
Indústria
• Construção Civil

Desafios
• Buscar não apenas ideias, mas 
soluções que melhorem a vida das 
pessoas
• Responder às necessidades do con-
sumidor e antecipar as tendências do 
mercado

Solução
• Criar um espaço onde as pessoas 
possam compartilhar suas ideias 
e necessidades e contribuir para o 
aprimoramento de outras sugestões

Benefícios
• 1.100 ideias sugeridas, a maioria 
delas ligadas ao tema da sustentabili-
dade
• 30 ideias sendo implantadas em 
diversas áreas da Companhia
• 2 mil pessoas pensando em novas 
soluções

Tecnisa Ideias

• Geração e desenvolvimento de novas ideias em construção civil
• Incentivar discussões sobre as necessidades da sociedade

A Tecnisa

A Tecnisa é uma 
das empresas 
mais respeita-
das no Brasil 
na área de con-
strução civil, es-
pecializada em 
imóveis de alto 

padrão, construindo  edifícios residen-
ciais, condomínios de casas, flats e 
prédios comerciais. A empresa foi pre-
miada no ano de 2010 como uma das 
empresas mais inovadoras do Brasil 
pela revista Época Negócios.

O Projeto

Reconhecida por seu alto investimen-
to em ferramentas virtuais, a Tecnisa 
criou seu veículo de compartilhamento 
de ideias. O portal se utiliza do con-
ceito de open innovation (inovação 
aberta) e de crowdsourcing (modelo 
de produção que utiliza a inteligência 
e os conhecimentos coletivos e volun-
tários espalhados pela internet) ainda 
pouco comuns no mercado brasileiro, 
mas que já conta com iniciativas de 
sucesso aplicadas por multinacionais 
na Europa e nos EUA. 

A Tecnisa aposta no novo perfil do con-
sumidor que, estimulado pelas facili-
dades promovidas pelos meios digitais 
nos últimos anos, consome como quer 
e onde quer e gosta de ser ouvido. 

Como funciona

Para participar do Tecnisa Ideias basta 
o usuário cadastrar-se no site ou então 
acessar o portal através do Facebook, 
para então poder enviar ideias, per-
guntas e respostas; participar de desa-

fios propostos pelo portal, votando posi-
tivamente ou negativamente em ideias 
alheias; e comentando e promovendo um 
diálogo para aprimorar as ideias propos-
tas. 

Cada ação descrita envolve uma pontua-
ção com o objetivo de ranquear os par-
ticipantes, estimulando uma intensa rela-
ção dos usuários com temas de potencial 
inovador. A idéia do portal é extrair qual-
quer eventual ideia dos participantes, se-
jam elas possíveis ou não, pois a Tecnisa 
acredita que o impossível de hoje pode 
ser o mais sensato de amanhã.

Os Resultados

Desde agosto de 2010, quando o Tecnisa 
Ideias foi lançado, o site já recebeu mais 
de 2 mil participações que resultaram 
em mais de 1.100 ideias diferentes que 
podem impactar em mudanças desde a 
fase das obras até a vida no condomínio. 
Surgiram das mais variadas sugestões 
ou necessidades, de economia de ener-
gia ou reaproveitamento, até adaptações 
domiciliares de usos cotidianos, como al-
ternativas para extensões de fios e cam-
as com criados mudos acoplados. Deste 
total de ideias compartilhadas, a Tecnisa 
resolveu apostar em 30 delas, já em pro-
cesso de implementação. 

Desde bicicletas na garagem para uso 
comum nos condomínios, câmeras para 
acompanhar as obras e tomadas para 



Tecnisa Ideias

“ Para atender este novo con-
sumidor, as empresas precisam 

apostar em estratégias que 
incluem disponibilizar múltip-
los canais de contato, sejam 

eles físicos ou virtuais(..)Afinal, 
vivemos uma época onde pre-
cisamos inovar em massa, pois 

somente produzir em massa não 
é mais suficiente.”

Romeo Busarello, Diretor de Internet 
e Marketing da Tecnisa

carros elétricos fazem parte destes 
investimentos da construtora.

As ferramentas necessárias para a 
realização do Projeto

Ao tratarmos do assunto “captura de 
ideias de potencial inovador’ a Inno-
science Consultoria em Gestão da 
Inovação tem as competências, fer-
ramentas e tecnologia necessárias 
para desenvolver projetos de co-
cria¬ção e programa de ideias como 
o portal criado pela Tecnisa. Tais pro-
jetos podem envolver fornecedores, 
clientes, público externo em geral e 
o público interno de uma organiza-
ção, seja ela empresa, governo ou 
organização não-governamental. 
Isso se dá através do know-how dos 
consultores seniores, fer¬ramentas 
confeccionadas pela Innosci¬ence 
- implementadas através de uma rig-
orosa metodologia, de um ponto de 
vista bem definido - e da utilização 
do In¬novation Suite BrightIdea, o 

Software de Inovação adaptado a reali-
dade de em¬presas brasileiras que tem 
a capacidade de automatizar de forma 
completa todo o processo de inovação.

Acesse o site do Software de Inova¬ção 
da Innoscience (www.softwaredeinova-
cao.com.br) e conheça mais sobre esta 
poderosa ferramenta de gerenciamento 
de projetos inovadores.

www.innoscience.com.br

55 51 3335.10.99 I www.inovacaonapratica.com.br
www.softwaredeinovacao.com.br


