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Tecnisa: dados confiáveis para 
planejamento efetivo com SAP 
Business Planning & Consolidation
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Com mais de 7 bilhões de metros quadrados lançados, a Tecnisa é uma das maiores 
empresas do mercado imobiliário brasileiro. Em 2009, iniciando um novo ciclo de 
crescimento e com mais de 100 projetos em andamento, a companhia sentiu a 
necessidade de substituir suas ferramentas de planejamento financeiro, baseadas 
em planilhas Excel, pelo SAP BPC (Business Planning & Consolidation), 
automatizando processos e garantindo a qualidade das informações. 

Nome da Empresa
Tecnisa S/A
Indústria 
Construção Civil
Produtos e Serviços
Incorporação, construção e venda de imóveis
Website
www.tecnisa.com.br
SAP® Solutions
SAP BPC (Business Planning & Consolidation)
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A TECNISA S.A. é uma das maiores empresas do 
mercado imobiliário do Brasil e conta com uma 
trajetória de 37 anos de atuação. Estruturada para 
atuar em diferentes etapas da incorporação 
imobiliária de forma integrada, a empresa mantém 
atividades que incluem desde a formação do 
banco de terrenos até a incorporação, as vendas e 
a construção de imóveis residenciais, comerciais e 
mistos. A Tecnisa tem sede em São Paulo e possui 
operações relevantes em Brasília e Curitiba e 
projetos nos estados do Amazonas, da Bahia 
e do Ceará.

Como uma sociedade anônima de capital aberto e 
com ações negociadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo – BM&FBovespa (TCSA3), a empresa faz 
parte do segmento do Novo Mercado, o mais alto 
padrão de governança da bolsa.

Com essa estrutura e forte reputação, a marca é 
reconhecida pela qualidade dos produtos e o 
compromisso com a satisfação dos clientes. A 
filosofia “Mais construtora por m²” orienta a 
melhoria contínua das práticas construtivas e da 
gestão do relacionamento com os diversos públicos.

Uma das maiores construtoras 
do mercado brasileiro

“Ao longo de sua história, a Tecnisa tem se destacado por suas práticas 
inovadoras aplicadas em todas as frentes de negócio, modelo de atuação 
que lhe rendeu inúmeros prêmios e reconhecimentos.”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa
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companhia eram baseadas em planilhas e com banco 
de dados descentralizado. “Estávamos crescendo 
muito e nossa área de governança via riscos no uso 
contínuo das planilhas”, afirma, lembrando que na 
época a companhia tinha muitos projetos em 
construção além dos projetos em Landbank.

“Fizemos o levantamento das necessidades da 
companhia e fomos buscar no mercado um sistema 
que fosse aderente a eles”, diz. O estudo inicial 
levou à análise de três plataformas distintas, 
resultando na escolha do SAP BPC (Business 
Planning & Consolidation).

Crescimento acelerado e necessidade 
de controle
No início dos anos 2000 a Tecnisa teve um intenso 
crescimento, ocasionado pela efervescência do 
mercado e amplificado pela capacidade de inovação 
- foi a primeira empresa a vender um imóvel pela 
internet, a primeira a utilizar drones para captação 
de imagens de obras e a pioneira em aceitar bitcoins 
na compra de imóveis no mundo. Durante esse 
período, a companhia sentiu a necessidade de 
aprimorar seus processos financeiros.

De acordo com o gerente de planejamento financeiro 
da Tecnisa, William Weberling, em 2009 todas as 
ferramentas de planejamento financeiro da 

“Estávamos crescendo muito e nossa área de governança via 
riscos no uso contínuo das planilhas”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa
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Depois de um estudo detalhado das três soluções, a 
Tecnisa optou pela SAP BPC, identificada como a 
mais aderente às necessidades da companhia. “O 
SAP BPC trazia funcionalidades de análise e 
simulação que as outras não tinham. Além disso, as 
outras soluções eram muito engessadas e não 
permitiam customizações”, afirma Weberling, 
ressaltando também a possibilidade de o próprio 
usuário desenvolver seus relatórios.
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Aderência total às necessidades 
de negócio

“O SAP BPC trazia funcionalidades de análise e simulação que 
as outras não tinham. Além disso, as outras soluções eram 
muito engessadas e não permitiam customizações”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa
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Duas versões, duas implementações

A primeira implementação realizada pela Tecnisa, em 
2010, foi do SAP BPC 7.5. De acordo com Weberling, na 
época foram implantados os módulos de planejamento 
financeiro, fluxo de caixa e consolidação de balanço. 
“Esta primeira implementação levou seis meses e 
provocou uma mudança em nossos processos e em 
nossa gestão”, afirma.

O executivo lembra que, por conta de mudanças na 
legislação e em algumas regras contábeis, pouco 
mais de dois anos depois da entrada em operação 
do SAP BPC, algumas de suas funcionalidades 
ficaram para trás. “Estas mudanças também 
engessaram algumas das regras que tínhamos 
desenhado”, conta. 

Por conta disso, Tecnisa decidiu migrar para a versão 
10 do SAP BPC. Segundo Weberling, o processo de 
migração levou cinco meses e entregou uma solução 
muito mais acessível. “Em relação as nossas planilhas 
em Excel a versão 7.5 nos agregou muito. A partir dali 
implantamos um segundo pacote de melhorias e aí 
deslanchamos”, ressalta. Para Weberling, a versão 7.5 
serviu para que a Tecnisa consolidasse os processos 
que evoluíram com a versão 10.

“Em relação as nossas planilhas em Excel a versão 7.5 nos 
agregou muito. A partir dali implantamos um segundo pacote 
de melhorias e aí deslanchamos”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa



7 / 9

SAP Customer Success Story | Construção Civil | Tecnisa S/A

De acordo com Weberling, as Tecnisa foi a primeira 
empresa do setor de construção civil a usar o SAP 
BPC. Hoje a companhia tem quatro módulos ativos, 
utilizados por várias áreas de negócio.

Com o uso do SAP BPC, área de gestão financeira da 
Tecnisa hoje gasta menos tempo na apuração de 
resultados dos projetos. O software de planejamento e 
consolidação automatiza e ajusta processos de 
planejamento, orçamento, previsões de pagamento e 
consolidação. “Com o SAP BPC temos ciclos de 
orçamento menores, fechamentos mais rápidos e mais 
aderência às regras de negócios”, explica Weberling.

Para isso a solução executa automaticamente 
atividades como:

 • Coleta de dados de um sistema legado;
 • Preparação para geração automática de 
lançamentos manuais de ajuste e reclassificação;

 • Validação dos dados, a qual pode ser executada a 
qualquer momento;

 • Consolidação dos investimentos.
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Processos automatizados e menos erros

“Com o SAP BPC temos ciclos de orçamento menores, 
fechamentos mais rápidos e mais aderência às regras de negócios”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa
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Números consistentes gerando 
informações corretas em tempo real
Weberling conta que, com o SAP BPC em plena 
operação, diversas áreas de negócios da Tecnisa 
passaram a contar com informações financeiras no 
fim de cada ciclo de planejamento, e corretas, 
graças a consistência dos números. “Também 
alcançamos um nível de governança que seria 
impossível trabalhando com planilhas”, afirma. 

Hoje, a área de Weberling está apta a fornecer 
informações a qualquer usuário da companhia, desde 
que autorizado, sem a necessidade de montagem de 
uma nova planilha. “Ganhamos agilidade e facilidade 
de uso, com uma curva de aprendizagem muito curta 
para os usuários”, ressalta.

Além disso, a área financeira da Tecnisa passa a 
contar com:

 • Possibilidade de extensão / ampliação do 
modelo inicial;

 • Centralização dos números - disponibilidade imediata;
 • Maior tempo na análise da informação;
 • Utilização do Excel para entrada dos dados e 
visualização de relatórios

 • Segurança
 • Relatórios de Fácil Manipulação
 • Redução de Planilhas
 • Aceleração do Processo de apuração de resultados 
do projetos

“Alcançamos um nível de governança que seria impossível 
trabalhando com planilhas”
William Weberling – gerente de planejamento financeiro da Tecnisa
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Nos próximos anos a área de Weberling planeja 
aprimorar ainda mais o uso do SAP BPC na Tecnisa.

Planos Futuros
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