building Information 
Modeling), engenheiro civil e professor de 
MBA do Mackenzie. 

Recentemente Manzione trouxe ao 
Brasil dois dos "papas" de BIM, modelo 
digital que se baseia em linguagem de 

objetos para a montagem realmente 
inteligente de uma construção (veja mais 
no Box: BIM em detalhes). E, como ele 
apontou, nem mesmo o aspecto de 
colaboração é efetivo, já que os intemautas 
presentes no Facebook apenas sugerem e 
não influem em um empreendimento que 
está montado por eles. "Seria colaboração 
real se envolvesse diferentes especialistas 
no processo do projeto. Eles estão 
vendendo um conceito e podem querer 
que seus produtos fiquem melhores, e 
esse pode ser um aspecto positivo, mas 
não é colaborativo nem mesmo 
inteligente", sinaliza. 

Todo poder ao Facebook 
Posto isto, resta entender não 

apenas a missão dos projetos das 
construtoras nas redes sociais, suas 
abordagens e investimentos. Antes 
mesmo da Gafisa, a Tecnisa investiu, em 
fevereiro, em uma página de 
relacionamento no Facebook, na qual o 
comprador pode fazer consultas, tirar 
dúvidas, enviar sugestões e, sobretudo, 
comprar um empreendimento. 

"Definitivamente o Facebook é uma 
tendência cada vez mais presente no dia a 
dia das empresas, que perceberam que os 
usuários utilizam o canal para muito mais 
do que, apenas, se relacionar. A partir de 
agora, ele também poderá até adquirir um 
imóvel. Tal ferramenta vai ao encontro da 
nossa estratégia, que nos últimos anos 
focou nas mídias sociais como forma de 
gerar novos negócios", explica o diretor de 
ambientes digitais e relacionamento com o 
cliente da Tecnisa, Romeo Busarello. 

Em desenvolvimento desde o final do 
ano passado, em parceria com a empresa 
Célula Idéias, especializada na criação de 
ações via Facebook, o perfil da Tecnisa no 
site de relacionamento começa a se 
transformar em um canal independente de 
vendas. Através dele, o cliente da 
incorporadora poderá ter acesso a todas 
as informações dos empreendimentos, 
receber atualizações e obter notícias de 
lançamento. Com a possibilidade do cliente 
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filtrar as informações que quer receber 
através da ferramenta "curtir" e "curtir 
(desfazer)" do Facebook. 

No lançamento da nova ferramenta, 
dois empreendimentos ficaram disponíveis 
para consultas, ambos na capital paulista. 
E logo depois todo o portifólio de produtos 
foi colocado a disposição dos intemautas-
prospects. No Facebook, a empresa 
pretende desenvolver não apenas ações 
comerciais, mas fazer da ferramenta um 
canal principal de sua estratégia social e de 
relacionamento. Tanto é verdade que 
todos os canas online da empresa, como 
blog, Tecnisa Idéias e mesmo o site 
institucional, ganharam páginas na rede 
social por meio da ferramenta Facebook 
Connect. "Definitivamente, 2011 será o ano 
do Facebook, e para a Tecnisa não será 
diferente", complementa Romeo Busarello. 

Colaborativo ou não? 
Os resultados da primeira fase do 

projeto "Edifício Colaborativo", da Gafisa, 
apontou para mais de mil sugestões dos 
seguidores da página da empresa no 
Facebook, para aquele que é, de acordo 
com a construtora, o primeiro 
empreendimento imobiliário do Brasil que 
terá a participação do consumidor. 

Seria divulgado ainda o nome do 
consumidor que enviou a sugestão do 
nome do prédio que será construído pela 
Gafisa, bem como o shortlist com as 10 
sugestões mais votadas. Para a segunda 
fase da campanha, a agência digital 
responsável pelo projeto, a 
Giovanni+Draftfcb, pretende estimular 
ainda mais a participação do consumidor 

com várias ações: anúncios em revistas de 
circulação nacional, campanha on-line e 
ação exclusiva com blogueiros. Além de 24 
programetes veiculados no Discovery 
Channel. 

As idáas serão avaliadas a partir de 
setembro para que se transformem em 
possibilidades do projeto, como formato 
da piscina, atividades para a área de lazer, 
tipos de planta para o jardim e sugestões 
sustentáveis, como o reaproveitamento da 
água da chuva. 

A surpresa é que a motivação para a 
participação dos internautas participassem 
não partiu da promessa de prêmios e sim 
da possibilidade de que suas idéias 
entrassem em prática. 

"O conceito é voltado para trazer ao 
prédio o que for relevante para os 

consumidores. Estamos presentes a um 
bom tempo no Facebook e é uma 
tendência utilizar o canal digitai para 
avançar em idéias colaborativas", garante 
Débora Rapoport, gerente de marketing 
institucional da Gafisa. A gênese do 
investimento, como ela lembra, partiu da 
equipe da Giovanni+Draftfcb. "Somos um 
dos primeiros a pensar a marca nas redes 
sociais já há 4 anos e, quando fizemos o 
planejamento para este ano surgiu a idéia", 
relembra. 

Exemplos e possibilidades 
Como pesquisa de mercado ela cita o 

estudo de caso do Starbucks, conhecida 
rede de cafeterias, que buscou 
personalizar blends e sabores de seus 
cafés em ações pelas redes sociais. E 
ainda o do Fiat 1000. "Essa troca leva a 
respostas que podem até ser simples, mas 
são eficientes e levam a marca ou o 
produto a outros níveis", garante. 

O desdobramento do projeto é por 
meio da sua construção. No entanto, o 
prazo para que ele termine de ser 
construído ainda é uma incógnita. "Isso vai 
depender das idéias e do impacto de 
tempo e custo da construção. Queremos 
de fato implementar o que será gerado", 
pondera Débora. 

Colaborativo na melhor tradução da 
palavra ou como experiência de marketing, 
o certo é que o projeto pode abrir novos 
caminhos para o uso das redes sociais e 
para a interação entre marcas e produtos 
com internautas-consumidores, 
aproximando a criação e concepção de 
produtos daquilo que o mercado deseja. 
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Text Box
Fonte: TI Inside, São Paulo, ano 7, n. 71, p. 30-31, ago. 2011.




