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O mundo sem fronteiras já é uma realidade para as áreas de P&D, que contam com ambi-
entes colaborativos externos de criação dinamizados pelas redes sociais já ultrapassando 1,6 
bilhões de internautas, segundo estimativas. Esta nova realidade demanda das empresas 
mecanismos de gestão eficientes e dinâmicos, que aliando as competências da empresa, 
sejam capazes de “ouvir“ ideias, processá-las e combiná-las em produtos alinhados com as 
expectativas dos clientes do segmento em que atua. 

Neste sentido, abrimos as portas da empresa para receber informações que são commodi-
ties e nossa habilidade em gerir e combinar fará toda a diferença. Acreditamos que nosso 
processo está também cumprindo o papel de devolver à sociedade na forma de produtos 
ou mesmo de conhecimento, a colaboração que estamos obtendo tanto por parte de nossos 
clientes, quanto por nossos colaboradores.

Com mais de 30 anos trabalhando evolutivamente em projetos de engenharia, a TECNISA 
enxerga que o momento atual é propício para reflexões aprofundadas no tema da gestão do 
conhecimento em empresas construtoras brasileiras. Este assunto tem passado à margem 
do contexto em que se insere o desafio atual de realizar um grande volume de construções, 
num mercado em franca expansão, cujo modelo de desenvolvimento não será mais aquele 
que nos trouxe até aqui. Acreditamos que no ambiente em que concorrem grandes empresas 
construtoras, antigas fórmulas de sucesso serão suplantadas por novas formas de gestão e 
de produção, ambas dependentes da habilidade das empresas em criar, manter, capturar, 
coordenar, combinar, reter e compartilhar o conhecimento gerado.

Com este propósito ganha força o projeto de Gestão do Conhecimento TECNISA, que além 
de servir aos nossos objetivos empresariais, apresenta-se como um caminho possível para 
ser trilhado por diversas outras empresas que reconheçam no conhecimento o seu principal 
ativo.

Envolvendo todos os níveis de colaboração da empresa, investimentos em projetos capazes 
de incentivar a troca de conhecimento por todas as áreas foram implementados: PROGRAMA 
PROFISSIONAIS DO FUTURO, PROGRAMA CONHECIMENTO CORPORATIVO, TECNISA WIKI e 
TECNISA IDEIAS, entre outros.

DESCRIÇÃO 
DO CASE

O primeiro, nascido em 2003, foi implementado a partir da iniciativa de engenheiros 
de obra conscientes da dificuldade de se contratar mão de obra especializada. Neste 
cenário, promoveram em canteiro a formação e capacitação de operários. Desde então 
foram formados mais de 190 especialistas nos mais variados serviços. 

O segundo, criado em 2009, busca o desenvolvimento empresarial de liderança e gestão, 
com o objetivo de capacitar os profissionais dos escritórios administrativos, por meio de 
cursos, treinamentos, intercâmbios com organizações e reflexões permanentes para es-
timular o autoconhecimento.

O terceiro, iniciado em 2007, visou num primeiro momento, registrar as melhores práti-
cas construtivas da empresa. Desde então, houve um considerável crescimento no vo-
lume e abrangência da empresa e da equipe de colaboradores à frente de novos pro-
jetos. Com a certeza de que o ativo “conhecimento” fazia a diferença, o portal deveria 
tomar uma nova dimensão. Para isso, seria necessário um sistema de informação que 
atendesse às diretrizes do processo de gestão do conhecimento da empresa e que per-
mitisse um maior compartilhamento de informações e ideias. O projeto tomou forma, 
evoluiu e hoje a TECNISA orgulha-se de sua ferramenta de colaboração: o TECNISA WIKI, 
portal de gestão do conhecimento que utiliza uma ferramenta de domínio público, simi-
lar àquela utilizada pela enciclopédia Wikipedia, com a vantagem de facilitar o registro 
do conhecimento. O incentivo ao uso do portal é realizado através de conversas com as 
equipes e premiação aos colaboradores que mais participam do portal com suas ideias.

Por fim, em 2010, em uma ação pioneira na indústria da construção civil, lançamos o 
TECNISA IDEIAS, um portal de Open Innovation que incentiva a colaboração do público 
com ideias relacionadas à construção civil e melhoria de serviços do ramo. O usuário 
pode participar com o envio de sugestões ou votando no conteúdo postado por outros 
usuários. Os mais votados entram para o ranking geral de pontuação, que destaca as 
melhores sugestões. Além disso, o portal lança desafios periodicamente para os inter-
nautas, nos quais os vencedores devem apresentar soluções para os temas propostos. 
Os vencedores ganham prêmios e suas ideias são anunciadas no site.

Além destes programas, têm forte participação na agregação de ideias e disseminação 
das mesmas, as redes sociais das quais fazemos parte, que serão citadas ao longo do 
texto.

Entendendo que nosso maior incentivador à inovação é o capital humano e que para 
a empresa este é o nosso maior valor, a TECNISA apóia e participa de programas que 
valorizam ideias. 

Neste sentido, em 2009 participamos do “Battle of Concepts”, site interativo que cria 
uma ponte entre as empresas e os jovens talentos, através de uma competição de ideias 
criativas que são reconhecidas pelas empresas participantes.

Tendo em sua visão a convicção que conhecimento gera inovação, a TECNISA espera 
“Ser reconhecida como a melhor empresa do segmento imobiliário, perpetuando nosso 
negócio pela rentabilidade, qualidade de entrega, inovação e relacionamento com cli-
entes, colaboradores e investidores”.
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Fundada em 1977, com foco na qualidade e no desenvolvimento tecnológico, a 
TECNISA tornou-se mais que um sucesso, uma grife do setor imobiliário, cuja marca, 
inovações, atitudes e princípios têm influenciado e transformado o mercado imo-
biliário brasileiro. Entre empreendimentos residenciais, condomínios de casas, flats 
e escritórios, hoje a empresa conta com mais de três milhões de metros quadra-
dos lançados e mais de dez mil clientes satisfeitos. Com um conjunto de estratégias 
empresariais vencedoras, respeito aos valores éticos e uma equipe altamente ca-
pacitada que trabalha na busca incansável por inovações que tragam satisfação aos 
clientes, a TECNISA reforça diariamente o conceito “mais construtora por m2”.

Um conceito, que em sua forma mais simplista, representa a materialização das 
inovações e do aprendizado que vão muito além de produtos com alta tecnologia 
construtiva. Esse conceito também se traduz numa busca constante de qualidade 
em que a inovação é matéria prima do seu produto final, proporcionando assim,a 
evolução da empresa e do mercado brasileiro da construção civil.

Mas essa evolução não pode apenas depender de talentos individuais, de sistemas 
industriais ou de conhecimento fabricado por encomenda. A evolução deve ser 
orgânica e dinâmica de modo a superar as incessantes necessidades, mudanças, 
progressos e expectativas dos clientes, do mercado e da excelência.

Para a TECNISA, o desenvolvimento de processos, de qualidade, de conhecimento 
e; principalmente, de pessoas é uma corrida que não tem linha de chegada, onde 
não existem vitórias, mas sim conquistas perecíveis que se transformam em novas 
perguntas buscando novas respostas, cada vez mais urgentes e inovadoras.

INTRODUÇÃO
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OS CAPITAIS DO 
CONHECIMENTO 
TECNISA
Para a TECNISA, a gestão e a evolução do conhecimento têm seus alicerces apoiados em 
três pilares que representam seu maior patrimônio. O capital Estrutural, o Capital de Rela-
cionamento e; principalmente, o Capital Intelectual que é o elemento “Polarizador” do co-
nhecimento e a alma da empresa. 

Capital Estrutural

Em sua definição teórica, o capital estrutural engloba tudo o que envolve sistemas admi-
nistrativos, conceitos, modelos, rotinas, softwares; enfim, tudo o que faz a empresa funcionar 
de forma eficiente  e lucrativa.

•Tecnologias
•Processos
•Metodologia de decisões
•Publicações
•Direitos conexos e autorais
•Marcas e patentes
•Sistemas de informações
•Informações de relacionamento com clientes
•Parcerias estratégicas
•Soluções proprietárias
•P&D - Pesquisa e Desenvolvimento
•Sistemas de gestão

Desse capital, também fazem parte a cultura e as filosofias de trabalho da TECNISA, desen-
volvidos através de sua história. Ou seja, o que fica na empresa e no futuro de seus negócios 
quando os funcionários vão para suas casas e é o único patrimônio efeitvamente de proprie-
dade da empresa.

EM OUTRAS PALAVRAS:Todo o ferramental necessário para garantir:

• Construção de qualidade
• Eficiência de custos
• Geração de dados de controle

• Entrega do desejado no prazo

• Relacionamentos positivos
• Evolução
• Resultados para os acionistas, clientes e colaboradores

Capital de Relacionamento

Para a TECNISA, o relacionamento não é unidirecional apontado apenas para seus clientes 
e sim em 360o, em todos os eixos, pois a valorização e o fortalecimento de todos os elos da 
cadeia produtiva têm seu resultado mais efetivo na qualidade, preço e resultados de proces-
sos, produtos e; sobretudo, do conhecimento que deságua em mais evolução.

A empresa acredita, valoriza, constrói e apóia as alianças estratégicas, as redes de relacio-
namentos corporativos e todos os relacionamentos de qualidade com fornecedores, inter-
mediários, clientes, governo, mercado e; sobretudo, com a comunidade.

E isso não é apenas parte da visão ética da empresa, mas também um investimento em 
eficiência, qualidade e resultados, pois, na prática, 88%1 do faturamento é determinado pelas 
habilidades de relacionamento com clientes, cadeia produtiva e mercado, ficando apenas 
12% 1 restantes para o commodity “produto-serviço”.

1Fonte: NewsWeek-1/2006
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OS CAPITAIS DO 
CONHECIMENTO 
TECNISA

Capital Intelectual

Para muitos, o capital intelectual já estaria descrito nas definições de capitais estruturais e 
de relacionamento, mas a TECNISA enxerga e trabalha o capital intelectual de forma diferente 
e dedicada.

Na visão da empresa, o capital intelectual é a energia e todo o raciocínio estratégico que com-
põe todos os capitais, patrimônios e resultados da empresa criando, organizando e colocando 
em prática todas as capacidades, habilidades, experiências e conhecimento formal das pes-
soas, estruturas e tecnologias que a empresa dispõe para gerar lucros e crescimento.

INFODIVERSIDADE 
O habitat e o equilíbrio 
ambiental do conhecimento

Por trabalhar num setor da economia onde as ciências exatas interagem, dependem e con-
vivem lado a lado com as ciências humanas, a TECNISA acredita que ambas devem coexistir de 
forma simbiótica, fazendo com que cada uma usufrua do melhor da outra.

Ou seja, a teoria só é válida quando funciona na prática e, para que isso aconteça, elas devem 
estar muito próximas e em perfeita sincronia para beneficiarem as pessoas.

Para a TECNISA, a inteligência de uma empresa deve favorecer um meio ambiente equilibrado e 
fértil para a geração de conhecimentos tanto estimulados, quanto espontâneos que respondam 
não só às necessidades e às solicitações de entrega, mas também que antecipem inovações, 
soluções e mais conhecimento a ser multiplicado em menor tempo.

“Para ser criativo, você pode cantar e dançar mas, para ser inovador, 
você precisa criar um ambiente onde floresçam cantores e dançarinos”.

(Júlio Ribeiro - Publicitário e autor do livro Fazendo Acontecer).
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Data de validade do conhecimento = Renovação constante 

Nunca terminamos de começar

Para a TECNISA, o conhecimento e a sabedoria não têm limites, 
porém as pessoas os dominam e, por isso, a TECNISA acredita que o 
conhecimento só tem valor se for acessível, compreensível e exequí-
vel de forma que nunca sufoque o poder de absorção das pessoas e; 
sobretudo, esteja sempre atualizado.

É como se a cada vez que criamos uma resposta inovadora, a per-
gunta muda de forma ou uma nova pergunta é formulada.

Ou seja, a TECNISA, além de incentivar a criação de novos conheci-
mentos também incentiva o questionamento constante do conheci-
mento  atual e passado e representa essa busca evolutiva com a sim-
ples frase: “ Funcionou? Então já está obsoleto”.

Essa postura faz com que a análise crítica, seja uma das mais constru-
tivas ferramentas da geração, atualização e consequente evolução do 
conhecimento, constantemente arquivando de forma indexadao que 
ficou obsoleto e sem utilidade para posteriores consultas, análises de 
caso e até a geração de materiais de treinamento.

Isso se resume em uma frase: ”A roda só precisou ser inventada uma 
vez.De lá para cá, tudo é apenas evolução”.

Isso procura garantir que  a empresa como um todo, esteja sempre 
atualizada com o que há de mais moderno do conhecimento do setor, 
do mercado, dos clientes,  das pessoas e da própria empresa.

A TECNISA entende que a gestão do conheci-
mento, além de um valoroso ativo patrimonial, 
também é uma postura ética voltada para o bem 
estar, para a qualidade de vida e capacitação 
profissional dos colaboradores para que eles se 
tornem profissionais de alto valor agregado para 
a empresa e, principalmente,  para suas próprias 
carreiras e reputações no mercado.

Por isso, a TECNISAincentiva a constante busca, 
evolução e disseminação do conhecimento, 
apoiados,praticados e avaliados em todos os de-
partamentos da empresa de modo participativo, 
com todo suporte material e humano, o que tem 
provocado altos níveis de participação, absorção, 
soluções, contribuições e consequente evolução 
de todo conhecimento adquirido pela empresa.

E tudo isso, na prática, gera liberdade de ex-
pressão, criatividade, convívio, respeito, compro-
misso e satisfação intelectual para os colabora-
dores, clientes, parceiros, fornecedores, mercado 
e até para os clientes TECNISA.

Abrangência, 
Capilaridade e 
Engajamento

98



A fórmula do 
conhecimento

Para a TECNISA o Capital intelectual significa a habilidade de gerar e gerir o conhecimento 
e pode ser representado por uma simples fórmula:

	  

Como isso funciona na 
prática

Para a TECNISA, a gestão do conhecimento deve ser  gerada, administrada e multiplicada 
por todas as áreas e competências da empresa de acordo com os mais altos índices e padrões 
de:

•Qualidade e diferenciação
•Velocidade
•Investimento|Rentabilidade
•Segurança
•Inovação
•Relações humanas
•Valores éticos

9

Todas orquestras têm maestros mas, nas 
nossas, eles também tocam instrumentos 
através de uma gestão totalmente participa-
tiva de todos departamentos e parceiros da 
TECNISA, coordenada pelos departamentos 
de Incorporação e Engenharia, que juntos 
formam grupos de trabalho e de projetos 
voltados para a gestão do conhecimento, cri-
ando, desenvolvendo e oferecendo soluções 
tecnológicas, organizacionais e suporte para 
todas as ações de geração e multiplicação 
de conhecimento da empresa, em todos os 
níveis e competências.

10
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NOSSAS CONquISTAS E 
fERRAMENTAS DE GESTÃO 
DE CONHECIMENTO

Já reconhecida por seu pioneirismo em ações de vendas e comunicação online, a TECNISA 
inovou mais uma vez e colocou no ar o Portal TECNISA IDEIAS (http://tecnisaideias.com.br). 
Com esta novidade, a construtora buscou criar um novo canal aberto para centralizar sugestões 
e colaborações de consumidores, captando assim boas ideias dos internautas. 

A intenção da TECNISA é que as contribuições dos consumidores online ajudem a empresa a 
responder com maior assertividade e velocidade às necessidades de seus consumidores, ante-
cipando-se às tendências do mercado imobiliário. 

Como o consumidor atual gosta de colaborar, foi criado um espaço aberto e organizado na 
web para receber as suas manifestações e usá-las a favor da inovação e de melhores produtos 
e serviços para a TECNISA. Afinal, vivemos uma época onde precisamos inovar em massa, pois 
somente produzir em massa não é mais suficiente.  

O portal inspira-se no conceito de inovação aberta (open innovation), ainda pouco abordado 
pelo mercado, mas que já conta com iniciativas de sucesso aplicadas por empresas multinacio-
nais na Europa e Estados Unidos. Para desenvolver este projeto, a TECNISA partiu da análise do 
novo perfil do consumidor que, estimulado pelas facilidades promovidas pelos meios digitais 
nos últimos anos, consome como quer e onde quer e gosta de ser ouvido. 

Para atender este novo consumidor, a empresaapostou em uma estratégia que inclui disponi-
bilizar múltiplos canais de contato, sejam eles físicos ou virtuais, em diferentes plataformas e 
explora o conceito de encontrabilidade na web, ou seja, é preciso estar acessível e fácil de ser 
encontrado onde quer que esteja o consumidor no universo virtual. 

A iniciativa não visa ser apenas um espaço para captar ideias. A TECNISA acredita que as co-
laborações dos internautas podem tornar-se uma interessante ferramenta de pesquisa que 
permite a identificação de tendências. Se, por exemplo, várias contribuições estiverem ligadas 
ao bemestar, a TECNISA poderá entender que esta é uma aspiração dos consumidores e que 
merece mais atenção, podendo influenciar futuros projetos. 

A história da TECNISA utilizando técnicas de crowdsourcing - modelo de produção que utiliza 
a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet - para en-
volver seus consumidores no desenvolvimento de novos produtos e serviços ganhou força após 
uma ação bem sucedida realizada em abril de 2009 nas redes sociais, com usuários do Orkut. 

Na época, a TECNISA entrou em contato com comunidades ligadas à gerontologia e lançou um 
desafio, solicitando ideias possíveis de serem aplicadas em empreendimentos projetados para 
incluir pessoas da terceira idade ou com restrições de movimentos, que normalmente não po-
dem usufruir com plenitude das áreas comuns dos condomínios e de determinados espaços de 
sua própria residência. 
 

TECNISA IDEIAS12 13



Para as melhores sugestões, a TECNISA pagou R$1.500,00. Em dois meses, recebeu 220 
sugestões válidas, selecionou as três melhores, que poderão ser aplicadas em futuros lan-
çamentos. Foi um excelente resultado que demonstra que o sistema de inovação aberta 
funciona.  

No início de 2010, os resultados da participação no site Battle Of Concepts, portal que 
propõe desafios de empresas a universitários e jovens profissionais, também serviu para 
reafirmar à construtora que investir em seu próprio site de incentivo à inovação seria uma 
evolução natural. 

O TECNISA IDEIAS busca potencializar a característica colaborativa dos consumidores, pois 
a TECNISA entende que vivemos em um mundo plano, onde todos podem comprar, co-
laborar e criticar seus produtos, onde quer que estejam e, com este portal, ofereceu ao 
consumidor um espaço democrático para ser ouvido. 

No Portal TECNISA IDEIAS, os internautas tem a oportunidade de enviar ideias, que re-
cebem comentários dos usuários e também são votadas pelos mesmos. 

Também há a opção de os internautas enviarem perguntas que são respondidas diaria-
mente pela TECNISA e por outros membros da comunidade. 

Além disso, o projeto contempla a promoção de desafios para resolução de problemas es-
pecíficos indicados pela empresa. Estes desafios periódicos têm regulamentos específicos 
e recompensas financeiras. 

Mas, a empresa entende que o TECNISA IDEIAS também deve ser desenvolvedor e inspira-
dor e também mantém dentro da plataforma, o RADAR TECNISA, um espaço de “caça de 
tendências” (trend hunting) mantido pela empresa através de profissionais especializados 
que buscam, descobrem e escrevem posts sobre ideias, tendências e novidades interna-
cionais de design, inovações, produtos, dicas e todos assuntos relacionados com moradia, 
infraestrutura doméstica, bem estar, tecnologia e até segurança doméstica, totalizando 
245 posts e matérias publicadas em seu primeiro ano.

Além dos resultados de informação e conhecimento tanto  para a TECNISA , quanto para o 
mercado e consumidores, o portal tem resultados numéricos e estatísticos mobilizadores 
e gratificantes com:

•média de quase 7 mil acessos/mês
•1.160 ideias enviadas
•210 perguntas feitas pelos participantes e respondidas pela TECNISA (esse número não 
inclui as respostas adicionais dadas por outros participantes)
•mais de 300 ideias relevantes e em estudo pela TECNISA
•2.100 participantes cadastrados
•mais de 104.307 acessos desde seu lançamento em junho de 2010.

A plataforma pode ser acessada por meio do endereço http://tecnisaideias.com.br
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Vivemos na era do conhecimento. O capital intelectual nunca foi tão va-
lorizado e necessárionaorientação dos caminhos a serem seguidos no plane-
jamento estratégico empresarial. 

O ativointangível “conhecimento” tornou-se um diferencial que contribui 
para a criação de inovações, o incremento do próprionegócio e a satisfação 
do cliente. 

Em um setorc ompetitivo e complexo como a construção civil, gerenciar o 
conhecimento adquirido ao longo do tempo torna-se uma vantagem com 
importantíssimo papel para a conquista dos resultados esperados por um 
determinado projeto. Ciente deste novo momento, a TECNISA decidiu apro-
fundar o investimento na geração, registro, organização, disseminação e re-
tenção de ideias e experiências. 

O primeiro passo para o alcance dessa meta foi dado em 2007, com a criação 
de um ambiente online, um portal onde as melhores práticas construtivas da 
empresa eram registradas. 

Desde então, houve um considerável crescimento no volume e abrangência 
da empresa e da equipe de colaboradores à frente de novosprojetos. 

Com a certeza de que o ativo “conhecimento” fazia a diferença, o portal da 
TECNISA deveria tomar uma nova dimensão. Para isso, seria necessário um 
sistema de informação que atendesse as diretrizes do processo de gestão do 
conhecimento da empresa e que permitisse um maior compartilhamento de 
informações. 

O projeto tomou forma, evoluiu e hoje a TECNISA orgulha-se de sua ferra-
menta de colaboração: o TECNISA WIKI, canal de gestão do conhecimento 
que utiliza uma ferramenta de domínio público, a mediawiki, similar àquela 
utilizada pela enciclopédia Wikipedia, com a vantagem de oferecer dinamis-
mo e facilidade na troca de conhecimento, flexibilidade e segurança para 
registro e retenção de informações, além de gestão sobre o conteúdo.



Em 2010, boas práticas foram disseminadas através de revistas eletrônicas produzidas coleti-
vamente por colaboradores da área técnica, destacando-se a revista sobre Pré-Moldados que 
concentra as principais liçõesaprendidas com o projeto e uso desta tecnologia.

Até Outubro de 2009, ano em que fomos convidados a apresentar nossa estrutura de gestão 
do conhecimento no encontro de diretores técnicos organizado pelo CTE, as visualizações 
de páginas de conteúdo no TECNISA WIKI totalizaram 11.797. Em 2010, após criarmos um 
sistema de incentivo e premiação para os colaboradores mais assíduos e colaborativos, este 
número cresceu em mais de 600%.

Ainda no mesmo ano, foi instituído o Projeto Café WIKI, uma série de eventos que estimulam 
o processo criativo de colaboradores de outros departamentos, num ambiente propício para 
sugestões de melhoria. Nele se ressalta o papel e a importância da contribuição de cada um 
na formação do capital intelectual da TECNISA e como é possível fazê-lo por meio do portal.

Em 2010 também, a ferramenta aumentou seu conteúdo significativamente e com isso oin-
teresse pela busca de mais conhecimento. Com os acessos crescendo, percebe-se queos co-
laboradores começam a inserir o uso do Portal em suasrotinas diárias.

Com isso, os números e índices estatísticos de erros, problemas de processos técnicos e con-
sequente reclamações de clientes vêm reduzindo-se de forma muito acentuada.

TECNISA WIKI

  2009 2010 

Usuários 159 216 

Páginas Wiki 319 444 

Total de arquivos carregados 166 431 
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2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

0,08%	  

0,32%	  

0,51%	  

0,25%	  

0,48%	  

0,20%	  

%	  de	  chamados	  de	  acús,ca	  em	  relação	  ao	  total	  de	  
chamados	  	  

Mais de 24 meses 
dedicados ao tema! 

Relatórios armazenados no TECNISA WIKI 
Melhoria contínua dos processos

17RECLAMAÇÕES DE 
RUÍDOS AÉREOS, 
EXAUSTORES DE 

CHURRASQUEIRA, 
PISCINAS E 

ELEVADORES. 
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PROfISSIONAIS 
DO fuTuRO

Desde 2002, as obras da TECNISA possuem em seus canteiros um conjunto de ações 
sociais: Projeto Ler e Construir de alfabetização adulta; o Projeto de alfabetização digital; o 
Projeto Primeiro emprego e o Projeto Vizinho. 

Em 2003 a TECNISA já se preparando para o crescimento de obras, enfrentava um problema 
em relação à contratação de mão de obra especializada de eletricistas, encanadores, pe-
dreiros etc. Este problema era muito recorrente. Diante desta dificuldade, os engenheiros 
da TECNISA iniciaram um trabalho de brainstorming para encontrar fórmulas de suprir a 
demanda de operários qualificados.

Entre as diversas ideias e diante de um cenário e ambiente favorável, essa equipe de en-
genheiros, estagiários e mestres de obras idealizou a criação de cursos de formação e ca-
pacitação adulta com o objetivo principal de qualificar os operários da obra, dando-lhes a 
possibilidade de ascender profissionalmente. Devido à grandiosidade do projeto, a empresa 
denominou-o como: PROFISSIONAIS DO FUTURO – Projeto de Capacitação adulta.

A maioria dos alunos é ajudante, cuja característica e reconhecimento não lhes dão nen-
huma valorização na cadeia produtiva. Através de diversos cursos promovidos nas obras, 
estes operários adquirem novas habilidades que lhes permitem conquistar uma profissão, 
bem como, a possibilidade de uma vida social mais digna.

Com a criação da área de gestão de mão de obra, esse programa ganhou ainda mais força. 
Foi possível estruturá-lo melhor, através de uma série de ações planejadas, desde o pro-
cesso seletivo, organização de material didático e salas de aula até o reconhecimento dos 
novos profissionais.

Além das aulas em sala, o grande diferencial do programa é a preocupação em ensinar 
aos novos profissionais a importância que as equipes de instalações, por exemplo, exercem 
com as demais equipes. Transmitindo a esses futuros profissionais noções de interferên-
cias de processos, sequência executiva, cronograma e terminalidade. Daí a importância da 
formação desse funcionário dentro do canteiro, vivenciando e aprendendo o modo de con-
struir da empresa.

E, até o final do ano de 2010, foram formados 190 novos profissionais capacitados e prontos 
para ocuparem seus lugares na competitiva economia brasileira.

17
BLOG TECNISA

Desde sua implementação em 2007, o Blog oficial TECNISA contabiliza 865 posts e quase 
7 mil comentários, o que representa, em média, 8 comentários por post. Porém, vale lem-
brar que um único post, sobre uso de FGTS, gerou aproximadamente 1.600 comentários. 
Esta movimentação contribui para o trabalho de busca orgânica, que representa 12% das 
visitas ao site da TECNISA.

O Blog TECNISA está no ar há mais de 5 anos e entre choques culturais e constantes evange-
lizações internas vem se mantendo como referência de blog corporativo no Brasil. Dentro 
da TECNISA o blog é tratado de forma muito séria, onde todos os colaboradores envolvidos 
se mobilizam para dar respostas com velocidade.  

Além de gerar vendas, o blog tornou-se um verdadeiro canal aberto, funcionando como 
ouvidoria, canal de sugestões e “termômetro” dos comportamentos do mercado imobil-
iário. Serve ainda como indicador de qualidade de informações para o atendimento. Ou 
seja, os posts são analisados e, se muitos clientes têm dúvidas sobre uma mesma questão, 
a TECNISA avalia os processos e os fluxos dentro da empresa provocando mudanças para 
melhorar o serviço e as informações. 

Nestes 5 anos no ar, o blog da TECNISA superou as expectativas, tornando-se uma impor-
tante ferramenta de governança corporativa porque funciona como um canal aberto e 
transparente com os clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, imprensa e mer-
cado imobiliário.

A TECNISA foi a primeira empresa a ter tido coragem de apostar em um canal de comuni-
cação sem moderação e aberto a críticas e colhe os frutos de seu pioneirismo com o reco-
nhecimento de seus clientes pela postura aberta e democrática. O Blog também mantém o 
título de ser o primeiro Blog Corporativo de uma empresa Brasileira na Internet.

Apesar de não ter moderação síncrona, existe uma pós-moderação ética, pois o blog é 
regido por um código de conduta para que os visitantes possam entender seu objetivo e 
quais os critérios para comentar. Comentários agressivos ou críticas sem embasamento 
não são aceitos.Em termos numéricos, o Blog TECNISA alcançou números inéditos no Brasil 
e no mundo con tando com:

•Média de quase 25 mil acessos/mês.
•650 mil visitantes únicos e 888.505 page views em 5 anos

O endereço do Blog é: http://blogtecnisa.com.br

18
18 19



O TECNISA Story Telling é um projeto cultural de conhecimento dos bairros nos quais 
a TECNISA está presente com seus empreendimentos, onde várias histórias são contadas 
sob a forma de documentários de vídeo, fotos, mapas e entrevistas/depoimentos filma-
dos e com interações da comunidade do  bairro.

É um mapeamento sócio/histórico/cultural/econômico do bairro sob os critérios de 
história da região, de seus habitantes, das suas tradições culturais, do seu meio ambi-
ente, sua geografia e de sua estrutura de comércio e negócios.

Esse mapeamento resulta numa história verdadeira, protagonizada por pessoas e locais 
reais e com um tom lúdico, cultural e verdadeiro.

O projeto também busca documentar a memória social, econômica,cultural, ambiental 
e geográfica do bairro, preservando sua história para futuras gerações e fortalecendo o 
orgulho de seus moradores.

Outro objetivo dos documentários é criar maior envolvimento da TECNISA com a cultura 
e os habitantes do bairro de forma construtiva e agregadora, reforçando sua imagem 
de empresa séria, ética, desenvolvedora e que respeita a tradição dos bairros e cidades 
onde atua.

Com isso, foi criado um novo canal de conhecimento do bairro para novos moradores, 
sejam eles compradores de produtos TECNISA ou não.

Outro benefício direto é valorizar e envolver o comércio local, criando benefícios tanto 
para o próprio comércio, quanto para os atuais e novos moradores, criando e disponibili-
zando um mapa comercial, de serviços e de lazer/cultura do bairro.

Além dos benefícios às comunidades do bairro e aos clientes TECNISA, o projeto ainda 
agrega expertise e conhecimento detalhado dos bairros aos corretores da TECNISA e cor-
retores parceiros.

Todo esse material é colocado no site da TECNISA, em sua respectiva página do produto/
empreendimento e ainda existe um link onde qualquer morador do bairro pode “contar 
sua própria história/estória” com suas palavras em qualquer formato de mídia.
Exemplo-Guarulhos: http://www.tecnisa.com.br/storytelling-guarulhos-vila+rosalia.html

STORY TELLING
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Os canais de Chat TECNISAsão uma poderosa ferramenta de comunicação e eficiên-
cia de toda a empresa e são tratados com alta prioridade em todos os departamentos 
da TECNISA, de seus parceiros, fornecedores e até colaboradores.

Para a TECNISA, tão importante quanto o conceito “Encontrabilidade”, é o conceito 
“Acessibilidade” e os canais de chat trabalham em total sincronia com todos os outros 
canais formais, verbais e físicosda empresa e devem, obrigatoriamente ter a mesma 
velocidade e qualidade de respostas.

Com tudo isso, a empresa, seus clientes e colaboradores ganham:

•Qualidade de comunicação – envolvimento, precisão da informação e documentação.
•Captura e aprendizado de informações de relacionamento visando evoluções de pro-
cessos e produtos.
•Sustentabilidade nos  custos de telecomunicações,  da empresa e do consumidor.
•Pró-atividade das equipes de relacionamento, vendas e suporte.
•Transparência e credibilidade na comunicação da empresa.
•Acessibilidade a todos.

CHAT COM CONSuMIDOR
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BATTLE Of CONCEPTS

O desafio ”Battle of the concepts” consistiu num concurso técnico e intelectual para 
a geração de ideias para melhoria e diferenciação da infraestrutura de tecnologia, lazer e/
ou serviços nas unidades residenciais e condomínios desenvolvidos pela TECNISA, ge-
rando mais valor aos imóveis comercializados pela companhia, seja no aspecto financei-
ro,  no desejo de compra dos consumidores e na evolução tecnológica .

As ideias puderam ser enviadas para os mais diversos segmentos como:

•Segurança patrimonial
•Acessibilidade
•Sustentabilidade
•Prestação de serviços de conveniência aos condôminos
•Tecnologia da informação
•Áreas de lazer, convivência e bem-estar
•Melhoria de projeto e acabamentos de apartamentos e outras áreas privativas,
•Outras áreas não mencionadas, mas que são ligadas aos produtos imobiliários.

Os conceitos vencedores foram os que apresentaram as  melhores  combinações  entre  cus-
to/prazo/inovação  e  que  estavam  de acordo  com  todos  os  preceitos  técnicos  e  com  
desempenho  previstos  nesse desafio.

21
REDES SOCIAIS
Poder para o consumidor, oportunidade e 
conhecimento para a empresa

O crescimento das redes sociais leva consumidores a vislumbrar um novo mundo, onde o 
poder e a palavra passam para as mãos de cada cidadão, contudo empresas que entendam 
esta nova dinâmica podem se beneficiar desta mudança. A TECNISA tem uma estratégia defi-
nida e consistente para atuar nesses meios sendo referência na utilização das redes sociais 
não só no segmento imobiliário, mas no mercado como um todo. 

O fortalecimento da internet 2.0 e as possibilidades de comunicação geradas pelas redes so-
ciais e colaborativas motivaram a TECNISA a criar uma nova função no organograma da área 
de Marketing - o gerente de redes sociais. 

A principal atribuição do profissional é desbravar o universo digital, cuidar do posiciona-
mento institucional da empresa em redes sociais, administrar o blog corporativo e encontrar 
novas oportunidades de negócios na web.

O novo profissional vasculha redes colaborativas e sociais para identificar dúvidas de clientes 
e analisar opiniões. Um dos requisitos fundamentais deste novo profissional é ter criativi-
dade e habilidade em avaliar tendências no mundo digital.

Um exemplo da dedicação exclusiva ao meio digital do novo profissional foi perceber as po-
tencialidades de participação da TECNISA no Twitter. Desde 2009, a TECNISA usa o sistema 
de micro-blog para enviar notícias para seus seguidores sempre que lança um empreendi-
mento. “Nossos seguidores estão interessados em lançamentos e oportunidades na área da 
construção civil e acompanhar as estratégias de web empregadas pela TECNISA. 

O twitter permite uma comunicação rápida para um público que consentiu receber infor-
mações sobre a empresa. Outra vantagem é que conseguimos enviar links do Flicker e do 
Youtube, aumentando as possibilidades de diálogo com quem desejar mais informações so-
bre o produto que a empresa está promovendo.

Dados da companhia mostram que 94% dos clientes visitaram o site antes de fechar a com-
pra de uma unidade. Blog, Site, Yahoo Respostas, Flicker, Youtube, Facebook, Foursquare  e 
Twitter já fazem parte do universo onde a TECNISA marca presença, informa e é informada. 
Além disso, a empresa monitora constantemente as principais  redes sociais, buscando con-
hecimento de mercado, comportamento e satisfação ou mesmo rejeições a sua marca.

A postura de vanguarda da TECNISA em relação às potencialidades da web faz a empresa 
ser bastante pró ativa e, ao mesmo tempo, ousada no relacionamento com os internautas. A 
atitude corajosa da empresa é uma demonstração de sua constante evolução, auto conheci-
mento, sinceridade com o consumidor e confiança na qualidade de seus produtos. 
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Endereços da TECNISA nas redes sociais:

•http://www.youtube.com/tecnisa
•http://www.facebook.com/tecnisa
•http://twitter.com/tecnisa
•http://www.formspring.me/tecnisa
•http://pt.wikipedia.org/wiki/tecnisa
•http://foursquare.com/tecnisa
•http://www.flickr.com/people/tecnisa
•http://www.orkut.com/Community?cmm=84198949
•http://www.slideshare.net/tecnisa
•http://www.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=http:%2F%2Fwww.tecnisa.com.
br%2Fgoogle-earth-residencial-apartamento-jardim%2Banalia%2Bfranco-sao%2Bpaulo-
serenita.kml&mrt=kmlkmz&ie=UTF8&z=6
•http://www.linkedin.com/company/tecnisa

REDES SOCIAIS
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TRABALHOS 
ACADÊMICOS

A TECNISA acredita que qualquer evolução do mercado e do mundo corporativo 
deve ser feita pensando no progresso e nas futuras gerações e procura compartilhar 
suas descobertas, seus sucessos, seus aprendizados de forma ética, sustentável e; so-
bretudo, desenvolvedora, devolvendo conhecimento para a sociedade, para o mercado 
e para as novas gerações de profissionais que a cada dia entram no mercado produtivo.

Por isso, também disponibiliza seu conhecimento adquirido e reconhecido pelo mer-
cado através de cases premiados da TECNISA no portal da empresa, que ajudam no 
desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos de estudantes e novos profissionais.

Isso tem feito com que a TECNISA seja referência na atuação de várias iniciativas empre-
sariais, com destaque para as estratégias de Marketing e Relacionamento com o Cliente, 
atuação na Internet e em projetos de Responsabilidade Social. 

E essa postura não pára por aí, pois todos os profissionais, áreas e departamentos gera-
dores desses trabalhos, mantêm suas portas abertas para entrevistas, esclarecimento 
de dúvidas e apoio aos trabalhos acadêmicos dos estudantes que procuram a empresa. 
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Componente importantíssimo e vital da empresa, o Departamento 
de Inteligência Competitiva faz jus ao seu nome pois trabalha com a 
captura, análise e beneficiamento constante de dados de mercado, 
comportamento de consumo, dados econômicos, benchmarking, novas 
tendências, inovações, enfim, toda matéria prima intelectual que é tra-
balhada de forma constante e customizada para cada área da empresa 
de acordo com suas necessidades, padrões técnicos e solicitações pon-
tuais de cada projeto.

Com essa completa, ágil e competente estrutura, as equipes e departa-
mentos de marketing, comercial, desenvolvimento de produtos e todas 
as áreas de decisão da empresa tem vastos subsídios de conhecimento e 
informações estratégicas para tomar as decisões, desenvolver produtos 
e projetos de sucesso.

Além disso, o departamento ainda conta com um enorme banco de da-
dos organizado , que permite cada vez mais, um manancial estratégico 
de informações, pesquisas e dados, sem igual no mercado da construção 
civil brasileira.

INTELIGÊNCIA
COMPETITIVA
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GRHECI

Concorrência colaborativa: esse é um conceito de valor 
muito importante para a TECNISA que se relaciona de forma 
ética, séria e construtiva com outras empresas de seu setor.

Um grande exemplo desse conceito de valor é o GRHECI- 
Grupo de RH das empresas Construtoras e Incorporadoras, 
um grupo de trabalho voluntário dos profissionais de RH da 
TECNISA, em conjunto com outros profissionais de RH de em-
presas concorrentes, visando desenvolver os profissionais da 
categoria como um todo, criando padrões, ferramentas de 
apoio, pesquisas conjuntas e trabalhos acadêmicos e práticos 
para o desenvolvimento e evolução do mercado de trabalho 
da construção civil.

Esse grupo tem todo o apoio material, humano e ético da 
TECNISA e tem alto nível de reconhecimento dentre os profis-
sionais, empresas e mercado da construção civil brasileira. 
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ESCOLA CORPORTIVA 

Com o crescimento meteórico do mercado imobiliário em 2008, um dos maiores da 
história recente do capitalismo brasileiro, uma das grandes dificuldades que todas as em-
presas enfrentaram foi o “apagão de gente” que atendesse as qualificações que o mer-
cado passou a exigir.

 A TECNISA também enfrentou problemas e resolveu se preparar para o crescimento com 
profissionais mais qualificados para as novas demandas. 

Em Outubro de 2008 lançou oficialmente a ESCOLA CORPORATIVA DE NEGÓCIOS 
TECNISA, com o objetivo de preparar as lideranças da empresa para os próximos anos. 

A Escola é um projeto de desenvolvimento empresarial de liderança e gestão, de for-
mação estratégica, atuando em CCM – Coaching, Counseling, Mentoring,com os objetivos 
principais de: 

•Estimular o autoconhecimento.
•Contribuir para a reflexão lúcida e permanente (pessoal e profissional).
•Acentuar a conscientização sobre as responsabilidades, conceitos e atitudes de 
liderança.
•Construir e enriquecer a consistência conceitual e instrumental, para a gestão executiva 
e incentivando e orientando o posicionamento pró-ativo frente aos desafios e parceiros.

As premissas deste projeto são: confiança, perspectiva de processo e comprometimento 
para o desenvolvimento, com as metodologias aplicadas de sessões regulares organizadas 
em módulos informais:

•Sistematização de informações e análises.
•Mapeamento e acompanhamento de vidas.
•Relatórios orais e documentos regulares.
•Palestras, workshops e cursos conceituais, de contextualização e aplicações práticas.
•Intercâmbios com organizações, executivos e universidades.

Em princípio são beneficiados os líderes com potencial de desenvolvimento indicados pela 
diretoria da empresa, com aulas da primeira pós-graduação do mercado imobiliário de-
senvolvido 100% pela empresa, com aulas ministradas por professores da própria TECNI-
SA, que possuem fortes habilidades em áreas específicas como incorporação, construção, 
precificação e, alguns deles até são professores de grandes Universidades.

A cada semestre é realizado o meeting entre Diretores e Gerentes em hotéis em São Paulo 
para alinhamento de estratégias e plano de ações para o decorrer do período. A cada 
encontro os gestores conhecem os desafios de cada área, bem como, o da empresa e de 
que forma podem contribuir para o sucesso do negócio. Após o encontro os gestores tem 
como desafio levar a informação a sua equipe para que haja transparência em todos os 
aspectos. 

Para a TECNISA, esse assunto é vital e a empresa investe um alto volume de recursos hu-

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 admin-
istrativos, 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 tra-
balho com as suas respectivas equipes.

Em 2010 retomo-se a maior 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 dessa edição, foram promovidos e realizados outros cursos 
como: 

•Gentileza
•Comportamento do Consumidor das Classes 
•Médias e Populares
•Inteligência Emocional 
•Encontros específicos e técnicos entre os gestores.
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Por fim, a TECNISA preocupa-se em manter sempre sua cultura construtiva e para isso é 
necessário que todo seu capital estrutural esteja muito bem enraizado por todos os cantos 
onde a marca TECNISA é encontrada. 

Sendo assim, a equipe de Engenharia publicou alguns cadernos de diretrizes e vídeos 
de treinamento dos principais serviços de obra, a fim de reduzir retrabalho, bem como, 
preservar o que temos de melhor: sermos mais construtora por m2!

O TECNISA Fast Dating é um evento periódico promovido pela empresa onde as portas 
são abertas para novosfornecedores e parceiros técnicos terem a chance de mostrar seus 
projetos, inovações e serviços diferenciados à empresa.

São reuniões e apresentações dos novos fornecedores e parceiros com as mais diver-
sas áreas da empresa, coordenadas por um comitê de inovações da TECNISA. O objetivo 
desses encontros é democratizar o acesso à empresa e criar um ambiente fértil para novas 
ideias, processos e capitais de conhecimento tanto para a TECNISA quantopara as outras 
empresas.

Nesses eventos, a TECNISA abre as portas para todos os tipos de empresas de modo a se-
lecionar as empresas mais relevantes, competentes e diferenciadas que terão uma nova 
oportunidade de apresentarseusserviços, ideias, processos e produtos que tragam ino-
vações à TECNISA. Duas edições do evento já foram realizadasem 2011 onde a TECNISA 
escolheu algumas empresas que já estão trabalhando em inovações.

O formato básico desse evento é composto por seções de 6 horas com diversas mini            
reuniões de 20 minutos cada, com em média 18 empresas candidatas, gerando um pro-
cesso de Open Innovation focado e que fomenta a competência, diversidade e merito-
cracia empresarial dos atuais e novos  fornecedores e parceiros da TECNISA.

Além dos próprios eventos, a TECNISA disponibilizou um canal eletrônico onde novas em-
presas podem se candidatar aos eventos, bastando o envio de um pequeno texto resu-
mido sobre o produto/serviço/ideia a que se propõe a apresentar.

O endereço desse canal é: fastdating@tecnisa.com.br 

TECNISA fAST DATING
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DIRETRIZES E 
TREINAMENTOS
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Vídeo de Treinamento e Cadernos de Diretrizes



De nossa parte, em mais de 30 anos trabalhando evolutivamente em projetos de 
engenharia,a TECNISA enxerga que o momento atual é propício para reflexões aprofunda-
das no tema da gestão do conhecimento em empresas construtoras brasileiras. Temos a 
convicção que neste ambiente em que concorrem grandes empresas construtoras, antigas 
fórmulas de sucesso serão suplantadas por novas formas de gestão e de produção, ambas 
dependentes da habilidade das empresas em criar, manter, capturar, coordenar, combinar, 
reter e compartilhar o conhecimento gerado.

Com este propósito surge o projeto de gestão do conhecimento TECNISA, que além de ser-
vir aos nossos objetivos empresariais, apresenta-se como um caminho possível para ser         
trilhado por diversas outras empresas que reconheçam no conhecimento o seu principal 
ativo.

CONCLuSÃO32 33




