
Tecnisa mira a construção da marca 
Com o discurso de ser a 
incorporadora que mais 
investe em inovação e 
em construção de marca, 
a Tecnisa se prepara pa-
ra fazer um dos maiores 
lançamentos de sua his-
tória. Trata-se do Jardim 
das Perdizes, um bairro 
planejado em São Paulo, 
com 250 mil metros qua-
drados. Nesta entrevista, 
o diretor de marketing 
e ambientes digitais da 
Tecnisa, Romeo Busa-
rello, conta como a em-
presa se tornou a sétima 
maior em tamanho do 
mercado e cresceu sete 
vezes em faturamento, 
desde que abriu o seu 
capital em 2007. Com 
faturamento de R$ 1,5 bi-
lhão, a construtora afir-
ma que investe R$ 120 
milhões em marketing, 
sendo que o Google hoje 
é considerado o meio 
que dá o maior retorno 
em vendas, superando 
inclusive os jornais -
mídia que sempre foi 
considerada o maior 
carro-chefe para o setor 
imobiliário. 0 executivo 
também diz que a assi-
natura "Mais construtora 
por m2", criada em 2000 
pela Propaganda Regis-
trada (antiga agência da 
W/Brasil), é o grande dri-
ve estratégico que move 
a companhia, hoje com 
4.200 funcionários. A ut
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por Kelly Dores 

Como a Tecnisa se posiciona no 
mercado? 
Ela se posiciona com a assinatura 
de marca "Mais construtora por 
metro2". A Tecnisa se posiciona co-
mo a construtora mais inovadora 
do mercado brasileiro. Não é só a 
assinatura pela assinatura. É uma 
empresa que tem práticas nas mais 
diversas frentes, em engenharia, 
recursos humanos, internet, 
marketing. Nós somos uma em-
presa muito, muito inovadora. 
Nós nos posicionamos como uma 
construtora para o consumidor 
final. Já o mercado de capitais não 
gosta da construtora, mas sim da 
incorporadora. 

Por que isso? 
Porque a construtora é commodity, 
e incorporadora é onde se ganha 
dinheiro. É a incorporadora que 
compra terreno e desenvolve pro-
duto. A empresa ganha dinheiro 
com incorporação. Compra o 
terreno por R$ 1 milhão, por exem-
plo, e vende um prédio por R$ 50 
milhões. A construção é um mal 
necessário do negócio, porque tem 
que colocar o prédio em pé. 

Por que a assinatura "mais cons-
trutora por m²"? 
Porque nossa assinatura de marca 
é o nosso grande drive. Todo mun-
do da companhia tem que ser mais 
construtora por metro quadrado. 
Esse é o nosso posicionamento, 
com o qual estamos obtendo prê-
mios e conquistas. Hoje 30% do 
bônus anual da companhia são 
decorrentes de inovação. 

Quais foram as vantagens para a 
Tecnisa depois que abriu capital? 
Ela cresceu muito e se profissio-
nalizou de forma significativa. 
Ganhou também com governança 
e tamanho. São ganhos significa-
tivos. Em 2006 a Tecnisa faturava 

R$ 200 milhões e em 2010 atin-
giu R$ 1,5 bilhão de faturamento. 
Ou seja, ela cresceu sete vezes. 
Eu não posso falar o número em 
2011 porque não posso dar infor-
mação futura, uma vez que eu 
posso ser questionado pela CVM 
(Comissão de Valores Mobiliá-
rios). Mas vai ultrapassar R$ 1,5 
bilhão. A empresa também hoje 
é mais conhecida nacionalmente, 
embora 60% dos negócios este-
jam em São Paulo. 

A Tecnisa oferece empreendimen-
tos da linha flex para o segmento 
econômico e a linha premium para 
os demais públicos. Como é essa 
divisão? 
A linha premium é a origem da 
companhia. A Tecnisa nasceu com 
imóveis acima de R$ 400 mil. Mas 
em 2008, em virtude da demanda 
do mercado e do crescimento das 
classes mais populares, entramos 
no chamado segmento econômico, 
com o lançamento da linha Tecnisa 
Flex. O principal motivo de ter um 
preço abaixo é que são terrenos 
em localidades distantes. O maior 
insumo que tenho no meu negócio 
é terra. Mais de 40% do custo do 
imóvel é terreno. Eu jamais con-
seguiria comprar um terreno no 
Itaim e vender para o mercado po-
pular. São locais muito distantes, 
onde o preço do terreno é baixo, 
como São Bernardo do Campo, 
Osasco, Guarulhos. Em 2012, va-
mos entregar nosso primeiro em-
preendimento da linha flex. 

Onde é? E qual o valor do aparta-
mento? 
Em Carapicuíba. Custa aproxima-
damente Rs 110 mil. 

Como a marca está presente hoje 
no ambiente digital? 
A Tecnisa tem um DNA de internet 
muito forte. Começou em 2001. 
Fomos a primeira empresa com 
departamento de internet, com 
equipe online, somos uma referên-
cia nacional. Em 2004 começamos 
a trabalhar com blogs e redes 
sociais. A Tecnisa foi a primeira 

empresa a vender um apartamento 
no Twitter e a primeira empresa 
no Brasil a ter um gestor de redes 
sociais, em 2008. Hoje quase todas 
as empresas têm, mas a Tecnisa foi 
a primeira a ter esse profissional. E 
redes sociais não se limitam a Fa-
cebook e Twitter. Temos também 
duas redes sociais próprias, com 
muito conteúdo. A empresa hoje 
articula grandes trabalhos nas re-
des sociais. E posso dizer que mui-
to mais do que vender, a gente tra-
balha muito para construir marca 
nas redes sociais, gerar reputação 
de marca. Para o nosso negócio, re-
des sociais vendem, mas não tanto 
quanto o varejo, por exemplo. A 

nível. Mas o mercado continua 
aquecido. 

Onde a Tecnisa busca novidades? 
Tenho hoje 22 pessoas que ficam o 
dia todo atrás de terreno, só fazem 
isso. 

Vocês também vão atrás de novi-
dades em termos de construção e 
arquitetura? 
Nós temos duas áreas de inovação 
na companhia. Uma está na área 
de P&D (Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Produtos), que vai desde 
colocar paiol no topo do prédio até 
como fazer o reaproveitamento de 
água. A outra é de Inovação ligada 

"A Tecnisa se posiciona com a 
assinatura de marca "Mais 

construtora por metro2". 
Não é só a assinatura pela assinatura". 

Tecnisa é uma referência nacional 
e internacional em redes sociais. 

A Tecnisa atua como uma imobili-
ária também? 
Sim. Nós incorporamos, constru-
ímos e vendemos. Só que a nossa 
equipe de vendas vende apenas 
produtos da Tecnisa. São 400 cor-
retores. Temos uma equipe própria 
porque assim o corretor conhece 
mais o produto, vende mais a em-
presa. 

Como é a concorrência no merca-
do? 0 mercado está aquecido? 
O mercado está aquecido e muito 
concorrido. O nosso mercado é 
feito de lançamentos. O problema é 
encontrar bons terrenos. , 

Mas aquele boom imobiliário 
continua? 
Continua. O mercado cresceu 50% 
de 2006 para 2007, mais 50% de 
2007 para 2008, 60% de 2008 para 
2009 , 70% de 2009 para 2010 e 
agora chegou um momento em 
que não dá para crescer no mesmo 

à internet, marketing, novos com-
portamentos de clientes, como a 
Tecnisa Ideias, uma rede que cria-
mos com o fim de receber ideias. É 
um centro de inovação. 

Qual é a porcentagem de clientes 
premium e popular? 
Atendemos 60% de clientes na li-
nha premium e 40% no segmento 
econômico. 

Hoje a demanda está ainda na ca-
pital ou São Paulo está saturado? 
São Paulo não está saturado. Hoje 
estamos vivendo a mobilidade so-
cial, as pessoas estão se movendo 
na carreira, melhorando de vida, 
ascendendo socialmente. E isso sig-
nifica que a pessoa vai sempre que-
rer mudar para um lugar melhor. 

Quais são os principais concorren-
tes da Tecnisa? 
Cyrela, Even Rossi e Gafisa. 

0 que diferencia uma empresa da 
outra. Continua sendo preço? 
Preço não é o diferencial. O preço 

está muito equalizado no mercado. 
O diferencial é o produto, basica-
mente. 

E como é a comunicação da Tecni-
sa? A empresa anuncia em todas 
as mídias? 
Nós investimos mais no Google 
hoje do que na Folha e no Estadão. 
Tradicionalmente, o jornal era 
mais usado pelo mercado imobiliá-
rio. Hoje o Google dá um resultado 
extraordinariamente superior ao 
dos jornais. Jornal é uma mídia 
que para nós perdeu o valor. A 
gente anuncia em jornais porque 
está dentro do menu de mídia, mas 
é muito insignificante em relação 
à internet. Hoje 98% dos clientes 
que compram imóvel passaram 
pela internet. 

Como é a distribuição de verba de 
mídia da Tecnisa? 
25% internet; 25% promoções em 
geral; 20% de televisão; 20% de 
jornal e outros. 

Dizem que a mídia tradicional é 
importante para a construção de 
marca e a internet é mais voltada 
para vendas? Funciona assim? 
É verdade. Hoje, do nosso inves-
timento total em internet, 80% é 
voltado para vendas e 20% para 
construir marca, o que representa 
aproximadamente R$ 1 milhão. 
Na web, fazemos tudo, desde links 
patrocinados até trabalhos acadê-
micos que podem ser baixados no 
blog da Tecnisa. 

Qual é a verba de marketing? 
Somando ponto de venda e comu-
nicação são R$ 120 milhões. 

Quais são as agências da Tecnisa? 
Temos seis agências. Taterka para o 
institucional; a Casa para o digital; 
Long Play para o segmento flex; 
Eugênio, Escala e Urbano para 
premium. 

Como o consumidor enxerga a 
Tecnisa hoje? 
A Tecnisa é a sétima empresa em 
tamanho do mercado. Em share 

of mind, ela vem em segundo ou 
terceiro lugar, alternando o posto 
com a Gafisa. O nosso share of 
mind é muito bom, nossa percep-
ção de marca pelo cliente, também, 
mas não temos o tamanho que a 
Gafisa tem, por exemplo. A Gafisa 
e a Cyrela têm reputação de marca 
mais pelo tamanho do que por um 
trabalho de construção de marca. 
Eles são muito pouco preocupados 
com marca, o negócio deles é ven-
der, vender, vender. 

A Tecnisa investe mais em comuni-
cação do que eles? 
Investimos mais em comunicação 
estratégica. Eles investem mais 
em comunicação porque eles são 
maiores. A verba de marketing é 
diretamente proporcional ao fatu-
ramento. Mas eles investem muito 
pouco em construção de marca. 

Quanto esse mercado movimenta 
em faturamento? 
As 10 primeiras incorporadoras 
do mercado movimentam R$ 30 
bilhões por ano. 

Quem criou a assinatura da Tec-
nisa? 
Essa assinatura de marca está na 
Tecnisa desde 2000. O trabalho foi 
desenvolvido junto com a Propa-
ganda Registrada, que não existe 
mais. Era uma agência da W/ 
Brasil, que cuidava de contas me-
nores. Mantivemos essa assinatura 
durante todos esses anos porque 
esse é o grande drive estratégico 
da Tecnisa. 

Quais são as expectativas para 
2012? 
Eu não posso falar em futuro, mas 
em novidades. A grande novidade 
da Tecnisa para 2012 é o projeto 
Jardim das Perdizes, que é o maior 
terreno disponível da cidade de 
São Paulo nos últimos 40 anos. 
O lançamento será em 2012 e a 
entrega será em 2015. São 250 mil 
metros quadrados em frente ao CT 
do Palmeiras e do São Paulo, não 
é um lançamento qualquer. É um 
bairro planejado. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 5 dez. 2011, p. 37.




