
Das vendas totais da construtora
Tecnisa, 35% ocorrem por meio
do canal digital, o que inclui tele-
fone, e-mail, chat e videoatendi-
mento. Em 2006, essa participa-
ção era de 20%. São 80 correto-
res, o equivalente a 20%da força
devendasda empresa, trabalhan-
do de forma exclusiva no atendi-
mento digital. “O período de 19h
à meia noite é o mais disputado
pelos corretores do canal digital.
A audiência do site é muito forte
até as 22h”, contaDenilsonNove-
lli, gerente de e-business daTec-
nisa, acrescentando que esse ca-
nal funciona das 8h às 24h, para
atender a rotina de quem vive
em cidades grandes.
A estratégia da Tecnisa de

usar a internet como canal de
vendas e de relacionamento
tem uma década e, desde 2002,
o acumulado de vendas online
já ultrapassou R$ 1 bilhão. Hoje
98% das pessoas que compram
imóveis da Tecnisa visitaram an-
tes o site da construtora. “Mui-
tas vezes os clientes que passa-
rampelo site têm atémais infor-
mação do que os corretores na
hora da venda”, diz Novelli.
No site, é possível consultar

informações sobre plantas de
imóveis, itens de lazer, fazer
umavisita virtual ao apartamen-
to decorado, e consultar deta-
lhes sobre localização. “Tudo is-
so ajuda na tomada de decisão”.
A evolução natural foi o am-

biente móvel, com a criação, em
2009,deumaplicativopara iPho-
ne, por meio do qual é possível
encontrar imóveis próximos à lo-
calização do usuário. Além dis-
so, recursos de realidade aumen-
tada permitem que, ao apontar o
telefone para o empreendimen-
to, o cliente veja a infraestrutura
de serviços da região, como far-
mácias, restaurantes e bancos. A
versão para Android foi lançada
no fim de 2011 e até a metade do

ano será a vez do aplicativo para
Windows Phone.

Tecnologia é regra
Mas a estratégia da Tecnisa não é
exceção, pelo contrário. Na Li-
ving, entre 35% e 40% das ven-
das vêm do site. “Não vou dizer
que o cliente comprará o aparta-
mento semver, mas ele faz o pri-
meirocontatopela internet, visita
o stand,vêa tabela ecompra”,diz
AlexandreCalazans,diretorde in-
corporação da Living Construto-
ra, que começou a dar os primei-
ros passos na internet em 2004.
Pelo site, é possível acompa-

nhar o andamento da obra, bem
como receber as informações
por e-mail. “Temos redes so-
ciais, enviamos SMS. A tecnolo-
gia está noprocesso comoumto-
do,desde a compra, comcorreto-

res online, até a possibilidade do
comprador fazer perguntas pelo
chat”, observa.
Aferramentamais recenteado-

tadapelaLiving,que tambémofe-
rece um aplicativo para iPhone, é
a de redes sociais. A fanpage da
construtora no Facebook, lança-
da em junho de 2011, foi “curti-
da” por 2,8mil pessoas que rece-
bem, em primeira mão, notícias
sobre promoções e lançamentos.
“Masaindadáparaevoluirbastan-

te nesse relacionamento”, diz.
Já aDominus, cujo site traz in-

formações para compradores e
clientes, está investindo em um
sistema de geolocalização em
seu site. Quem acessar a página
será questionado se aceita com-
partilhar sua localização geográ-
fica e, em caso positivo, a ferra-
menta cruzará a localização geo-
gráfica eo comportamentodena-
vegaçãono site “Podemos identi-
ficar onde está a concentração
de interessados em determinado
perfil de empreendimento e fa-
zer a divulgação naquela re-
gião”, explica Marcelo Oliveira,
diretorde incorporaçãodaDomi-
nus no Rio de Janeiro. A novida-
de está sendo testada em uma
construção emSãoGonçalo,mas
a intenção é usá-la em todos os
empreendimentos. ■
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Alexandre Rezende

Construtoras alicerçamvendas
através dos canais online

Site estabelece calendário com
passo-a-passo para ter uma
mudança bem-sucedida
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Tecnisa utiliza internet como 
canal de relacionamento e vendas

O acumulado de vendas online já 
ultrapassou R$ 1 bilhão em dez anos

Há três anos, a Tecnisa vendeu um 
apartamento pelo Twitter

35%  das vendas da construtora 
são feitas pelo canal online

20%  dos corretores da empresa são 
dedicados ao canal online

98%  das pessoas que compram 
apartamentos da empresa 
passaram antes pelo site

8%  é o percentual da audiência
da Tecnisa na internet gerado por 
celulares e tablets

Fonte: Empresa

Internet já é responsável por aproximadamente 35% dos imóveis comercializados pela Tecnisa e pela Living

Sites permitem
acompanhar
andamento das obras
e obter informações
sobre o imóvel antes
da decisão de compra
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A Brookfield criou o “Organize
a sua mudança”, um serviço
que pode ser acessado pelo pú-
blico em geral, por meio do site
www.br.brookfield.com/orga-

nizesuamudanca. A página, que
registra em média 15 mil usuá-
rios por mês, apresenta o pas-
so-a-passo para uma mudança
bem-sucedida. Para usar o servi-
ço é preciso se cadastrar.
“Você informa a data em que

vai se mudar e o site faz um ca-
lendário com cada etapa. As di-

cas incluem até tipos de vacinas
que têm de ser tomadas no caso
de mudanças para outras cida-
des”, conta Adriana Pusch, dire-
tora de marketing institucional
da incorporadora.
Outro serviço na web, este

voltado para interessados em
empreendimentos da Brook-

field, é o CEP (www.brookfield-
cep.com.br/), que traz informa-
ções sobre áreas de lazer e servi-
ços próximos aos empreendi-
mentos da incorporadora emde-
terminadas regiões da cidade.
Por hora, o CEP está disponí-

vel apenas em São Paulo e mos-
tra empreendimentos em sete

categorias, como vida saudável
e cultura. “Esse serviço qualifi-
ca a localização do empreendi-
mento. Antes de decidir com-
prar um imóvel, é importante
saber se a localização do edifí-
cio está de acordo comas neces-
sidades do cliente”, avalia
Adriana. ■ F.M.

Brookfieldcriaserviçoqueajudaaorganizaramudança

DenilsonNovelli, gerente dee-businessda Tecnisa: emdezanos,acumulado devendaspormeiodos canaisonlineultrapassouR$1bilhão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 14




