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Consumidor Moderno

EDITORIAL

Trabalho na Tecnisa desde 2002, 
atuando como gerente de relacionamento com o 
cliente, e presenciei muitas mudanças na empresa, 
principalmente após a abertura de capital. Porém, o que 
não muda é a nossa vontade de atender os clientes de uma 
forma especial, com muita gentileza e atenção.

A preocupação e o envolvimento de todas as áreas que se relacionam 
com o cliente é o que mais me impressiona. Quando surge alguma 
situação crítica relacionada a um cliente, existe uma grande movimentação 
das áreas envolvidas em busca da solução do problema ou do esclarecimento 
da dúvida, pois entendemos que o cliente sempre conta conosco para ajudá-lo 
e sabemos que o retorno do contato precisa ser rápido. Para manter e fomentar 
ainda mais este relacionamento entre os funcionários dos diversos departamentos é 
que retomamos os encontros da Quadrilha Tecnisa, que passaram a ser mensais e com 
assuntos que vão além do relacionamento com os clientes. Estamos buscando desenvolver 
pessoas que entendam o comportamento humano e que saibam tratar os clientes como eles 
querem ser tratados, prestando um atendimento realmente personalizado.

Temos muito orgulho de ser heptacampeões do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços 
ao Cliente, pois é o reconhecimento dos nossos esforços para estar entre as empresas com as melhores 
práticas de relacionamento. Neste ano continuaremos empenhados em conquistar o prêmio por mais um ano, 
pois cuidar bem dos clientes já faz parte da nossa essência. 

       Cibele Fischer
Gerente de Relacionamento com o Cliente
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ORBIUM – ESTÁGIO REMOTO

Adquirimos o sistema Orbium Customer Relations em 2009, 
que armazena, organiza e disponibiliza as informações e os processos 

de atendimento, integrando todos os canais de comunicação com o cliente.
 

Neste ano implantamos mais uma funcionalidade do sistema, 
o Estágio Remoto. Este serviço permite ao cliente responder formulários 

pré-estabelecidos que estejam inseridos no workflow, sem que seja 
necessário utilizar um login de sistema. 

Após a abertura de uma ocorrência de Assistência Técnica através do Departamento de Relacionamento 
com o Cliente, uma equipe especializada visita o imóvel e providencia os reparos necessários. Após o término 

dos serviços e encerramento da ocorrência, o sistema envia um e-mail para o cliente com o link para acesso ao 
formulário de Pesquisa de Satisfação, no qual pode fazer comentários sobre a qualidade dos serviços prestados.
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EMPRESA HI-TECH

A Tecnisa vem se firmando cada vez mais como uma empresa inovadora. A prova disso é sua entrada 
pelo segundo ano consecutivo na lista das empresas mais Hi-tech do Brasil, criada pela revista Época 
Negócios.

O primeiro prêmio veio em 2009, na edição de outubro da revista; e o segundo, no mesmo 
mês de 2010. Na pesquisa, 500 grandes companhias usuárias de tecnologia do País foram 
convidadas a responder 31 questões relacionadas a inovação, investimentos em TI 
e até sobre a utilização de web 2.0 e computação nas nuvens. Estes dados foram 
analisados pela consultoria Accenture.

A Tecnisa orgulha-se de ser a primeira em seu segmento e estar listada 
entre grandes empresas que necessitam da tecnologia em seu 
“corebusiness”, como Itaú, Bradesco e Whirlpool. “Isso é reflexo 
do incessante trabalho de busca por inovação e excelência em 
nosso atendimento, serviços e produtos” comenta Romeo 
Busarello, diretor de internet, relacionamento e inovação 
da Tecnisa.
 
A Tecnisa está em 11º lugar no quadro geral das 
50 empresas mais modernas, sendo a 1ª no 
ranking das empresas mais antenadas 
com a web 2.0 pelo uso de ferramentas 
de colaboração, como blog, wiki, 
videocasting e redes sociais, 
como Twitter, Facebook, Orkut, 
Flickr, Youtube, Slideshare e 
Linkedin, entre outras.
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EFICIÊNCIA NA GRAVAÇÃO DAS CHAMADAS

O Projeto Hospitalidade está sendo muito 
importante para o desenvolvimento da equipe de 
relacionamento com o cliente através de monitoria da 
qualidade do atendimento com foco em hospitalidade, 
porém, para melhorar a eficiência do projeto, precisávamos de 
um sistema com melhor qualidade de gravação das chamadas.

Pesquisamos as opções existentes no mercado e optamos pela 
aquisição do RedBox, da ddCom, ferramenta muito fácil de usar e de rápida 
implantação. Esta maior simplicidade significa que pode ser gerenciada por 
qualquer pessoa ao invés de exigir especialistas. Outro fator importante é a 
facilidade que a nossa consultora tem para realizar as monitorias em seu escritório 
e depois vir até a Tecnisa para se dedicar exclusivamente aos feedbacks.
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OPEN INNOVATION – TECNISA IDEIAS

Tecnisa usa inteligência coletiva de clientes e 
stakeholders para melhorar o desenvolvimento 
de seus produtos através de seu novo portal 
de ideias, onde os internautas podem sugerir 
melhorias tanto nas questões construtivas quanto 
de relacionamento e atendimento. No ar há menos 
de um ano, o site já recebeu mais de 1.000 ideias e 
tem mais de 1.000 participantes cadastrados. 

6

A Tecnisa trouxe ao mercado imobiliário um novo jeito de 
pensar. Desenvolveu uma plataforma totalmente aberta a novas 
ideias e alimentada pelos próprios usuários, a Tecnisa Ideias. 
É a colaboração transformando nossos produtos, nossos serviços
e a vida das pessoas. Abra a sua cabeça para esse novo jeito de inovar.
Acesse: www.tecnisaideias.com.br

Open Innovation.
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CROwDSOURCING – OPEN CREATION

Para divulgar seu portal de ideias, nada como 
utilizar também o conceito da coletividade 
para criação. Para isso, a Tecnisa inovou no 
relacionamento com seus stakeholders, criando 
um desafio de criação no portal de crowdcreation 
Zooppa, onde os usuários criariam a campanha de 
lançamento do Tecnisa Ideias. Foram mais de 100 
peças gráficas e 30 vídeos enviados.

USO DO IPAD

Seguindo seu DNA de inovação, a Tecnisa 
traz mais uma ferramenta inédita no mercado 

imobiliário: o aplicativo para iPad. Um dos 
aparelhos mais revolucionários dos últimos tempos, 

o iPad passa a ser utilizado nos stands de vendas da 
Tecnisa, ampliando a presença digital e aprimorando a 

experiência dos clientes no momento de compra.

Com um aplicativo desenvolvido exclusivamente para cada produto, 
os corretores da Tecnisa passam a ter todas as informações sobre o 

empreendimento numa navegação interativa, explorando o tamanho e os 
recursos visuais da tela do iPad e melhorando a experiência do cliente no 

momento de obter informações sobre o imóvel, incluindo vídeo, plantas com 
ampliação, mapas com infraestrutura de comércios e serviços no entorno, fotos de 

satélite, entre outros, tudo ao simples toque dos dedos.

A ideia da Tecnisa é que gradativamente todos os corretores tenham o iPad como 
ferramenta de trabalho, complementando o aplicativo do iPhone, lançado pela empresa 

em junho de 2009.

8

Consumidor Moderno

9



USO DO KINDLE

Para estar onde seus clientes 
estão, a Tecnisa disponibilizou 
o conteúdo de seu blog nos 
leitores digitais Kindle, sendo a 
primeira empresa do Brasil a ter um blog 
corporativo nesse tipo de mídia.
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QUADRILHA TECNISA

A Quadrilha TECNISA foi formada em 2004 e se reunia a cada 20 dias para confraternização, 
brainstorms, exercícios e aprendizado para troca de informações entre os funcionários 

administrativos, os engenheiros das obras em construção e a assistência técnica.

Ao longo destes anos, a Quadrilha continuou a se reunir, porém com intervalo maior 
entre os encontros, pois entendíamos que todas as pessoas envolvidas dariam 

continuidade ao trabalho com as suas respectivas equipes.

Em 2010 retomamos a frequência dos encontros em virtude do grande 
aumento do número de funcionários. A professora Denise Von Poser, 

madrinha da Quadrilha, foi a primeira profissional a ministrar um 
curso de Marketing de Relacionamento, que foi dividido em quatro 

noites para todo o grupo. Depois tivemos outros cursos, entre 
eles: Gentileza, Comportamento do Consumidor das Classes 

Médias e Populares e Inteligência Emocional, além de 
encontros específicos entre os gestores.
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

O primeiro Relatório de Sustentabilidade da TECNISA, 
publicado em outubro de 2010, lança um olhar sobre o 

desempenho de 2009 nas dimensões econômica, social e 
ambiental. “Propor o filtro da sustentabilidade para enxergar 

novas alternativas de negócio foi importante para a Tecnisa”, 
comenta Maurício Bernardes, gerente de desenvolvimento tecnológico. 

O relatório de 53 páginas é um diagnóstico inicial das práticas sustentáveis 
da Tecnisa, produzido a partir de um conjunto de diretrizes internacionalmente 

reconhecidas da Global Reporting Initiative (GRI), organização criada em 1997 como 
uma iniciativa conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da 

organização não-governamental Ceres. 

Os capítulos trazem números financeiros, a estrutura organizacional e o relacionamento com os 
principais públicos de interesse: clientes, acionistas, colaboradores, comunidade, meio ambiente, 

governo e sociedade.

TREINAMENTO DRC E ENGENHARIA 
ANTES DA ENTREGA DAS OBRAS

Existe uma série de detalhes que envolvem a 
entrega de um imóvel para o cliente, e com o grande 

aumento do número de obras a serem concluídas pela 
TECNISA percebemos que era necessário aproximar mais 

os funcionários das obras com a área de relacionamento 
com os clientes. 

A cada obra a ser entregue, agendamos um treinamento de duas horas 
para esclarecimento de todos os procedimentos de obra envolvendo a 

entrega de uma unidade; e depois são informados os procedimentos da área 
de relacionamento relacionados à entrega das chaves para o cliente. Depois 

deste treinamento, os engenheiros e estagiários da obra vêm até a matriz para 
visitar o departamento de relacionamento com o cliente.

Consumidor ModernoConsumidor Moderno
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PRÊMIOS INTANGÍVEIS

A Tecnisa tornou-se uma das 30 empresas 
brasileiras a ganhar o Prêmio Intangíveis Brasil (PIB), 
iniciativa do Grupo Padrão e da DOM Strategy Partners, 
com o apoio da revista Consumidor Moderno.

A empresa foi vencedora na categoria Especial – Prêmio Grife 
Intangível. Em sua 3ª edição, o PIB mensura e reconhece as 
empresas que melhor investem na geração de valores intangíveis 
(marca, inovação, sustentabilidade, capital intelectual, entre outros) a 
todos os públicos de relacionamento. O resultado foi obtido a partir de uma 
análise minuciosa das mil empresas do País presentes no ranking Valor 1.000, 
do jornal Valor Econômico.

TECNISA ENTRE OS TOPS DE RH

O prêmio Você RH Profissionais do Ano 2010, promovido pela revista Você RH, 
elege os melhores profissionais de recursos humanos em 17 setores da 
economia. O diretor de RH da Tecnisa, Werner Mitteregger, concorreu 
entre os finalistas na categoria Indústria da Construção. 

A escolha é feita a partir de uma lista elaborada pela redação da 
revista com 130 executivos. Depois, pela comissão julgadora, 
composta por profissionais do mercado, consultorias, 
instituições, repórteres e diretores da Você RH. Nesta 
etapa, acontece uma votação online por cerca de 
dois mil profissionais, entre CEOs e executivos 
da comunidade de RH que integra o banco de 
dados da revista, quando são definidos os 
vencedores.
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PRÊMIO MASTERINSTAL

A Tecnisa conquistou o Prêmio Masterinstal com o case 
Profissionais do Futuro – Projeto de Capacitação Adulta, na 

categoria Treinamento, Qualificação e Segurança de Mão de Obra 
na Execução de Instalações. Realizado pelo Sindicato da Indústria da 

Instalação de São Paulo (Sindinstalação) e pela Associação Brasileira 
pela Conformidade e Eficiência das Instalações (Abrinstal), o prêmio, em 

sua quinta edição, é dirigido às empresas construtoras e aos profissionais da 
indústria de instalações.

O case relata o histórico e a importância do programa para a formação de mão de obra 
qualificada nos canteiros de obra da Tecnisa. O programa Profissionais do Futuro surgiu 

com o objetivo de suprir a deficiência de mão de obra no mercado por meio da capacitação 
de profissionais, que aprendem o modo de construir da Tecnisa, além de oferecer a eles a 

oportunidade de evoluir na carreira. 

O programa é estruturado por meio de processo seletivo, organização de material 
didático, salas de aula e reconhecimento dos recém-formados. As aulas são 

ministradas por profissionais (voluntários) da Tecnisa e empresas parceiras.

BEST INNOVATOR

Tecnisa é uma das empresas brasileiras premiadas com o Best Innovator 2010, o ranking das Empresas Mais 
Inovadoras do Brasil, promovido pela consultoria A.T. Kearney e Época Negócios. O prêmio avalia a cultura e 
a estratégia de inovação das empresas e os consequentes resultados obtidos com cada projeto. O anúncio 
dos vencedores foi realizado em evento em São Paulo no dia 9 de setembro de 2010.

A inovação sempre esteve presente na história da Tecnisa. Ao longo de seus 32 anos, a empresa 
imprimiu como diferencial da marca a disposição de inovar continuamente em todas as áreas: 
seja na maneira de construir respeitando o meio ambiente, lançar novidades e facilidades 
nos empreendimentos, antecipar tendências, se relacionar com seu cliente ou na maneira 
de abordar futuros clientes. Um dos exemplos mais emblemáticos da inovação na 
Tecnisa é o uso das redes sociais como forma de divulgar a empresa e que incluem 
a venda de apartamentos por meio de promoções no Twitter e pelo aplicativo de 
iPhone.

Realizada pela A.T. Kearney desde 2004 em mais de dez países, esta é 
a primeira vez que as empresas brasileiras entram na competição. 
Para chegar a este resultado, as empresas responderam amplo 
questionário sobre inovação, que avaliou critérios qualitativos 
e quantitativos. Após a avaliação inicial, as empresas 
receberam a visita de um auditor da A.T. Kearney, que 
verificou in loco as práticas da empresa.
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MASTER IMOBILIÁRIO RECONHECE 
ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

A companhia conquistou o prêmio na categoria Marketing, por conta da estratégia 
de comunicação nas redes sociais, utilizada para apoiar ações comerciais e 
fortalecer a reputação e a imagem da Tecnisa.

Por meio de sugestões e ideias enviadas pelos internautas, é possível melhorar processos 
internos, repensar práticas e implantar novidades nos empreendimentos. “Buscamos desenvolver 
ações inovadoras com regularidade, além de acompanhar as principais tendências do mercado. 
Estamos nas redes sociais para levar às pessoas o que elas buscam: a informação com transparência 
e agilidade. O prêmio é o reconhecimento desses esforços”, destaca Roberto Aloureiro, gerente de redes 
sociais da Tecnisa.

TECNISA CONQUISTA 
TOP OF MIND 
ESTADÃO DE RH

No prêmio Top of Mind Estadão de RH, a 
maior celebração anual do setor, Denise Bueno, 
gerente de RH da Tecnisa, ficou em primeiro lugar 
na categoria “Jovem Talento de RH”. O prêmio é 
promovido há 13 anos pela Editora Fênix, especializada em 
RH, e pelo jornal O Estado de S. Paulo.
 
É dividido em duas fases: na primeira, leitores da revista 
profissional & negócios elegem os TOP5 de cada categoria. Na fase 
final, são escolhidos os vencedores pelo mesmo universo de leitores e 
participantes do CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas).

Oficial
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