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Resumo 
 

A procura por inovação é sensível para as condições de competitividade empresarial. 
Isso implica em crescente atenção no âmbito das empresas, buscando maior 
compreensão em torno de sua natureza e as condições da aceitação de novas 
tecnologias pelo mercado de habitação na construção civil. Nessa perspectiva, o 
objetivo principal deste trabalho é analisar o uso de inovação de produtos e processos 
como alternativas para a construção de unidades habitacionais. Foram abordados 
conceitos de inovação formulados por diversos autores, análise das características do 
segmento da construção civil e situação de estratégia de utilização de inovações 
tecnológicas pela indústria da construção civil voltadas para as edificações 
habitacionais. A análise de tais variáveis foi feita mediante pesquisa de campo com 
empresas do mercado da construção civil habitacional e pesquisa documental de 
estudos e literatura disponíveis sobre o tema abordado. Os dados obtidos no trabalho 
com a pesquisa documental apresentam que o consumidor brasileiro do mercado 
habitacional na construção civil tem conhecimento e valoriza a implementação de novas 
tecnologias na edificação, inclusive está disposto a pagar mais por empreendimentos 
que incorporem inovações que resultem em maior economia, segurança, conforto, 
sustentabilidade ambiental, entre outros diferenciais. Entretanto é constatado também, 
no presente trabalho com a pesquisa de campo com empresas do setor habitacional, 
que a maioria de inovações pesquisadas e em uso no segmento da construção civil 
estão correlacionados ao ganho de competitividade relacionada à produtividade durante 
a fase executiva das edificações das empresas construtoras. 
 
Palavras-chave: inovação; novas tecnologias; inovação tecnológica; construção civil; 
habitação; produtividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The demand for innovation is sensitive to the condition of business competition. It 
implies in an increasing attention within the companies, seeking greater comprehension 
around its nature and the acceptance conditions of new technologies by the habitation 
market in civil construction. In this perspective, the main objective in this work is to 
analyze the use of innovation in products and processes as new alternatives for the 
construction of residential buildings. Were addressed innovations concepts by several 
authors, who analyzed the construction industry characteristics and the situation of 
strategy in using technologic innovations by the civil construction market turned to 
residential buildings. The analysis of these variables was done through field research 
within companies in the civil construction market and also by a documentary research of 
studies and literature available about the topic. The data obtained in the documentary 
research shows that the Brazilian consumer in the residential market has knowledge and 
valorizes the implementation of new technologies in the buildings. Also they are willing to 
pay more for projects that incorporates innovations that results in largest economy, 
security, comfort, environmental sustainability among other advantages. However, it is 
also stated by the field research with the companies that most innovations researched 
and actually in use by the construction industry is correlated to the gain of 
competitiveness related to the productivity during the executive phase of the buildings 
by the construction companies. 

Keywords: innovation; new technologies; technological innovation; civil construction; 
habitation; productivity. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

A inovação tem sido objeto de estudos devido a sua força propulsora e de renovação 

em empresas de diferentes segmentos para garantia da competitividade. Nesse 

sentido, o ato de inovar significa a necessidade de criar novos caminhos ou estratégias, 

aos tradicionais meios, para atingir melhor desempenho de resultados. 

 

A inovação pode ser conceituada como sendo “um processo contínuo de busca, 

descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção de novos produtos, 

novos processos e nova organização” (Dosi, 1981, como citado em Lemos, 1999, p. 

126). A inovação não é tarefa trivial, por ser um processo complexo e não linear, 

envolvendo múltiplas interações entre os agentes econômicos (Lemos, 1999). Na visão 

de Drucker (1993), a inovação não é uma ideia brilhante, mas sim algo para melhorar 

processos dentro da organização e assim facilitar o dia a dia. De acordo com Marx 

(conforme citado em Tigre, 2006, p. 23), a inovação consiste em uma forma de manter 

o monopólio temporário sobre uma técnica superior ou produto diferenciado. 

 

Segundo o manual de Oslo (OECD, 2005) a inovação de produto/serviço é muito 

importante para o crescimento da indústria, pois faz o mercado expandir, é a melhoria 

de um produto ou serviço já existente. Na concepção de Porter (2004), as inovações no 

produto podem vir de dentro ou de fora da indústria, não apenas as pessoas de dentro 

da empresa sugerem ideias de inovação, as pessoas de fora, também como clientes, 

fornecedores e centros de pesquisas são fontes importantes para se obter inovação. 

 

O Brasil tem a necessidade de expansão no setor da construção civil devido a fatores 

de melhoria em sua situação macroeconômica e uma política de financiamento 

estruturada para a geração de crédito diferenciado ao atendimento das faixas de classe 

de sua população. O aumento nas atividades do setor da construção civil nos últimos 
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anos chamou a atenção do governo federal, que passou a ver a construção como um 

setor estratégico na condução da economia nacional (Silva & Xavier, 2012). 

  

O bom desempenho do setor estará sempre associado ao crescimento do país; porém, 

apesar de ter grande representatividade econômica e social para o país, esse setor é 

considerado como atrasado em relação aos demais setores industrializados. Os 

principais fatores responsáveis por esta defasagem são a mão de obra de baixa 

qualificação e com alta rotatividade, a baixa integração dos setores da cadeia da 

construção civil, gerando ineficiência, a produtividade insatisfatória, a cultura no setor 

de pouca receptividade às mudanças e a tributação superior para os produtos 

industrializados (Spadeto, 2011). 

 

O segmento da construção civil no Brasil vem apresentando alterações de algumas 

posturas no setor e, em particular, no subsetor de construção de habitações. Novos 

referenciais estão presentes no mercado de produção e comercialização de 

edificações, nos quais se tem um mercado cada vez mais exigente e competitivo. 

 

Em função desses novos parâmetros de mercado, muitos empresários do setor da 

construção civil têm voltado sua atenção à necessidade de repensarem as antigas 

formas de produção, pois a atividade industrial está inserida num mercado altamente 

competitivo, estimulado pelo desafio de oferecer um produto economicamente acessível 

e que satisfaça às exigências dos clientes (Silva & Xavier, 2012). 

 

Silva e Xavier (2012) ressaltam que os novos modelos de habitação com uso de novas 

tecnologias levam à diminuição do preço da construção e do acúmulo de resíduos em 

suas fases executivas, o que proporciona melhoria no espaço das habitações 

construídas em grande escala. A produção em massa de grandes quantidades de 

edificações para habitação requer redução nos prazos de execução, melhores 

condições de desempenho e habitabilidade, além de diminuição de resíduos gerados. 
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Diante da necessidade de realizar a atividade de forma mais rápida, utilizando novas 

tecnologias, principalmente quando a demanda é muito alta, iniciou-se o processo de 

racionalização construtiva, segundo Vieira (2006). 

 

Para Souza (2006), a racionalização é um processo de ações que evita desperdícios de 

tempo e de material dentro dos processos construtivos e é aplicado de forma racional. 

Segundo Thomaz (2001), com o passar do tempo foram desenvolvidos materiais 

alternativos e equipamentos que tem por objetivo aumentar a racionalidade no processo 

construtivo, gerando uma maior produtividade e reduzindo uso indevido dos recursos 

humanos, de materiais e energéticos envolvidos na cadeia construtiva. 

 

Normalmente é no canteiro de obra que se concentram as iniciativas para que ocorra a 

racionalização. Essa condição, citada por Barros e Sabbatini (2003), muitas vezes não 

é satisfatória, pelo fato de ser uma intervenção isolada, sendo que a racionalização 

deve envolver o processo como um todo. Para que a ação de racionalização possa ser 

integrada ao sistema produtivo da empresa de forma satisfatória e que possa obter 

resultados satisfatórios, é necessário que tenha sua implementação em todos os 

projetos, em sua fase inicial de elaboração. 

 

Os projetos devem ser coordenados por uma equipe capacitada, pois são eles que 

garantem o sucesso da construção. É necessário fazer uma análise de construtibilidade 

e desempenho, pois todas as soluções indicadas no projeto e as avaliações de 

racionalização devem mostrar o que realmente será construído para que se evitem 

transtornos futuros (Franco & Agopyan, 1993). 

 

Segundo Barros e Sabbatini, (2003), é no projeto que se devem inserir novas 

tecnologias para que cheguem ao canteiro de obras, pois é nesta fase que se dá a 

coordenação e interface entre suas etapas, com a introdução de novos materiais, 

componentes, equipamentos e desenvolvimento tecnológico, bem como a 

construtibilidade do produto e a metodologia de execução do processo. 

 



13 

1.2 O problema da pesquisa 

 

Há baixa utilização de inovação nos processos, componentes e sistemas construtivos 

no segmento da construção de habitações devido ao forte histórico de execução no 

sistema tradicional, que utiliza majoritariamente materiais convencionais nesse setor.  

 

Neste contexto, corroborando o que já foi dito, é importante que as empresas foquem 

suas operações na fase da concepção construtiva, que ocorre na etapa de elaboração 

dos projetos, como forma de integração das diversas etapas construtivas, da edificação 

à habitação. 

 

Assim, pretende-se responder à seguinte questão orientadora da pesquisa: existe a 

utilização de inovação na construção civil através de novos produtos e processos para 

utilização nas edificações para habitação no Brasil? 

  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o uso de inovação de produtos e processos como alternativas para a 

construção de unidades habitacionais no Brasil.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1 - Identificar a necessidade de novas tecnologias, visando expandir a sua utilização na 

construção civil; 

2 - Analisar os aspectos facilitadores e dificultadores na utilização de inovação como 

alternativas para a construção de unidades habitacionais; 

3 - Apresentar uma análise qualitativa de sistemas construtivos tradicionais e inovadores 

presentes no mercado. 

 

1.4 Justificativa 

 

O setor da construção civil, apesar do grande conhecimento adquirido ao longo dos 

anos, possui tecnologias dominadas e que necessitam ser adaptadas de acordo com o 

tipo de edificação em execução, alinhadas ao ambiente onde a obra está sendo 

realizada. O fato de estarem em constante customização e sofrerem improvisações em 

seus itens no processo produtivo faz com que haja atrasos do cronograma executivo, 

grande geração de resíduos, aumento de custos e, muitas vezes, um resultado 

insatisfatório. 

 

O uso de novas tecnologias busca promover o crescimento da área da construção 

habitacional como um todo, a começar pela racionalização e industrialização dos meios 

necessários à sua melhor execução. Como consequência, será possível obter um 

produto de melhor qualidade, que tenha o menor impacto ambiental, com menor custo 

construtivo (Barros & Sabbatini, 2003). 

 

O Estado e as empresas de execução da construção civil trabalham na elaboração de 

projetos de ações inovadoras no processo da construção civil levando em consideração 

a habitabilidade e o desempenho dos novos modelos de moradias. A indústria da 
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construção posiciona que as novas tecnologias utilizadas são cada vez mais 

apropriadas para a viabilidade da construção (Silva, 2012). 

 

O autor da presente pesquisa, por ser profissional da área de desenvolvimento de 

novas tecnologias e doscente da disciplina de Tecnologia da construção, pretende, além 

do estudo descritivo, identificar as características das edificações para habitações, o 

uso de novas tecnologias, o planejamento das ações e também refletir sobre como as 

novas tecnologias contribuem para a inovação, a melhoria do uso do espaço e a 

preservação do meio ambiente. 

 

Para o ambiente acadêmico, este estudo se torna relevante por apresentar os conceitos 

da área de gestão em organizações como fonte de referência sobre inovação para o 

segmento da construção civil brasileira, fomentando e propondo novas discursões e 

pesquisas a respeito do tema. 

 

Para a sociedade, as empresas deste segmento ao ter conhecimento e buscar 

utilização dos resultados deste trabalho, elas tendem a ficar mais competitivas, onde 

podem entregar melhores produtos com menores preços, melhorando, desta forma, a 

vida das pessoas.   

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação foi estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo será realizada a 

abordagem introdutória sobre o tema para situar o leitor sobre o assunto pesquisado, os 

objetivos da pesquisa, a pergunta de pesquisa, a justificativa do tema escolhido, bem 

como a própria estrutura dos capítulos. 

  

No segundo capítulo será abordado o referencial teórico sobre conceito de inovação, o 

processo de inovação, o segmento da construção, suas características e a inovação 

tecnológica na construção civil. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia e a caracterização da pesquisa utilizada 

para a viabilização do estudo em questão; são descritas as formas utilizadas no 

desenvolvimento da pesquisa para a obtenção dos dados, bem como para a 

fundamentação teórica. Nesta etapa, explicita-se o detalhamento das fontes de 

pesquisa, assim como a apresentação dos métodos de coleta de dados. 

 

O quarto capítulo exibirá a apresentação e a análise dos resultados da pesquisa, 

integrando-se as informações coletadas por meio dos métodos de coleta aplicados, 

correlacionando-os aos objetivos propostos neste trabalho.  

 

Por fim, no quinto capítulo serão apresentadas as conclusões mediante as observações 

realizadas a fim de responder à questão norteadora da pesquisa. Também serão 

abordadas as limitações e reflexões acerca dos resultados, objetivando contribuir com 

novos estudos de aprofundamento no tema. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que fundamentam o presente 

trabalho, tais como: inovação, processo de inovação e inovação tecnológica na 

construção civil. 

  

2.1 Conceito de Inovação 

 

O desenvolvimento dos estudos da inovação tomou grande impulso a partir de 

Schumpeter (1950), que postulava ser necessária a introdução descontínua de novas 

combinações de materiais e conhecimento para se alcançar o desenvolvimento 

econômico. Porter (1990) apresentou sua teoria, em que define que a inovação é o 

ponto principal da prosperidade econômica. Para Dosi (1988, como citado em Lemos, 

1999), a inovação está essencialmente relacionada à descoberta, à experimentação, ao 

desenvolvimento, à imitação e à adoção de novos produtos, novos processos de 

produção e novos arranjos organizacionais. 

 

Inovação é uma aplicação do conhecimento para produzir novo conhecimento (Drucker, 

1993). Schmookler (1996), sugere que quando uma empresa produz um bem ou um 

serviço ou usa um método ou input novo, está a introduzir alterações tecnológicas. A 

capacidade de inovação é um traço permanente da organização. Empresas 

verdadeiramente inovadoras são aquelas que apresentam um comportamento inovador 

de forma consistente ao longo do tempo. O Manual de Oslo – 3º Edição (OECD, 2005), 

apresenta o conceito de inovação da seguinte forma: 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho, ou nas relações externas (Manual de Oslo, 
2005, p.55). 

 

Assim, o requisito mínimo para se definir uma inovação é que o produto, o processo, o 

método de marketing ou organizacional sejam novos (ou significativamente melhorados) 

para a empresa. Isso inclui produtos, processos e métodos que as empresas sejam as 
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pioneiras a desenvolver e aqueles que foram adotados de outras empresas ou 

organizações (OECD, 2005). 

 

O Manual de Oslo – 3º Edição (OECD, 2005), propõe quatro tipos de Inovação: 

 

· Inovação de Produto: é a introdução no mercado de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado relativamente à suas características ou utilizações 

iniciais; 

· Inovação de Processo: é a implementação de um processo de produção ou de um 

método de distribuição novo ou de uma atividade de apoio aos seus bens ou 

serviços, também nova ou significativamente melhorada; 

· Inovação de Marketing: é a implementação de um novo conceito ou estratégia de 

marketing que difere significativamente dos métodos de marketing existentes na 

empresa e que não foi usado anteriormente; 

· Inovação Organizacional: traduz-se como a implementação de um novo método 

organizacional nas práticas de negócios da empresa (incluindo a gestão do 

conhecimento), na organização do trabalho ou nas relações externas, que não foi 

utilizado anteriormente pela empresa. 

 

O Manual de Oslo (OECD, 2005) também define que todas as inovações devem conter 

algum grau de novidade, sendo que três conceitos para a novidade das inovações são 

discutidos: nova para a empresa, nova para o mercado e nova para o mundo. Nesse 

sentido, o requisito mínimo para se considerar uma inovação é que a mudança 

introduzida tenha sido nova para a empresa.  
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Os conceitos de “nova para o mercado” e “nova para o mundo” dizem respeito ao fato 

de determinada inovação ter sido ou não implementada por outras empresas, ou de a 

empresa ter sido a primeira no mercado ou na indústria ou no mundo a implantar tal 

inovação. 

  

Além disso, inovação não consiste apenas na exploração de novos mercados, podendo 

também representar novas formas de servir a mercados já existentes e maduros (Tidd,  

Bessant & Pavitt, 2008), e não está restrita a bens manufaturados, podendo acontecer 

tanto no segmento de serviços, como no setor público e privado (Wagstyl, 1996). 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam que a inovação é movida pela habilidade de 

estabelecer relações, detectar oportunidades e conseguir tirar proveito das mesmas. 

Seus pilares básicos são: conhecimento (científico, tecnológico ou empírico), 

informação e criatividade. Assim, a inovação está diretamente relacionada à mudança, 

podendo assumir diversas formas, como evidenciado nos “4 P’s da Inovação” propostos 

pelos autores: 

  

· Inovação de Produto/Serviço: mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma 

empresa oferece;  

· Inovação de Processo: mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e entregues;  

· Inovação de Posição: mudanças no contexto em que os produtos/serviços são 

introduzidos;  

· Inovação de Paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que orientam 

o que a empresa faz. 

 

Ainda de acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), além da mudança, a inovação pode 

ser classificada segundo o grau de novidade percebido, havendo diferentes graus de 

novidade, desde melhorias menores até mudanças que transformam a forma como se 

vê ou se usam as coisas. Com isso, pode-se classificar a inovação em: 
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· Inovação incremental: fazendo aquilo que fazemos melhor; 

· Intermediário: novo para a empresa; 

· Inovação Radical: novo para o mundo. 

 

Assim, apesar de a inovação radicalmente nova desempenhar um papel primordial na 

geração de novas opções, também são consideradas como inovação as melhorias 

feitas em produtos e processos já existentes.  

 

Davila, Epstein e Shelton (2007) discorrem mais detalhadamente a respeito dos tipos 

de inovação, apresentando uma diferença primordial no estágio intermediário. Além 

disso, os autores analisam as perspectivas da inovação dentro do contexto empresarial, 

ressaltando que nem todas as inovações são criadas da mesma forma, mas sim 

apresentam os mesmos riscos e geram os mesmos retornos. Com isso, eles 

conceituam três tipos de inovação, discriminadas na sequência: 

 

· Inovação incremental: leva a melhorias moderadas nos produtos e processos de 

negócio em vigor, sendo a forma predominante de inovação na maioria das 

empresas, e recebendo mais de 80% do investimento total das companhias em 

inovação. É uma maneira de extrair o máximo valor possível de produtos e serviços 

existentes sem a necessidade de se fazer mudanças significativas ou grandes 

investimentos, sendo fundamental para as empresas. 

  

· Inovação semirradical: envolve mudança substancial no modelo de negócios ou na 

tecnologia de uma organização – mas não em ambas – alcançando mudanças e 

resultados que seriam inviáveis pela inovação incremental. As duas áreas no 

espaço da inovação semirradical são interrelacionadas, e ocorrem frequentemente; 

inovações criadas em uma área geram importantes e novas oportunidades na outra. 

  

· Inovação radical: é o conjunto de novos produtos e/ou serviços fornecidos de 

maneira inteiramente nova. É representada por uma mudança significativa que afeta 

tanto o modelo de negócio quanto a tecnologia de uma empresa. Ela significa o 
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estabelecimento de mudanças fundamentais no cenário competitivo de um setor de 

atividade, podendo alterar significativamente as posições de liderança de 

determinado segmento.  

 

Além desses três tipos principais, Davila, Epstein e Shelton (2007) apresentam o 

conceito de inovação radical de fachada, que é a conjugação de duas inovações 

semirradicais para criar uma inovação grandiosa capaz de gerar um efeito semelhante 

ao da inovação radical no segmento ao qual foi inserida, e de tecnologias disruptivas, 

que são um tipo de inovação tecnológica semirradical, produzidas por meio da 

mudança da base tecnológica, mas não do modelo de negócios, concentrando-se em 

um dos efeitos da inovação, especificamente a alteração por ela provocada no mercado 

concorrente. 

  

A divisão apresentada por Davila, Epstein e Shelton (2007), representa uma ferramenta 

importante, uma vez que o entendimento da natureza da mudança exigida no processo 

de inovação facilita a condução, financiamento e destinação de recursos para o mesmo. 

Com isso, os autores apresentam um quadro-resumo das alavancas para os três tipos 

de inovação apresentados, conforme explicita a Figura 1. 

 

Tabela 1  

As alavancas para os três tipos de inovação 

Alavancas 

 

 Tipos de                                                                                           

Inovação 

Alavancas dos Modelos de 

Negócio 
Alavancas Tecnológicas 

Proposição 

de Valor 

Cadeia de 

Valor 

Cliente-

Alvo 

Produtos e 

Serviços 

Tecnologia 

de 

Processos 

Tecnologia 

Capacitadora 

Incremental Mudanças pequenas em uma ou mais das seis alavancas 

Semirradical: 

Orientada por 

modelo de Negócios 

Mudança significativa em uma ou 

mais das três alavancas 

Mudanças pequenas em uma ou mais das 

três alavancas 

(continua) 
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(conclusão) 
Semirradical: 

Orientada por 

tecnologia 

Mudanças pequenas em uma ou 

mais das três alavancas 

Mudança significativa em uma ou mais das 

três alavancas 

Radical 
Mudança significativa em uma ou 

mais das três alavancas 

Mudança significativa em uma ou mais das 

três alavancas 

Fonte: Adaptada de Davila, T., Epstein, M. J., & Shelton, R. D. (2007). As Regras da Inovação:  Como 
Gerenciar, Como Medir e Como Lucrar. Porto Alegre: Bookman. 
 
 

Com base nos conceitos abordados, Davila, Epstein e Shelton (2007), afirmam que os 

equívocos mais comuns consistem em entender que a inovação trata principalmente de 

novas tecnologias. A inovação não se resume apenas a mudanças tecnológicas. 

Empresas de alto desempenho inovam ao dar sustentação tanto a novos modelos de 

negócios quanto a tecnologias aprimoradas. Assim, é raro ocorrer uma mudança de 

tecnologia que não produza ao mesmo tempo inovações nos processos de negócios, e 

vice-versa. Com isso, os autores detalham as alavancas da inovação (Modelo de 

negócios e Tecnologia), a fim de facilitar a compreensão dos conceitos abordados 

(Davila, Epstein & Shelton, 2007), as quais explicitamos a seguir: 

 

1. Mudança no modelo de negócios: os modelos de negócios definem a maneira pela 

qual a empresa cria, vende e proporciona valor aos seus clientes, incluindo-se 

nessa descrição a cadeia de suprimentos, a visualização de segmentos 

preferenciais de clientes e a percepção, pelos clientes, do valor a eles transferido. 

As três áreas em que a mudança do modelo de negócios pode orientar a inovação 

são:  

· Proposição de valor: as mudanças na proposição de valor do produto ou do serviço 

podem ser um produto ou serviço inteiramente novo ou uma ampliação ou melhoria 

de algo que já existe;  

· Cadeia de suprimentos: as mudanças na cadeia de suprimentos influenciam em 

como o valor é criado e entregue ao mercado. Esse tipo de mudança afeta as 

etapas ao longo da cadeia de valores, entre elas a maneira pela qual uma entidade 

organiza, compartilha e opera, a fim de produzir e entregar seus produtos e serviços;  
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· Cliente-alvo: as mudanças no cliente-alvo alteram a quem é repassado o valor 

produzido. Elas ocorrem quando a organização identifica um segmento de clientes 

ao qual nunca pretendeu direcionar seu marketing, vendas e programas de 

distribuição, dando-se conta de que tal segmento talvez enxergue valor de 

satisfação de suas necessidades nos serviços e produtos oferecidos por essa 

companhia. 

  

2. Mudança tecnológica: essa mudança pode impulsionar o processo de inovação de 

três formas, a saber:  

· Lançamento de produtos e serviços: mudança em um produto ou serviço ou 

lançamento de um produto ou serviço inteiramente novo. É o tipo mais facilmente 

identificável de inovação, pois os clientes conseguem ver as mudanças 

imediatamente;  

· Processos tecnológicos: mudanças tecnológicas que são parte integral da produção 

e da entrega de serviços que possa efetivamente se traduzir em produtos e serviços 

melhores, mais rápidos e de menor custo. Tais mudanças nos processos 

tecnológicos são normalmente invisíveis para o cliente, mas em geral, vitais para a 

posição competitiva de um produto. Além disso, os processos tecnológicos também 

incluem mudanças no material usado na produção, pois ambos os fatores (produção 

e material) estão intimamente relacionados;  

· Tecnologias capacitadoras: Ao invés de mudar a funcionalidade do produto ou 

processo, a tecnologia capacitadora habilita a empresa a executar sua estratégia 

com maior rapidez e melhor tempo de alavancagem, como fonte de vantagem 

competitiva. 

 

A FINEP (2000) considera como inovação para o desenvolvimento social a criação de 

tecnologias, processos e metodologias originais que possam vir a se constituir em 

propostas de novos modelos e paradigmas para o enfrentamento de problemas sociais, 

combate à pobreza e promoção da cidadania. 
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2.2 O processo de Inovação 

 

De acordo com o Manual de Oslo, OECD (2005), atividades de inovação são etapas 

científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou 

visam conduzir, à implementação de inovações, incluindo também a atividade de P&D, 

que não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma inovação específica. 

Algumas atividades de inovação são em si inovadoras; outras não são atividades 

novas, mas são necessárias para a implementação de inovações. Essas atividades 

dependem parcialmente da variedade e da estrutura de relações com fontes de 

informação, conhecimento, tecnologias, práticas e recursos humanos e financeiros. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) propõem que o processo de inovação envolve três etapas 

fundamentais: 

· Procura: analisar o cenário (interno e externo) à procura de ameaças e 

oportunidades para mudança;  

· Seleção: decidir sobre a quais desses sinais se deve responder;  

· Implementação: traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e a lançar em um 

mercado interno ou externo, exigindo especial atenção à aquisição de 

conhecimentos para possibilitar a inovação, a execução do projeto sob condições de 

imprevisibilidade, o lançamento da inovação no mercado e gerenciamento do seu 

processo inicial de adoção, a sustentabilidade de adoção e uso da inovação no 

longo prazo e a aprendizagem, de forma que se possa construir uma base de 

conhecimento e melhorar as formas de como o processo é gerido. 

 

Conforme apresentado pelos mesmos autores, a importância de entender a inovação 

como um processo é que essa visão altera a forma como a mesma é experimentada e 

gerenciada. É importante observar, que além do conceito teórico de inovação, esse 

processo é dinâmico, não estático e consiste em várias etapas. A inovação deve ser 

gerenciada através de um processo estruturado e com etapas bem definidas, 

envolvendo mecanismos de controle. Sistemas de inovação bem desenhados 

aumentam a eficiência do processo. A inovação pode ser visualizada como um fluxo 

que se inicia de forma torrencial, onde se tem um grande número de ideias para análise 
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e estruturação das melhores, buscando finalizar com um volume enxuto para fase de 

criação de valor. Este processo, representado na Figura 1, é visto como um funil amplo 

inicial para acomodar as ideias até a fase onde possa ser definido aquelas que tenham 

realmente condições de serem transformadas em valor. (Davila, Epstein & Shelton, 

2007). 

 

Figura 1 - O processo da Inovação 
Fonte: Adaptada de Davila, T., Epstein, M. J., & Shelton, R. D. (2007). As Regras da Inovação:  Como 
Gerenciar, Como Medir e Como Lucrar. Porto Alegre: Bookman. 
 

 
Logo no começo do processo, há uma multidão de ideias vagas e ainda um pouco 

abstratas; trata-se da fase criativa, e as ideias desenvolvidas são em número muito 

superior ao das realmente aproveitáveis e utilizáveis. À medida que as ideias avançam 

pelo funil, o processo rejeita algumas delas e continua a avaliar outras, que continuam 

sendo consideradas. As ideias avançam ao longo do processo de seleção até que 

aquelas realmente escolhidas recebem uma grande alocação de recursos e seguem 

para o estágio da execução. As ideias que chegam a se transformar em propriedade 

intelectual migram para o estágio da criação de valor. Na extremidade, o funil fica 

novamente largo, refletindo o fato de que a criação de valor deveria ser maximizada 

pelo capital intelectual desenvolvido no processo (ou seja, pela aplicação a mais de um 

produto ou licença cruzada), segundo Davila, Epstein e Shelton (2007). 

 

Aprender a agir é o modelo no qual as organizações projetam as convicções atuais em 

cenários futuros. E aprendendo a aprender é o modelo no qual as organizações 

questionam as convicções atuais antes de projetarem em cenários futuros. Dentro 

dessa tipologia, Davila, Epstein e Shelton (2007), defendem que as inovações radicais 
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fazem mais uso do aprendizado do processo de conhecimento e de conhecimentos 

tácitos; por outro lado, as inovações incrementais fazem mais uso do aprendizado da 

ação e de conhecimentos explícitos. 

  

Os sistemas de aprendizagem para a inovação interagem com a aprendizagem 

organizacional em quatro diferentes níveis. Os sistemas para a entrega de valor utilizam 

o aprendizado inerente ao desenho do processo e na forma de tratar os desvios. Os 

sistemas para refinar o modelo atual utilizam o aprendizado inerente aos ciclos de ação 

e como impulso do aprimoramento constante. Os sistemas para a construção de 

competências utilizam a aprendizagem como mecanismo de criação das capacidades 

que serão necessárias no futuro. Os sistemas para o desenvolvimento de estratégias 

utilizam o aprendizado direcionado a conhecimentos subjacentes ao atual modelo de 

negócios para alimentar a criação de estratégias sendo possível cultivar uma cultura 

organizacional inovadora nas empresas, onde a alta administração é responsável pela 

condução ao desempenho de excelência (Davila, Epstein e Shelton, 2007). 

 

Chesbrough (2012) citou que durante grande parte do século XX as empresas 

baseavam seus investimentos em P&D através da criação e manutenção de grandes 

laboratórios. Esse modelo é conhecido como “fechado” e estava alinhado à mentalidade 

clássica de gestão, em que essas estruturas possuíam tecnologias estratégicas de 

serem guardadas das melhores formas possíveis para que os conhecimentos não 

fossem disponibilizados a terceiros. Se as empresas não realizassem altos 

investimentos em P&D próprios, sairiam do mercado. Sendo assim, todo processo de 

inovação (pesquisa, desenvolvimento e comercialização) das tecnologias eram 

realizados internamente. 

 

O modelo aberto de inovação proposto por Chesbrough (2012), considera uma série de 

novas possibilidades de incorporação de conhecimentos nas empresas. O autor cita a 

busca de tecnologias desenvolvidas fora das empresas e o licenciamento de 

conhecimentos que foram criados internamente e que não apresentaram viáveis à 

empresa, mas de grande viabilidade a outras. Este modelo de inovação permite que as 
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organizações sejam desenvolvidas com recursos de P&D de terceiros, como 

universidades e outras. Isso permite uma flexibilidade maior nos recursos de gestão do 

negócio que eram despendidos na prospecção, triagem e implementação das 

tecnologias. 

 

Na atualidade, a vida útil dos produtos tem diminuído consideravelmente, o que reduz 

ainda mais o retorno dos investimentos em P&D nos departamentos clássicos. Isso, 

somado à realidade dos crescentes custos para operacionalização de grandes 

estruturas, teria inviabilizado grande parte de investimentos em inovação durante as 

décadas de 80 e 90 do século XX (Chesbrough, 2012). 

 

2.3 O segmento da construção civil e suas características 

 

A construção civil agrega um conjunto de atividades com grande importância para o 

desenvolvimento econômico e social brasileiro, influindo diretamente na qualidade de 

vida da população e na infraestrutura econômica do país. Além disso, o setor apresenta 

forte relacionamento com outros setores industriais, na medida em que demanda vários 

insumos em seu processo produtivo, e é intenso em trabalho, absorvendo parcela 

significativa da mão de obra e grande parte dela com menor qualificação. A indústria da 

construção tem sua dinâmica e trajetórias próprias e reage de uma maneira particular. 

Ela é, em geral, extremamente dependente de programas governamentais, tais como os 

de provimento de habitação de baixa renda ou obras de infraestrutura (Silva, 2012). 

Essas características da cadeia da construção civil trazem grande complexidade, uma 

vez que elas movimentam amplo conjunto de atividades, que têm impactos em outras 

cadeias produtivas. Essa cadeia é composta de subsetores que se inter-relacionam, 

mas apresentam dinâmicas de mercado distintas. Conforme a classificação da indústria 

da construção civil adotada neste trabalho, os subsetores são os seguintes: materiais de 

construção, edificações e construção pesada (Silva, 2012).  

O setor é integrado por uma série de atividades com diferentes graus de complexidade, 

ligadas entre si por uma vasta diversificação de produtos, com processos e tecnologias 
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muito variados, vinculando-se a diferentes tipos de demanda. Ela abriga, desde 

indústrias de tecnologia de ponta e capital intensivo, como cimento, siderurgia, química, 

até um grande número de microempresas de serviços, a maior parte com baixo 

conteúdo tecnológico. Pode-se afirmar que uma das características marcantes do setor 

da construção civil é a sua heterogeneidade. 

O setor de materiais de construção apresenta uma estrutura industrial, no geral, 

bastante sofisticada, à exceção de alguns segmentos extrativos, como areia e madeira 

e outros segmentos com alta taxa de informalidade, como a cerâmica vermelha. A 

ABRAMAT (2015) afirma que, na indústria de materiais e equipamentos de construção, 

é possível distinguir oito Cadeias produtivas, algumas delas concorrentes: 

· Madeiras; 

· Argilas e silicatos; 

· Calcários; 

· Materiais químicos e petroquímicos; 

· Siderurgia; 

· Metalurgia de não ferrosos; 

· Materiais elétricos; 

· Máquinas e equipamentos. 

O mercado de materiais de construção civil, num contexto mais amplo, é mais relevante 

quando se avalia o segmento de construção habitacional. Esse segmento é subdividido 

pela construção Técnica e a autoconstrução. A construção técnica é aquela na qual 

temos todos os empreendimentos em que a execução é realizada por uma figura de 

pessoa jurídica do ponto de vista da condução técnica, definição e especificação dos 

materiais, prazos e cadência durante obra. Tal papel é usualmente desempenhado por 
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construtoras formais, que depois comercializam essas unidades ao usuário final ou 

proprietário.  

Por autoconstrução entendem-se todos os empreendimentos cuja seleção dos 

materiais, definição dos prazos, cadência e outras ações estão intimamente ligadas às 

decisões do proprietário. Esses empreendimentos normalmente podem ser executados 

por empresas informais, pequenas construtoras, empreiteiras ou, até mesmo, pelo 

próprio proprietário ou via sistemas de “mutirão”. Trata-se de um segmento no qual a 

unidade é construída em sua grande totalidade para uso final. 

A análise da estrutura do setor e da cadeia produtiva da construção civil precisa levar 

em consideração as especificidades desse setor. Vergna (2007) lembra que o setor 

difere dos demais, dado que seus outputs são projetos únicos e há uma significativa 

complexidade de relacionamentos ao longo da cadeia produtiva. Além do impacto que 

provoca em várias cadeias produtivas, o desenvolvimento desse setor é crucial para o 

Brasil superar seus déficits históricos qualitativos e quantitativos. Conforme apresentado 

pela Fundação João Pinheiro (2015), em sua última pesquisa divulgada, o Brasil 

apresentava no ano de 2013, Déficit Habitacional superior a 5,8 milhões de novas 

moradias em áreas urbanas do país, entre as regiões de maior destaque estão a 

Sudeste e a Nordeste, respectivamente, com 2,246 e 1,844 milhão, evidenciando a 

necessidade urgente de acelerar investimentos em construção civil, tendo em vista essa 

elevada taxa.  

A construção civil passou por importantes mudanças nos últimos anos, de acordo com 

Yoshimoto (2012). A população passou a ter condições e disponibilidade de crédito e 

em decorrência disso, a procura pelo primeiro imóvel também cresceu. Devido a essa 

crescente demanda, aumentaram o número de lançamentos de novos projetos com 

uma necessidade de execução com menores prazos. Surgem então os principais 

gargalos do processo produtivo: escassez e custo da mão de obra utilizada na 

construção civil. 

 



30 

Para o modelo construtivo considerado como convencional ou tradicional, fica a cargo 

da equipe responsável pelo canteiro de obra à contribuição para a manutenção desse 

número, com a execução de obras em prazos recordes. Porém esses profissionais, em 

grande maioria, ainda não contam com o devido respaldo para sua atualização 

profissional. Trata-se dos profissionais na cadeia organizacional, que têm mais 

responsabilidade ao longo do processo da construção, têm deveres antes mesmo de se 

desenvolver uma base para isso. Pode-se dizer, dessa forma, que a mão de obra da 

construção não seguiu os mesmos passos do setor em si. A grande abertura de vagas 

trouxe ao mercado um número maior de profissionais despreparados e a disputa 

acirrada das empresas por aqueles que já integravam o mercado. “Faltam incentivos 

para o aperfeiçoamento desses trabalhadores, incentivos esses que vão desde a 

qualificação profissional até a criação de planos de carreira com melhor estruturação, 

valorizando os profissionais qualificados e diferenciados” (Regino, 2010, p. 17). 

 

O setor da construção civil costuma empregar mão de obra pouco qualificada, ou seja, 

trabalhadores com pouca instrução, pouco tempo de escolaridade. Porém, o setor 

investe cada dia mais em tecnologia e os processos de produção exigem profissionais 

capazes de absorver informações técnicas, o que está sendo um agravante, exigindo 

do setor, profissionais mais capacitados.  

 

A Figura 2 apresenta dados coletados no período de 2001-2010, em que se percebe 

uma forte queda do percentual de profissionais com até sete anos de estudo, 

aumentando assim a proporção dos trabalhadores mais escolarizados da mão de obra 

da construção civil. 
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Figura 2 - Escolaridade da mão de obra na construção civil 
Fonte: Pnad – IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40 
 

 

Por outro lado, o investimento em treinamento específico para o setor é muito baixo. 

Baseado na obra de Cardoso (2007), os dados a seguir, apresentados na Tabela 2, 

apresentam informações estatísticas sobre a qualidade do trabalho no setor: 

 

Tabela 2 

Informações estatísticas sobre a qualidade do trabalho no setor da construção civil 

Elevada rotatividade 
56,5% está há menos de um ano na empresa 

47% há menos de cinco anos no setor 

Baixos salários 50% ganham menos de dois salários mínimos 

Elevado índice de acidentes 
Representam 21,3% do total de trabalhadores 

acidentados no Brasil. 

Fonte: Cardoso, F. F. (2007). Capacitação e certificação profissional na construção civil e mecanismos de 
mobilização da demanda. São Paulo: Abramat. 
 

 

Em razão da falta de incentivo, muitos trabalhadores encaram a construção como etapa 

passageira em suas vidas, não se importando com vínculos empregatícios, 

contribuições sociais e jornadas saudáveis. Todo esse contingente de funcionários 



32 

acaba interessando-se somente pelo dinheiro imediato e encara a atividade apenas 

como um meio de garantir sua subsistência até o momento em que encontre outra 

profissão. 

 

Na condição atual, não se pode mais qualificar a mão de obra com aprendizado 

empírico, é preciso reestruturar a forma como qualificar melhor a mão de obra do setor, 

uma vez que novas tecnologias estão mais presentes do que nunca nos canteiros de 

obras. Por isso, as empresas com visão estratégica têm investido cada vez mais no 

treinamento e montado seus estoques de conhecimento, o que traz velocidade e 

renovação constantes aos negócios (Souza, 2006). 

 

Portanto, analisa-se, neste trabalho, a possibilidade de uso de novas tecnologias que se 

constituem como alternativas construtivas de utilização de novos materiais e sistemas 

nos atuais processos produtivos no país, por meio da difusão, em larga escala, de 

processos padronizados e industrializados que permitam a racionalização construtiva na 

construção civil. Procurou-se, assim, identificar as perspectivas e os desafios na 

introdução de novos métodos construtivos. Nesse contexto, verificou-se que a 

complexidade dos atores envolvidos tanto na cadeia da construção civil quanto na 

estrutura atual das indústrias e do sistema de financiamento tem dificultado a adoção de 

inovações (novas técnicas organizacionais e novas tecnologias produtivas) para agilizar 

o processo construtivo.  

Contudo, é apresentado no estudo denominado Brasil Sustentável, desenvolvido pela 

Ernst & Young (2011), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que o governo tem 

adotado medidas, em parceria com entidades representativas do setor, para padronizar 

produtos e coordenar processos. Tais inovações devem afetar principalmente as 

edificações habitacionais para a população de menor renda, as edificações comerciais e 

as do setor público. Assim, embora sem abandonar o estudo dos outros segmentos 

(construção pesada e materiais de construção) e do setor da construção civil como um 

todo, focou-se especialmente o segmento de edificações habitacionais. Destaca-se que 

não será objeto deste trabalho a discussão sobre o desenvolvimento, o crescimento e a 
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organização das cidades, bem como sobre os instrumentos e as legislações 

concernentes a elas, como os planos diretores e o Estatuto da Cidade. Entretanto, 

entende-se que planejamento urbano e políticas públicas adequadas, sem esquecer as 

preocupações ambientais, são essenciais para viabilizar, de maneira sustentável, a 

adoção de novos métodos construtivos em massa. 

 

2.4 Inovação tecnológica na construção civil 

 

A indústria da construção civil engloba uma gama de setores industriais, desde 

mineração, siderurgia, metalurgia, vidro, cerâmica, madeira, plásticos, equipamentos 

elétricos e mecânicos, além de prestadores de serviços, como escritórios de projetos 

arquitetônicos, serviços de engenharia, e empreiteiros, dentre outros (Mello & Amorim, 

2009). Sua principal característica é a amplitude e a complexidade das empresas, 

desde construtoras, incorporadoras e imobiliárias, empreiteiras que executam obras de 

infraestrutura e edificações diversas, além dos consumidores em geral das construções 

e reformas (ABRAMAT/FGV, 2015). Blumenschein (2004) aborda a indústria da 

construção civil sob três grandes grupos de agentes, que interagem continuamente 

entre si: estrutura de suprimentos, estrutura principal ou de processos e estrutura 

auxiliar. Sendo assim, a ampliação de visão da indústria da construção civil como um 

verdadeiro sistema, fortalece o entendimento de como a prática da gestão da inovação 

engloba uma ampla variedade de empresas, produtos e processos. 

 

Segundo Aro e Amorim (2004), no final da década de 1980, a indústria da construção 

civil passou a questionar seu atraso tecnológico e seu modo de planejar e agir no 

processo de execução. Isso ocorreu devido às mudanças socioeconômicas 

significativas realçadas na sociedade brasileira. O país passou a apresentar nova 

estrutura no âmbito social, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, e 

o lançamento de políticas mais efetivas do Governo Federal, visando à estabilidade 

econômica. 
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Neste contexto, segundo Aro e Amorim (2004, como citado em Santos & Farias Filho, 

1998), a indústria da construção civil, no subsetor de edificações, passou por um 

momento de transição marcado por falta de um sistema contínuo e seguro de 

financiamento, aumento das exigências feitas pelos clientes e descrédito com as 

empresas, devido a alguns acontecimentos: 

 

· falência de empresas e, respectivo descumprimento de contratos; 

· baixa de qualidade das construções; 

· demolições de vários prédios, entre outros. 

· possibilidade de acréscimo da concorrência devido à entrada de empresas 

estrangeiras no subsetor, entre outras. 

 

Por esses motivos, a indústria da construção civil fica atenta para três questões: a 

melhoria na qualidade dos produtos finais, a modernização tecnológica (racionalização 

dos processos) e o desenvolvimento de inovações tecnológicas (desenvolvimento de 

novos produtos). 

 

Segundo Farah (1992), as transformações tecnológicas no subsetor de edificações ao 

longo do seu desenvolvimento não são significativas, como se pode observar nos 

processos construtivos executados da mesma forma do início do século. Segundo 

Martins e Barros (2003), no Brasil a abertura do mercado no início dos anos 90 

contribuiu para a evolução do setor da construção na medida em que permitiu às 

empresas construtoras a importação de produtos e tecnologias. Nesse período, 

diversas empresas construtoras investiram na modernização dos meios de produção, 

observando-se a crescente industrialização nos canteiros. 

 

De acordo com Ceotto (2002), a estabilidade econômica do primeiro período do plano 

real e a elevação do custo da mão de obra devido ao ganho real dos trabalhadores 

também incentivaram as empresas no segmento da construção civil a repensar seus 

processos executivos e iniciaram estudos e trabalhos com uso de tecnologias diversas 

como ferramenta de competitividade. 
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Segundo Aro e Amorim (2004), as inovações tecnológicas raramente são desenvolvidas 

pelas empresas construtoras, que direcionaram seus investimentos na organização de 

novas formas de gerência e controles. As inovações tecnológicas, na condição de 

desenvolvimento de novos produtos, foram assumidas pelas indústrias de materiais e 

componentes. Diversos pesquisadores identificam a indústria de materiais e 

componentes como a principal fonte de inovação no setor da construção civil, na 

certeza de que esse processo se constitui como uma importante estratégia competitiva 

para este segmento industrial, principalmente devido à maior concorrência promovida 

pela abertura do mercado nacional e entre os fabricantes de produtos pouco 

diferenciados entre si.  

 

Para Sabbatini (2000b), a maioria dos fornecedores de materiais e componentes no 

segmento da construção civil limita-se a garantir somente seus produtos até entrega ao 

usuário. A ABRAMAT (2015) apresenta que no Brasil as obrigações de responsabilidade 

dos produtos são dos fornecedores intermediários frente aos consumidores finais, que 

tem concentração sobre os pontos de venda em lojas de materiais de construção; isso 

devido à forte segmentação da cadeia de produção da construção civil. 

 

Segundo Aro e Amorim (2004), ao iniciar uma nova fase de distribuição de um produto 

inovador, existe tendência dos fornecedores em estabelecer uma rede de assessoria 

visando à orientação e assistência técnica com os usuários sobre procedimentos 

necessários ao sucesso de sua utilização. Além disso, o autor destaca que os 

fornecedores buscam firmar parcerias com empresas prestadoras de serviços de 

aplicação para as construtoras e consumidores, mas restringindo a responsabilidade de 

desempenho em uso de seus produtos, à interface com o restante dos sistemas 

utilizados pela empresa construtora da obra. 

 

Para a maioria dessas empresas construtoras, a condução do processo de implantação 

de um novo produto considerado como inovações tecnológicas representa um grande 

desafio, muitas vezes difícil de ser superado. Para que um novo produto seja 
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considerado uma inovação construtiva, as empresas construtoras necessitam que ele 

esteja implantado em seu sistema produtivo em uso, ampliando a responsabilidade de 

seus fornecedores de componentes específicos (Barros, 1996). 

 

De forma gradativa, a indústria de materiais e componentes vem se organizando para 

atender a essa necessidade do mercado construtivo, passando a identificar a demanda 

atual das empresas construtoras por soluções e sistema construtivos (Sabbatini, 

2000b). 

 

A introdução e a difusão de inovações tecnológicas na indústria da construção civil, 

para Aro e Amorim (2004), são semelhantes a qualquer outro setor industrial. Salientam 

que no setor da construção existe a resistência dos profissionais envolvidos em assumir 

os riscos da incerteza em mudar sua condição e o processo executivo. O setor da 

construção civil possui a característica do uso intensivo da força de trabalho devido à 

natureza de seu processo produtivo, que apresenta fluxo descontínuo, salientando o 

parcelamento das tarefas e as restrições de espaço produtivo. Com isso, tem-se menor 

índice de mecanização e para se conseguir aumento de produtividade, devem-se 

racionalizar os processos executivos. 

 

As inovações ocorridas no setor da construção significam não apenas novos produtos, 

mas também novos processos que são desenvolvidos para serem usados pelos 

trabalhadores no processo da construção. A adaptação de uma inovação depende de 

diversos fatores relacionados a diferentes níveis na organização. Esses fatores 

começam pela decisão de adquirir a inovação tecnológica, que é feita pelo alto nível 

dentro da organização, sendo de interesse principal o custo: aumentar a produtividade e 

lucrar com a redução de tempo (Jong, Witteveen, Maas & Schaefer, 1997). 

 

Segundo Franco (2001), a evolução da construção civil revela uma modificação do 

caráter da industrialização da construção como uso de novas tecnologias e 

componentes, buscando adotar novas formas de racionalização, baseadas na 

flexibilidade da produção e na execução e controle do processo. A racionalização, 
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nesses casos consiste, essencialmente, na busca de ganhos de produtividade através 

da introdução de modificações no fluxo dos processos produtivos. 

 

A implantação de técnicas de racionalização nos métodos construtivos é parte de uma 

análise mais ampla, que objetiva a procura de melhor valorização do capital investido 

em atividades de construção civil. Ao incorporar tecnologias inovadoras e, 

consequentemente, diminuir o tempo necessário à produção dos bens a que se 

dedicam, as empresas melhoraram suas condições de viabilidade em seus mercados 

específicos (Francklin & Amaral, 2008). 

 

A racionalização do processo produtivo não representa, no entanto, uma alteração 

significativa no que diz respeito à autonomia do trabalhador na condução do trabalho. 

As empresas continuam tendo dificuldade no controle do processo de trabalho e são 

dependentes do trabalhador, principalmente quanto aos aspectos de qualidade dos 

serviços e dos produtos, da produtividade e da economia quanto à utilização dos 

insumos materiais (Franco, 2001). 

 

A mecanização no processo executivo de infraestrutura no segmento da construção civil 

tem crescido muito. Novos tipos de equipamentos têm substituído os tradicionais, ao 

passo que no subsetor de edificações, os avanços estão associados aos materiais e ao 

processo de execução de algumas etapas da obra, como é o caso da concretagem, da 

impermeabilização, e da cobertura, cujos processos já se encontram mecanizado 

(Franco, 2001). 

 

Segundo Barros e Sabbatini (2003), ao analisar a produção de edifícios pelo processo 

construtivo tradicional, é possível certificar-se de que existe a clara importância da 

introdução de inovações tecnológicas incrementais ou de mudanças tecnológicas nos 

sistemas construtivos, objetivando a melhoria de processos e do próprio produto 

ofertado ao mercado. Através dessa inserção, podem-se obter ganhos no processo de 

produção através da racionalização de atividades e melhoria da qualidade do produto 
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final, com menores índices de problemas patológicos e consequente redução nos 

custos de manutenção. 

 

Os autores destacam 3 (três) elementos necessários para que seja iniciada a 

implantação da inovação tecnológica no processo produtivo de uma empresa da 

construção civil: 

 

· Motivação para implantação da inovação: o ambiente da empresa deve estar 

preparado para os trabalhos de uso de novas tecnologias construtivas. Todos 

devem estar envolvidos e na busca pelo mesmo objetivo, tornando o uso de 

inovações parte dos processos de melhoria contínua e dos novos projetos em cada 

empreendimento construtivo. Assim, para que as ações inovadoras possam ser 

incorporadas, os responsáveis pelas decisões sobre como executar as obras devem 

criar o ambiente motivacional necessário ao conhecimento de todos os participantes 

do processo, assegurando a efetividade da implementação. 

· Aquisição e consolidação da tecnologia: além da disposição do uso, é necessário 

garantir que as tecnologias inovadoras estejam completamente definidas, 

assegurando suas condições de implantação e funcionalidade ao que se pretende 

executar. Essas tecnologias inovadoras chegam, comumente, por vias externas à 

empresa, exigindo trabalhos para consolidação através da adequação e 

incorporação da documentação do processo produtivo, sendo avaliado e renovado 

em tempos sistemáticos, o que fortalecerá sua tecnologia de produção, e assim 

passará a integrar a cultura produtiva da empresa. 

· Projeto na implantação de tecnologias construtivas racionalizadas: Para obter 

sucesso na implantação das novas tecnologias, deve-se definir uma diretriz com 

objetivos claros sobre o desenvolvimento dos projetos, passando a integrar as fases 

construtivas. 

 

Segundo Rezende (2003), na construção civil, o processo de introdução e uso de novas 

tecnologias construtivas é muito lento e, com isso, poucos iniciam a adoção de novos 

elementos e produtos inovadores construtivos. A consolidação da especificação 
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normalmente se dá na fase de projeto, que dita diretrizes e induz o uso das inovações 

tecnológicas nas obras. 

 

Conforme Barros (1996), para que uma nova tecnologia construtiva seja incorporada 

desde o início do projeto, é necessário que sejam elaborados novos procedimentos e 

treinamentos aos responsáveis pelo seu desenvolvimento, buscando maior potencial de 

racionalização. Assim, o processo de uso de novas tecnologias construtivas passa pela 

qualificação e capacitação dos responsáveis pelo projeto. 

 

Segundo Shimbo (2010), apesar de existir o interesse pelas empresas da construção 

civil pela implementação de novas tecnologias construtivas para obter melhores 

produtividades em seu processo produtivo, grande parte dessas empresas se 

direcionam para os negócios que favorecem maior lucro em pouco espaço de tempo. 

Investir no uso de novas tecnologias que possam beneficiar de forma geral as 

empresas e o meio ambiente, levará um prazo mais longo, comparando-se com o uso 

de técnicas e métodos tradicionais de construção.  

 

Segundo Aro e Amorim (2004), as inovações tecnológicas da construção civil são 

encontradas em três níveis: nos produtos acabados, nos fornecidos para a execução e 

internamente, nas empresas do segmento, conforme detalhados na Tabela 3. Seu 

desenvolvimento e aplicação são influenciados pelo ambiente (legislação, as exigências 

dos consumidores, a cultura local, a competitividade, entre outras), a tecnologia 

utilizada, que depende de outros setores da indústria, o agente responsável pelo 

desenvolvimento e ainda pela organização e porte no qual as empresas encontram-se. 
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Tabela 3 

Níveis e objetivos da inovação 

Nível da Inovação Objetivos associados principais 

 

Produto: 

- Um novo tipo de imóvel como prédios 

inteligentes; 

 

Competitividade: prazos e variedade dos produtos; 

Processo: 

- Insumos e equipamentos como novo tipo de 

revestimento ou novo equipamento de 

transporte; 

 

Produtividade: controle e intensificação do trabalho; 

Organizacionais: 

- Novo modelo de gerencia do trabalho e do 

projeto; 

 

Flexibilidade: capacidade de adaptação a um 

mercado “mutante”; 

Fonte: Adaptada de Aro e Amorim (2004), apud Amorim, S. R. L. (1999). Inovações Tecnológicas nas 
edificações: papéis diferenciados para construtores e fornecedores. Niterói, RJ. 
 

De acordo com Shebalj (2012), a proposta de criação de uma norma que oferecesse 

uma metodologia para avaliar os sistemas construtivos inovadores foi inicialmente 

financiada pelo Banco Nacional da Habitação (BNH – e que depois virou Caixa 

Econômica Federal), com recursos do FINEP. Em 2002, o Sinduscon SP inicia sua 

participação, desde o início, junto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o 

IBAPE na elaboração da Norma Brasileira de Desempenho. A elaboração da norma 

segue os princípios da ABNT, que são: equilíbrio, voluntarismo e participação de 

agentes do setor como projetistas, incorporadores, construtores, fabricantes e outros, 

inclusive o Ministério Público. A Caixa Econômica Federal, maior banco financiador de 

unidades habitacionais no Brasil, possui importante papel no cumprimento da Norma 

Brasileira de Desempenho: incentivar construtores que oferecerem empreendimentos 

de acordo com o normativo, com taxas de juros menores – ranking de empresas com 

bom desempenho; auditoria em projeto e ensaios laboratoriais (Borges, 2008).  

 

Diferente da maioria das normas brasileiras, a Norma de Desempenho NBR 15.575 tem 

caráter não prescritivo, ou seja, não definirá características específicas de um 

determinado produto, nem será destinada a um único produto. Ela se destinará aos 
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componentes da construção e de projeto como um todo e definirá seu comportamento e 

uso. Poderá ser aplicada para edifícios maiores de cinco pavimentos, para itens que 

não dependem da altura. Independente dos sistemas construtivos utilizados, a 

edificação deverá ter um desempenho global mínimo determinado em norma. Outro 

aspecto importante da norma é que ela não define de que forma os resultados serão 

obtidos, mas sim os resultados que se deseja atingir (CBIC, 2013). 

 

Além disso, a norma regulamenta as construções com níveis de desempenho - mínimo, 

intermediário e superior. Essa definição deverá ser feita logo no início do projeto, antes 

mesmo da construção, podendo o consumidor ter acesso na aquisição dos critérios de 

elementos e sistemas construtivos que serão adotados para sua construção. A norma 

estabelece um patamar mínimo de qualidade para as edificações brasileiras, abaixo do 

qual se considera inabilitada a empresa para a execução obra. Os requisitos de 

desempenho afetarão diretamente o consumidor final e poderão ser facilmente 

colocados à prova com execução de testes. A norma cria barreiras técnicas para 

construtoras desqualificadas, motivando uma depuração e concentração do mercado. 

Empresas do setor da construção civil estão buscando esforços e se estruturando para 

atender à Norma de Desempenho (CBIC, 2013). 

 

A vigência da norma fomenta o desenvolvimento tecnológico no país, uma vez que 

poderão ser utilizados diversos métodos construtivos, para que ocorra o atendimento 

dos níveis mínimos de desempenho nas construções. Outro aspecto importante da 

vigência da norma é o fato de que ela poderá funcionar como um poderoso instrumento 

de marketing para as empresas do segmento da construção civil. Os produtos (projeto 

ou o próprio empreendimento construído) poderão ser lançados e anunciados no 

mercado de acordo com o nível de desempenho que apresentarem, tornando-se um 

diferencial de marketing e também ferramenta de competitividade da empresa (CBIC, 

2013). 

 

Conforme Silva (2010), a norma não exige o método construtivo ou o material exato a 

ser empregado no projeto para que se atenda ao nível de desempenho desejado para 
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as construções e estabelecido pela Norma de Desempenho. Os elementos ou sistema 

construtivo a serem utilizados ficarão a critério do projetista e do construtor, sendo de 

livre especificação os métodos convencionais adaptados ou então o uso de novas 

tecnologias.  

 

Serão necessários ensaios técnicos, testes em protótipos, simulações computacionais e 

maior intercâmbio entre as construtoras com os fornecedores de materiais e com os 

laboratórios de homologações de produtos para verificações nos sistemas tradicionais e 

inovadores de construção para verificação ao atendimento dos parâmetros de vida útil 

diante das condições de uso e manutenção a que serão expostos, conforme o 

estabelecido pela Norma de Desempenho (CBIC, 2013). 

 

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), no projeto Inovação 

Tecnológica, utilizou o conceito de inovação do Manual de Oslo, caracterizando as 

inovações em construção civil da seguinte maneira: 

- Inovações de produto: inovações no produto edifício ou em um ou mais de seus 

subsistemas, componentes ou materiais; 

- Inovações de processo: inovações no processo de produção dos edifícios, que podem 

ser obtidas por meio de inovações em produtos intermediários, como tipos de 

subsistemas, componentes ou materiais que têm impacto no processo; 

- Inovações organizacionais: inovações que afetam a organização das empresas do 

setor e seus processos não diretamente relacionados à produção, como implementação 

de softwares, criação de novos métodos para processos como planejamento, 

orçamento, projeto etc.; 

- Inovações de marketing: inovações que se referem a novas formas de relacionamento 

com os clientes, promoção dos produtos, comunicação com o mercado.  

Com base nesses conceitos, podem-se depreender as seguintes inovações na 

construção civil, de forma correspondente: 
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a. As que agregam características de desempenho aos edifícios – são inovações que 

não necessariamente agregam mudanças no processo produtivo, mas trazem novas 

características que melhoram o comportamento em uso da edificação para o usuário, 

pela ótica de requisitos de desempenho (térmico, estrutural, impacto ambiental etc.). 

Essas podem ser em materiais, componentes ou sistemas construtivos ou ainda em 

inovações de projetos. Muitas inovações dessa natureza exigem uma combinação de 

inovações de produto e de projeto. 

b. As que afetam o processo produtivo – são inovações decorrentes de materiais, 

componentes ou subsistemas construtivos inovadores que revolucionam ou produzem 

mudanças incrementais no processo de produção, implicando em aumento de 

produtividade, qualidade, segurança no trabalho ou mais de um desses fatores. Podem 

ser também na forma de fornecimento de materiais, componentes e serviços ou ainda 

na introdução de equipamentos e ferramentas. 

c.  As que afetam os processos internos das empresas e estão ligadas não só ao 

produto, mas também a processos administrativos, de atendimento ao cliente etc. – em 

geral são provenientes da implantação de softwares, de arranjos de trabalho com 

fornecedores, envolvendo novas formas de prestação de serviços. 

d. As que afetam a promoção do produto e sua colocação no mercado – inovações de 

marketing, que envolvem uso de sistemas via web para visualização de produtos, 

personalização de apartamentos, softwares para visualização de especificações, 

projetos etc. 

O setor da construção civil ainda é considerado tecnologicamente atrasado. No entanto, 

observa-se que cada vez mais empresas construtoras brasileiras estão implementando 

inovações tecnológicas em seus canteiros de obras. São inúmeros os benefícios 

gerados, tais como o aumento da produtividade, a redução da perda de materiais, a 

racionalização dos processos construtivos e a maior agilidade no trabalho. De acordo 

com Francklin Jr e Amaral (2008), a adoção de novas tecnologias leva ao crescimento 

do setor como um todo pela industrialização dos meios necessários a sua produção. Já 

Freeman (1989, como citado em Slaugther, 1998) afirma que inovação é o uso efetivo 
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de uma mudança não trivial e a melhoria num processo, produto ou um sistema que é 

novo para a empresa que desenvolve a mudança. De acordo com Sabbatinni (1989, 

p.51), para a construção civil: 

[...] Um novo produto, método, processo ou sistema construtivo introduzido no 
mercado, constitui-se em uma inovação tecnológica na construção de edifícios 
quando incorporar uma nova ideia e representar um sensível avanço na 
tecnologia existente em termos de: desempenho, qualidade ou custo do edifício, 
ou de uma sua parte (Sabbatinni, 1989, p.51). 

 

A partir do exposto, pode-se afirmar que uma tecnologia dominada por determinada 

empresa pode ser inovadora para outra. Segundo estudos realizados por Rezende 

(2003), muitos são os motivos que levam as empresas a buscarem inovação, sendo 

que as principais mudanças ocorridas no setor que despertam interesse de investir em 

inovação são: 

 

• Restrições do mercado: o mercado mais competitivo determina o preço e isso tem 

levado as empresas a buscar a redução nos custos para garantir a lucratividade e, 

consequentemente, isso gera a introdução de inovações; 

 

• Clientes mais exigentes: a partir da implantação, em 1991, do Código de Defesa do 

Consumidor, a reivindicação dos clientes tem aumentado, exigindo das empresas a 

entrega de produtos com maior qualidade; 

 

• Influência do setor de construção pesada e de montagem: devido à falta de mercado, 

muitas corporações ligadas ao setor de construção pesada e de montagem têm entrado 

no mercado de edificações, trazendo consigo influências de uma parte do setor que 

sempre teve procedimentos tecnológicos e organizacionais mais avançados; 

 

• Mão de obra mais exigente: o grau de organização da mão de obra e suas 

reivindicações têm aumentado, e têm sido exigidos métodos de gestão e procedimentos 

modernos; 
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• Abertura para o mercado externo: o estabelecimento de novos contatos tem gerado a 

renovação de fornecedores e processos construtivos; 

 

• Estabilização econômica do país: a estabilização econômica possibilitou uma maior 

transparência nos custos reais decorrentes dos processos construtivos, atribuindo maior 

importância à gestão de custos em detrimento da gestão financeira; 

 

• Implantação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-

H): a implantação de sistemas de gestão nas empresas construtoras tem contribuído 

para alavancar o processo de inovação, visto que isso é uma das metas do Programa. 

 

A implantação de inovações tecnológicas não é uma tarefa fácil, mas é de extrema 

importância. Segundo Franco (2001), devido à fragmentação do setor da construção 

civil fica mais difícil de implantar inovações, pois são muitos agentes envolvidos. Para 

uma efetiva implantação de inovações, as empresas devem se comprometer com a 

mudança, disponibilizando todos os recursos necessários. Deverá haver coordenação 

das ações empreendidas para que ocorra evolução gradual e contínua no processo de 

produção. 

 

A indústria da construção, segundo Silva e Amorim (2001), tem sua dinâmica e 

trajetórias próprias e reage de uma maneira particular. Ela é, em geral, extremamente 

dependente de programas governamentais tais como os de provimento de habitação de 

baixa renda ou obras de infraestrutura. Essa tendência leva o setor a flutuar com base 

no direcionamento da política econômica e de sistemas de financiamento de origem 

estatal. 

Iniciativas voltadas para a introdução de inovações na construção civil são realizadas 

desde a década de 80, em que as empresas procuravam superar crises econômicas 

com redução nas margens de lucro e, com isso, exigia uma maior produtividade nos 

processos operacionais buscando a reação e a melhoria de seus resultados (Amorim, 

1996).  
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Entre as iniciativas voltadas para a introdução de mudanças nessa época, destacam-se 

esforços institucionais, tais como o programa de Vilas Tecnológicas – pequenos 

conjuntos habitacionais que constituíam em espaços de experimentação para testar 

sistemas construtivos industrializados, em Ribeirão Preto, Bauru, Curitiba, Brasília 

Goiânia e outras cidades – que foram, todavia, construídos sem o controle de questões 

ligadas ao desempenho (Zigmantas, 2005). Foi também nessa época que se fortaleceu, 

no país, a consciência da necessidade da avaliação de desempenho: o extinto BNH 

contratara, em 1981, o IPT para sistematizar o conhecimento sobre a Avaliação de 

Desempenho de Sistemas Construtivos Inovadores, gerando diretrizes que passaram a 

ser adotadas também pela Caixa Econômica Federal (CEF). No final de 1999, a CEF 

contratou, através da Finep, o Cobracon- ABNT para a elaboração da Norma Brasileira 

para Avaliação de Desempenho, documento cuja redação inicial foi apresentada em 

2001 e ficou sendo discutido no meio técnico, com publicações provisórias, entrando 

em vigor em julho de 2013.  

Entretanto, todo esse movimento em busca da inovação não levou à difusão das 

tecnologias industriais ou inovadoras: na adversidade, a tendência é que as grandes 

empresas procurem aprimorar aspectos da tecnologia que dominam, ao invés de adotar 

novas tecnologias, para não tornar os recursos e conhecimentos dos quais dispõem 

obsoletos (Freeman & Perez, 1988). Além disso, a seleção tecnológica na construção 

civil é muitas vezes politicamente manipulada para que haja uma absorção da mão de 

obra sem especialização. O resultado foi a continuidade da prevalência de uma 

trajetória baseada em tecnologias convencionais e tradicionais.  

 

As espécies tecnológicas que têm sido propostas ao mercado da construção brasileiro 

correspondem a sistemas que já existem e são largamente empregados em outras 

partes do mundo, permitindo ora a racionalização dos processos construtivos, ora a 

flexibilidade de configuração do espaço, ora, ainda, a individualização de soluções, 

entre outros. Trata-se, ainda assim, de inovação, dentro da perspectiva proposta por 

Dosi (2006), que coloca a introdução de sistemas já adotados em outros países ou em 

outros contextos como uma inovação tecnológica, quando inseridos em uma trajetória 

até então convencional. 
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As novas tecnologias passam por evolução por estágio, com base em cada 

característica própria onde destaca se a diferença entre a adoção e a difusão de um 

sistema. Na adoção de um sistema, há a incorporação das inovações pelas empresas 

em atividade; já a difusão de um sistema diz respeito à importância econômica que 

determinada tecnologia vai assumindo ao longo do tempo. 

 

São estágios sequenciais no processo evolutivo das novas tecnologias, processo esse 

que pode ainda, de forma estratificada, ser subdividido em um maior número de etapas.  

Com base nesta condição, existem hoje sistemas ditos “inovadores” que começam a 

ser mais amplamente difundidos, mas foram inicialmente introduzidos em pequena 

escala, principalmente na década de 1990, mas sem a estruturação adequada de sua 

avaliação. A adoção pelas empresas dependia, em sua grande maioria, da 

disponibilidade financeira para investimentos, não só no desenvolvimento, mas também 

na constatação da viabilidade técnica e econômica (CBIC, 2013). 

 

As condições atuais criadas pelas políticas públicas no Brasil para o segmento de 

construção habitacional têm tornado atrativo o nicho voltado para a produção de 

unidades de baixa renda em escala. Nesse segmento, a etapa evolutiva depende do 

interesse que a utilização de novas tecnologias inovadoras venha a despertar nas 

empresas do setor. A partir deste ponto, as empresas devem buscar e conseguir uma 

validação para o sistema ou nova tecnologia por meio de avaliação e homologação do 

modelo pelo Sistema Nacional de Avaliação Técnica (Sinat). Dessa forma, o termo 

“sistema construtivo inovador” tem sido aplicado no Brasil com referência a sistemas e 

componentes de novas tecnologias que não possuem normalização prescritiva 

específica e que estão vinculados à avaliação realizada pelo Sinat. 

 

O Sinat foi instituído pela Portaria n. 345, de 3 de agosto de 2007, no âmbito do PBQP-

H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat) pelo Ministério das 

Cidades e entrou em operação em 2010, estabelecendo requisitos e critérios técnicos 

mínimos que devem ser seguidos na elaboração de projetos utilizando as tecnologias 



48 

inovadoras. O processo de análise inclui uma avaliação técnica através de testes e 

ensaios de caracterização do desempenho, que procuram prospectar o comportamento 

em uso para os materiais, componente e sistemas construtivos. Posteriormente são 

realizadas auditorias de qualidade no processo executivo durante execução e uso dos 

materiais e sistema, buscando a comprovação do desempenho durante o uso e a 

utilização da tecnologia proposta.  

 

Todo processo deve ser realizado por instituições credenciadas – Instituição Técnica 

Autorizada (ITA) ao Sinat e aborda os seguintes aspectos que estão estabelecidos na 

NBR 15.575: 2013, Edificações habitacionais — Desempenho: 

 

a) Segurança – engloba o desempenho estrutural; a segurança contra incêndio e a 

segurança no uso e operação de equipamentos. 

b) Habitabilidade – engloba a estanqueidade; o desempenho térmico; o desempenho 

acústico; o desempenho lumínico; a saúde, higiene e qualidade do ar; a funcionalidade 

e a acessibilidade e, por fim, o conforto tátil e antropodinâmico. 

c) Sustentabilidade – engloba a durabilidade; a manutenabilidade e a adequação 

ambiental.  

 

Para iniciar uma homologação de uma nova tecnologia, deve-se verificar existência de 

uma diretriz de referência para a avaliação do sistema, diretriz essa estabelecida pelo 

Sinat ou, caso não exista, o ITA elabora uma minuta de diretriz, que submete à 

apreciação e validação do Sinat.  

 

Após aprovação da nova tecnologia, que pode ser um componente construtivo ou um 

sistema construtivo, o ITA emite um Documento de Avaliação Técnica ou DATec. As 

avaliações técnicas fornecidas pelos DATecs são formatadas para comunicar a 

conformidade do produto ao uso pretendido, embora não tenham força de norma ou 

regulamentação. Esse documento, traz aos construtores e consumidores, a 

metodologia executiva e todas as caraterísticas na situação analisada, gerando 

segurança com relação a um sistema ainda desconhecido em termos de desempenho, 
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constituindo-se como uma garantia de vida útil contra a ocorrência de problemas e 

patologias nas edificações. 

 

As novas tecnologias que não visam ao segmento habitacional em escala e que não 

necessitam do sistema de financiamento do setor de moradias sociais não vão passar 

por esse processo do Sinat. Entretanto, as condições de reconhecimento técnico no 

meio da construção civil, os sistemas que passaram por esse processo de 

homologação têm grandes chances de adoção e difusão, não somente no nicho 

específico da habitação social em escala, mas também em diversos outros no 

segmento. A entrada em vigor da Norma de Desempenho (ABNT, 2013) fortalece essa 

tendência, uma vez que todos os sistemas tecnológicos, e não somente os inovadores, 

deverão atender aos critérios de desempenho por ela estabelecidos (silv& Mitidieri 

Filho, 2012). 
 

Com o objetivo de subsidiar a estruturação e a priorização de propostas estratégicas e 

tecnológicas para o setor, com foco na Construção Habitacional Industrializada com uso 

de novas tecnologias para 2024, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI) desenvolveu um Estudo Prospectivo Setorial (EPS), que foi elaborado com 

participação de especialistas em tecnologias, por meio de uma abordagem 

metodológica que envolveu a realização de oficinas de trabalho (ABDI, 2009).  

 

Como parte do processo de elaboração do Estudo, foi priorizado o segmento de 

Construção Habitacional, devido ao potencial de incorporação de inovações para 

viabilizar o atendimento à demanda e ao espalhamento dos resultados alcançáveis nele 

para os outros segmentos do setor. Este estudo surgiu a partir de uma articulação 

iniciada em 2008 entre a ABDI e Ministério de Desenvolvimento Industrial e de 

Comércio Exterior (MDIC), através do Fórum de Competitividade Setorial. Para a 

elaboração do EPS de Construção Civil a ABDI contratou o Centro de Gestão em 

Estudo estratégico (CGEE).  
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O presente estudo apresentou a caracterização das tendências e pontos relevantes 

convergentes abordados para os resultados estratégicos e tecnológicos obtidos. 

 
a) Com relação à visão da demanda futura consumo, foi proposta a questão básica: 

“Quais são as forças que impulsionarão a demanda da Construção Habitacional 

Industrializada em 2024?”  

A Tabela 4 explicita dados relevantes sobre essa questão.  

 

Tabela 4 

Forças que impulsionarão a demanda da Construção Habitacional Industrializada em 

2024 

 

1. Acesso à moradia 

· Necessidade de moradia; 

· Maior mobilidade, aumentando a procura por 

facilidades de acesso; 

· Custo acessível; 

· Prazo de disponibilidade da moradia; 

2. Funcionalidade 

· Moradias simples e funcionais; 

· Desejo de morar em edifício inteligente; 

· Moradia de menor custo condominial; 

· Moradia incorporando novas funções (morar, 

trabalhar e se divertir) – qualidade de vida; 

· Adaptabilidade do espaço físico da moradia em 

tempo real; 

(continua) 
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(conclusão) 

 · Acessibilidade 

3. Sustentabilidade 

· Busca da redução de distancias 

· Comprovação do cumprimento dos requisitos de 

construção sustentável; 

· Vida útil estabelecida e garantida da moradia; 

 · Facilidade de manutenção; 

  · Moradias com avaliação de desempenho. 

4. Interatividade 

· Interação do usuário na definição do produto; 

· Busca por propriedades dos materiais controláveis 

por computador. 

5. Incremento na segurança 

6. Mobilidade da edificação industrializada 

Fonte: adaptado de ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2009). Relatório 
Prospectivo Setorial. Brasília: centro de Gestão e Estudos Estratégicos.  
 
 

b) Com relação à visão do sistema produtivo futuro foi proposta a questão básica: 
“Que fatores serão determinantes na competitividade do sistema produtivo para a 

Construção Habitacional Industrializada em 2024”: 

 

A Tabela 5 explicita dados relevantes sobre essa questão.  
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Tabela 5 

Fatores determinantes na competitividade do sistema produtivo para a construção 

habitacional industrializada em 2024 

 

1. Componentes e 

sistemas de maior valor 

agregado: 

· Disponibilização no mercado de materiais para 

sistema construtivos com preços competitivos; 

· Menores prazos de execução; 

 
· Avanço das empresas fornecedoras de materiais 

de construção na cadeia produtiva. 

2. Sustentabilidade 
· Disponibilização no mercado de materiais para 

sistema construtivos com ciclo de vida declarado; 

 

· Desmontabilidade da edificação; 

· Práticas comprovadas de responsabilidade 

socioambiental; 

· Uso de tecnologias construtivas mais leves; 

· Reciclabilidade do sistema construtivo; 

· Busca por ciclos fechados dos materiais da 

construção; 

· Produção de edificações “passivas” (energia 

zero). 

3. Arranjo produtivo 

· Montagem industrial com componentes; 

· Mecanização (uso intensivo de máquinas e 

equipamentos); 

(continua) 
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(conclusão) 

 
· Arranjos produtivos de mercado (baseado na 

organização modular sob liderança concentrada); 

 

· Integração entre subsistemas construtivos; 

· Capacidade de integração de sistemas 

embarcados; 

 
· Flexibilidade da produção (oferta de produtos de 

diversos tipos). 

4. Usabilidade na 

construção 

· Facilidade de uso da tecnologia; 

· Sistemas produtivos inteligentes. 

5.  Sistema integrado de projeto, produção e gestão. 

6. Interoperabilidade de dados, componentes e sistemas. 

Fonte: adaptado de ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2009). Relatório 
Prospectivo Setorial. Brasília: centro de Gestão e Estudos Estratégicos.  
 

 

O movimento em prol da inovação tecnológica na construção civil vem se intensificando 

nos últimos 15 anos. Até então, a inovação era vista como algo restrito a setores de alta 

tecnologia como, por exemplo, as indústrias de software, farmacêutica e 

automobilística. Esse crescimento do entendimento da necessidade de inovar em 

outros setores é fruto de mudanças estruturais e mercadológicas que tornam a 

inovação algo não só desejável, mas também necessário para sobrevivência das 

empresas.  

Não existem dados precisos atualizados sobre a percepção dos empresários e 

engenheiros brasileiros sobre a importância da inovação para a construção civil, mas é 

nítida a mobilização de algumas empresas para o tema, criando estruturas e ações 
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coordenadas para gerir a inovação utilizando ferramentas e métodos, além de haver 

uma busca importante por posicionar as marcas como sendo inovadoras, através da 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O desafio agora está em colocar 

em prática essa intenção estratégica, destacando quatro importantes motivadores da 

inovação na construção civil: consumidores, desafios internos, concorrência e 

macroambiente (CBIC, 2013). 
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3 Metodologia 

 

A pesquisa objetiva a produção de novos conhecimentos através da utilização de 

procedimentos científicos. Contribui para o trato dos problemas e processos do dia a dia 

nas mais diversas atividades humanas, no ambiente do trabalho, nas ações 

comunitárias, no processo de formação, entre outros. O conhecimento torna-se uma 

premissa para o desenvolvimento do ser humano e a pesquisa como a consolidação da 

ciência: “A pesquisa, tanto para efeito científico como profissional, envolve a abertura de 

horizontes e a apresentação de diretrizes fundamentais, que podem contribuir para o 

desenvolvimento do conhecimento” (Oliveira, 2002, p. 62). 

 

O pesquisador utiliza conhecimentos teóricos e práticos. É necessário ter habilidades 

para a utilização de técnicas de análise, entender os métodos científicos e os 

procedimentos, com o objetivo de encontrar respostas para as perguntas formuladas. 

Collis e Hussey (2005, p. 16) ressaltam que o objetivo da pesquisa pode ser: “revisar e 

sintetizar o conhecimento existente; investigar alguma situação ou problema existente; 

fornecer soluções para um problema; explorar e analisar questões mais gerais; construir 

ou criar um novo procedimento ou sistema e explicar um novo fenômeno”.  

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa é considerada como descritiva. Segundo Collis e 

Hussey (2005), a pesquisa descritiva estabelece o comportamento dos fenômenos. É 

usada para identificar e obter informações sobre as características de um determinado 

problema ou questão. Visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Há uma metodologia 

indicada para orientar a forma de coleta de dados quando se pretende descrever 

determinados acontecimentos. (Gil, 1996); É direcionada a pesquisadores que tem 

conhecimento aprofundado a respeito dos fenômenos e problemas estudados (Dencker, 

2000). 
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Quanto aos meios, a pesquisa utilizará a abordagem qualitativa por considerar que esta 

técnica é a mais adequada para se obter os resultados esperados. A pesquisa 

qualitativa utiliza técnicas de dados, como a observação do participante, história ou 

relato de vida, entrevista e outros. (Collis & Hussey, 2005). Essa proposta qualitativa 

enfatiza os aspectos subjetivos da atividade humana focando o significado, e não a 

mensuração de fenômenos sociais. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento chave. (Gil, 1999). 

 

Para este estudo, será realizada pesquisa documental e de campo. A técnica 

bibliográfica busca encontrar as fontes primárias e secundárias e os materiais 

científicos e tecnológicos necessários para a realização do trabalho científico ou 

técnico-científico. É realizada em bibliotecas públicas, faculdades, universidades e, 

atualmente, nos acervos que fazem parte de catálogo coletivo e das bibliotecas virtuais 

(Oliveira, 2002). Sua principal vantagem é possibilitar ao investigador a cobertura de 

uma gama de acontecimentos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente (Gil, 1999). 

 

Conforme Vergara (2009), a pesquisa documental é realizada em documentos 

conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou com 

pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, 

comunicações informais, filmes, fotografias, vídeos, diários, cartas pessoais e outros. 

 

Uma pesquisa de campo é caracterizada pelas inquirições que são feitas além da 

pesquisa bibliográfica ou documental. “Ela se efetiva na coleta de dados, questionário e 

ou entrevista, junto a pessoas cujas características atendam à amostragem desejada”. 

(Fonseca, 2002, p. 32). 
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3.2. Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise a ser utilizada será o setor da construção civil brasileira e as 

unidades de observação serão os produtores de materiais de construção, as 

incorporadoras de empreendimentos imobiliários, as construtoras e os usuários das 

unidades de habitações.  

 

Segundo Collis e Hussey (2005), uma população é qualquer grupo bem definido de 

pessoas ou de itens que estará em consideração. Uma amostra é um subgrupo de uma 

população e deve representar o principal interesse do estudo. Vergara (2009) afirma 

que a população é o conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) que 

possuem as características que serão objeto de estudo. A amostra é uma parte da 

população escolhida segundo algum critério de representatividade. 

 

Neste estudo, a fonte dos dados para caracterização da pesquisa é proveniente de 

pesquisa direta, baseada em um tipo de amostra não probabilístico que, segundo Gil 

(1999), é definida como amostragem por acessibilidade, visto que os informantes são 

selecionados devido ao acesso e por acreditar-se que eles possam, de alguma forma, 

representar o universo. Nesse caso, a amostra é destituída de qualquer rigor estatístico. 

Os elementos são selecionados de acordo com a conveniência, ou seja, pessoas que 

estão ao alcance do pesquisador e dispostas a participar de uma pesquisa. 

 

Foram realizadas aleatoriamente, entrevistas com 25 representantes de empresas de 

diferentes segmentos de atuação no setor da construção civil de diferentes áreas e 

níveis hierárquicos, sendo que se procurou entrevistar aqueles que ocupassem cargos 

de nível gerencial ou fossem executivos de nível mais alto na estrutura organizacional. 

 

3.3. Coleta de dados 

 

A coleta de dados da pesquisa documental foi realizada nos trabalhos de pesquisas já 

estruturados e publicados sobre o tema, nos relatórios das entidades de classe do setor 
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da construção, CBIC, Comunidade da Construção e ABCP e do Sistema Nacional de 

Avaliação Técnica – SINAT, que é uma iniciativa de mobilização da comunidade técnica 

nacional para dar suporte à operacionalização de um conjunto de procedimentos 

reconhecido por toda a cadeia produtiva da construção civil, com o objetivo de avaliar 

novos produtos utilizados nos seus processos de execução. 

 

No estudo de campo a coleta de dados foi realizada por meio de entrevista presenciais 

individuais seguindo um roteiro semiestruturado que, no entendimento de Gil (1999), é 

desenvolvida a partir de uma relação organizada de perguntas, possibilitando mais 

desenvolvimento e coordenação das informações. Conforme Collis e Hussey (2006), as 

entrevistas foram feitas por meio de perguntas feitas aos representantes das empresas 

selecionadas aleatoriamente. 

 

O roteiro da pesquisa utilizado na entrevista (Apêndice A) foi elaborado para responder 

aos objetivos específicos desta pesquisa e fundamentado com combinações de 

respostas simples e múltiplas, que é o modelo aplicado à pesquisa. 

 

A abordagem com cada um dos entrevistados foi idêntica. De forma direta quando se 

explicava o objetivo da pesquisa e explicava de forma geral o conteúdo das perguntas a 

serem feitas. Informava-se também, o tempo estimado que a entrevista pudesse durar 

(aproximadamente 20 minutos). As entrevistas foram realizadas entre o mês de agosto 

até o dia 10 de setembro de 2016, algumas no ambiente profissional do entrevistado, 

outras durante congresso internacional e evento técnico ocorrido respectivamente em 

São Paulo e Belo Horizonte durante o período da pesquisa.  

 

Importante ressaltar que todos os entrevistados receberam muito bem o convite para 

participar da pesquisa, mostrando-se interessados pelo assunto e pelos resultados do 

trabalho. Houve um clima de cordialidade e simpatia evitando qualquer tipo de 

intimidação e pressão sobre tema tratado. 
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3.4. Estratégia de análise de dados 

 

A Tabela 6 apresenta a estratégia a ser utilizada na análise dos dados e correlaciona os 

objetivos específicos propostos nessa pesquisa com o tipo de pesquisa a ser realizada 

e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. 

 
Tabela 6  

Estratégia de análise de dados 

Objetivos específicos Tipo de Pesquisa 
Fonte de coleta de 

dados 

Identificar a necessidade de novas tecnologias 
visando expandir o sua utilização na construção civil; 
 

Pesquisa 
documental e de 

Campo 

Pesquisa Secundária  
CBIC, ABCP, 

Comunidade da 
Construção; Base de 

dados do SINAT; 
Pesquisa de Campo -

Questionário: Questões 
1 a 9. (Apêndice A) 

Analisar os aspectos facilitadores e dificultadores na 
utilização de inovação como alternativas para a 
construção de unidades habitacionais  

Pesquisa 
documental e de 

Campo 

Apresentar uma análise qualitativa de sistema 
construtivos, tradicional e inovadores presente no 
mercado. 
 

Pesquisa 
documental e de 

Campo 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Vergara (2005) explica que a análise dos dados refere-se à fase da pesquisa em que se 

tornam explícitos os resultados alcançados mediante a utilização das técnicas 

predefinidas. 

 

É conveniente a realização de uma análise apresentando uma visão geral dos 

resultados, e na sequência, realizar a análise dos dados cruzados, que possibilita 

perceber as relações entre as categorias de informação e da análise interpretativa. 

(Dencker, 2000). A interpretação proporcionará um sentido mais amplo aos dados 

coletados, estabelecendo a correlação entre os resultados da pesquisa documental e os 

encontrados na pesquisa de campo. 
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O tratamento dos dados qualitativos foi realizado com o uso da análise documental e o 

objetivo da análise é reunir as informações de forma coerente e organizada, visando 

responder o problema de pesquisa.  

 

Para a análise e interpretação dos dados coletados através do roteiro de pesquisa de 

campo aplicado no estudo, foi utilizada a ferramenta Microsoft Excel versão 2016, onde 

foram elaborados os gráficos com o intuito de esclarecer os resultados da pesquisa 

facilitando a compreensão dos dados. Após, foi feita análise qualitativa, ou seja, as 

informações obtidas foram apresentadas e organizadas de forma a responder aos 

objetivos do estudo. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

A apresentação e análise dos resultados da pesquisa permitiram avaliar se existe a 

utilização de inovação na constrição civil. Os objetivos estabelecidos para essa 

investigação proporcionaram o roteiro para a apresentação e análise das informações 

obtidas. 

 

Por condições de atuação mercadológica, as empresas e respectivos responsáveis 

pelas respostas, serão mantidos em sigilo e apenas os dados analisados resultantes da 

pesquisa serão ilustrados em forma de gráficos e tabelas.  

 

Na Figura 3 demonstram-se os segmentos de atuação das empresas que participaram 

da pesquisa de campo:  

 

 

Figura 3 -  Segmento de atuação das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 
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Outro aspecto analisado durante pesquisa de campo e que busca representar bem o 

universo da população das empresas no Brasil no segmento da construção civil, é a 

participação regional de sua atuação que apresentamos na Figura 4. As empresas 

pesquisadas, atuam em diferentes localidades, mas podemos verificar que todas elas 

tem participação no mercado da região sudeste e também em outra região, mas não 

com tanta expressão. 

 

Figura 4 -  Região de atuação das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

A fim de estabelecer uma correlação entre os resultados da pesquisa de campo, 

apresentamos duas pesquisas de base documental, com resultados secundários, 

realizadas ou coordenadas por entidades de classe no segmento da construção civil. 

A primeira foi pesquisada pela CBIC em 2013, através do Instituto Sensus, denominada 

como A Inovação na Construção Civil no Brasil sob a ótica do Consumidor, com objetivo 
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de avaliar a percepção dos consumidores com base no uso de novas tecnologias em 

edificações habitacionais. Procurou-se entender e buscar entendimento de quais fatores 

são considerados mais importantes, suas percepções de benefícios e os custos 

envolvidos na visão do potencial usuário destas habitações, para que o agente da 

oferta, que são as empresas executoras, possam balizar suas ações de concepção dos 

novos projetos.  

A pesquisa realizada pelo Instituto Sensus (2014), com entrevistas em maio de 2013, 

teve abrangência nacional, envolvendo 23 Estados e o Distrito Federal, com 1.100 

entrevistas com pessoas acima de 25 anos em 57 municípios. As análises e 

cruzamentos foram realizados, em grande parte estratificando a faixa de renda do 

entrevistado. Os resultados dessa pesquisa podem ser visualizados na Figura 5. 

 

78,70%

13,60%

5,30% 2,40%

Até 05 SM

De 05 SM a 10 SM

De 10 a 20 SM

Acima de 20 SM

 

Figura 5 -  Distribuição dos entrevistados por faixa de renda 
Fonte: CBIC (2014). A inovação na construção civil no Brasil sob a ótica do consumidor. Pesquisa 
Nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – Instituto Sensus. Disponível em 
http://www.pit.org.br. 
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A segunda base documental apresentada é da Comunidade da Construção e a 

Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP que promoveram, no ano de 2013, 

uma pesquisa sobre sistemas construtivos com diversas construtoras no Brasil 

participante do programa, com o objetivo de caracterizar as soluções tecnológicas 

adotadas nos processos e técnicas construtivas da atualidade e sua tendência para os 

próximos três anos. 

As construtoras participantes do programa da Comunidade da Construção, durante a 

pesquisa sobre o tipo de obra executada por elas, apresentaram predomínio de 82% 

em obras de edificações habitacionais voltadas para o segmento econômico e de médio 

padrão. 

Dessas empresas, é relevante apresentar que 60% utilizavam mais mão de obra 

própria; 6% utilizavam mão de obra própria e terceirizada na mesma proporção, e 34% 

utilizavam mais mão de obra terceirizada durante a pesquisa, com tendência a 

permanecer estável para os próximos três anos. 

 
4.1 Identificação, caracterização da necessidade e viabilidade do uso de inovação 

como alternativas para a construção civil. 

 
 
Durante pesquisa de campo, foi verificado que todas as empresas entrevistadas atuam 

em construção que atende aos parâmetros de padrão MCMV (Minha Casa Minha Vida) 

Faixa 2 e também nas Faixas 1 e 3, respectivamente. Resultado que evidencia está 

diretamente ligado ao perfil do consumidor encontrado pela pesquisa CBIC, que 

apresenta que 78% dos entrevistados possuem faixa de renda com até 5 salários 

mínimos. A Figura 6 explicita a atuação das empresas pesquisadas com base nos 

padrões dos empreendimentos construídos. 
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Figura 6 -  Padrôes dos empreendimentos das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Buscou-se também durante pesquisa de campo, verificar se as empresas têm investido 

na utilização de inovação em seus processos e empreendimentos. O resultado 

apresentou que vinte e uma das empresas pesquisadas têm investido em inovação na 

construção e quatro declaram não investir e ainda utilizam técnicas e materiais 

tradicionais de construção, conforme mostra a Figura 7. 
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Figura 7 -  Utilização de Inovação das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Na pequena parte das empresas que não estão utilizando inovação na construção, 

perguntamos qual seria o motivo para que permanecesse com uso de técnicas 

consideradas tradicionais. Considerações de que possuem baixa escala de produção, 

custo da inovação e baixa percepção do usuário foram causas para a não utilização de 

inovação em seus processos durante pesquisa. A Figura 8 explicita os motivos das 

empresas pesquisadas com a não utilização de inovação em seus processos e nos 

empreendimentos construídos.   
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Figura 8 -  Motivos pela “Não” utilização de Inovação das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

As empresas que informaram estar investindo no uso de inovação na construção, 

dezoito delas citam o motivo principal como sendo o ganho de produtividade na 

execução com uso de racionalização construtiva. Melhoria no desempenho da 

edificação e necessidade de sobrevivência da empresa apresentam respectivamente, 

catorze e doze citações. Considerando que buscar produtividade como fator de redução 

de custos, temos que 53% dos motivos citados das empresas, buscam como uso da 

inovação manter seu negócio no segmento da construção civil. A Figura 9 explicita os 

motivos das empresas pesquisadas com a utilização de inovação em seus processos e 

nos empreendimentos construídos.   
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Figura 9 -  Motivos pela utilização de Inovação das empresas pesquisadas (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 
Considerando os estudos para novos empreendimentos/produtos para uso nas 

habitações, as empresas apresentaram que 33% buscam ter menor custo e preço de 

venda como fator determinante. Também citam buscar atender as necessidades dos 

usuários, 27%, e 20% na sustentabilidade do negócio da empresa. A Figura 10 explicita 

os fatores das empresas pesquisadas no estudo e lançamentos de novos 

empreendimentos/produtos para habitações.   
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Figura 10 -  Fatores determinantes em novos lançamentos (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 
 

Foi verificado com as empresas pesquisadas, onde poderia encontrar inovação sendo 

aplicada na construção civil. Os componentes que facilitam a execução e também a 

manutenção da habitação foram citados por vinte e duas das empresas pesquisadas. 

Inovação utilizada somente no processo produtivo apresentou catorze citações na 

percepção das empresas e oito delas apresentaram que inovação pode ser encontrada 

nos componentes que facilitam a utilização da habitação. Novos sistemas construtivos 

foram lembrados por somente quatro das empresas pesquisadas. Esta percepção das 

empresas, fortalece que podemos encontrar inovação sendo aplicada na construção 

principalmente na fase executiva da edificação mas que traga uma melhor utilização e 

manutenção do produto. A Figura 11 explicita onde as empresas pesquisadas 

encontram inovação sendo aplicada na construção civil em sua percepção.   
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Figura 11 -  Inovação aplicada na construção civil – Percepção das empresas (un.)
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 
 

Foi solicitado com as empresas pesquisadas, citarem exemplos de inovação sendo 

aplicados na construção civil nos últimos cinco anos. A inovação mais lembrada pelas 

empresas foi o sistema parede de concreto, que foi citado por dezenove das empresas. 

Os outros mais citados estão diretamente ligados aos componentes que trazem uma 

melhor produtividade durante fase executiva da habitação: projeção mecânica de 

argamassas de revestimento (dezessete), estrutura em aço para telhado (dezessete), 

componentes para instalação interna em paredes de concreto (dezesseis), sistema de 

medidores individuais para elétrica e hidráulica (dezesseis) e forma de alumínio 

utilizada na produção de paredes de concreto (treze). Os exemplos de inovação 

aplicada na construção civil citado pelas empresas fortalece que podemos encontrar 

inovação sendo utilizado na construção principalmente na fase executiva da edificação, 

mas que traga uma melhor utilização e manutenção do produto. A Figura 12 explicita os 

exemplos citados pelas empresas pesquisadas sendo aplicada na construção civil.   
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Figura 12 -  Exemplos de Inovação aplicada na construção civil (un.) 
Fonte: dados da pesquisa de campo. 

 

Os resultados da pesquisa documental realizada pela CBIC apresentam que os 

consumidores possuem uma avaliação positiva sobre as inovações tecnológicas nas 

edificações habitacionais. A grande maioria aprova sua utilização, independente da 

faixa de renda e atinge uma maior pontuação com o aumento de escolaridade. 

 

A Tabela 7 traz os principais destaques do resultado da pesquisa do Instituto Sensus 

(2014) com relação à perspectiva do consumidor no mercado imobiliário e a Tabela 8 

explicita a percepção das inovações no mercado imobiliário. 
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Tabela 7 

Resultados da pesquisa sob a perspectiva do consumidor 

Retrato do Mercado Imobiliário 

a. Abrangência 
· Pesquisa nacional, em 23 Estados e no Distrito 

Federal, cobrindo 57 municípios, com 1.100 

entrevistas. 

b. Valor dos Imóveis 

 

· A média verificada na faixa até 5 salários mínimos 

de renda familiar mensal é de R$ 160 mil; para a 

faixa acima de 20 salários mínimos, R$ 669 mil. 

c. Mercado Aquecido 

 

· 62,9% consideram o mercado aquecido – e essa 

percepção é mais ampla entre as faixas de renda 

mais altas.  

d. Satisfação 

 

· 79,2% estão satisfeitos com o atual imóvel – a 

menor de satisfação é a da faixa até 5 salários 

mínimos, com 78,2%; esse valor chega a 93,2% na 

faixa acima de 20 salários mínimos. 

e. Intenção de Mudar 

 

· Aproximadamente um quarto dos entrevistados se 

mudou ou pretende se mudar – 12,4% se mudaram 

nos últimos dois anos e 14,1% planejam se mudar. 

f. Fator de Compra 

 

· Localização é o fator mais importante para todas as 

faixas de renda familiar; as faixas de renda mais 

baixa são mais sensíveis a preço do que a 

qualidade.  

Fonte: CBIC (2014). A inovação na construção civil no Brasil sob a ótica do consumidor. Pesquisa 
Nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – Instituto Sensus. Disponível em 
http://www.pit.org.br. 
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Tabela 8  

Percepção das Inovações 

a. Aprovação das 

Inovações 

· 81,9% aprovam as inovações nos imóveis, 

percentual que ultrapassa 90% nas faixas mais 

altas de renda. 

b. Escolaridade 
· A aprovação é alta para todas as faixas de 

escolaridade, mas ela aumenta à medida que o 

nível escolar progride. 

c. Economia e 

Segurança 

· Foram os itens mais destacadamente citados 

espontaneamente para avaliar positivamente as 

inovações, com por 30,2% e 16,3%, 

respectivamente. 

d. Conforto e Apelo 

Ecológico 

· Esses dois motivos são citados espontaneamente 

por 4,9% e 4,1% dos entrevistados. A resposta 

“melhoria geral” aparece também com 4,1%. 

e. Itens 

Importantes - 

Economia 

·  Na escolha do item mais importante, os principais 

resultados relacionados à economia foram: 

racionalização do uso de energia (21,4%), 

racionalização do uso de água (12,1%), teto para 

geração de energia solar (8,5%).  

f. Itens Importantes - 

Segurança 

· Os itens mais apontados como o mais importante 

concernente a segurança foram: alarme elétrico 

(12,7%) e monitoramento com câmera (7,5%).  

g. Economia de 

Energia 

· Nas regiões Sudeste e no Sul, a racionalização de 

energia é apontada como o item mais importante 

com os maiores percentuais– 25,9% e 23,8%, 

respectivamente.  

(continua) 
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(conclusão) 

h. Energia Solar 

 

· A geração de energia por teto solar registra os 

maiores percentuais como item mais importante no 

Centro-Oeste e no Norte, com 18,4% e 15,1%. O 

Sul registra o menor percentual, com 2,1%. 

i. Segurança 

 

· O alarme elétrico é mais apontado como item mais 

importante no Nordeste, com 18,1%; o 

monitoramento por câmera, no Sul e Sudeste, com 

11,5% e 8,8%, respectivamente. 

j. Fator Renda 

 

· Limitação de renda está associada a uma menor 

disposição de gastar em inovações, mas, mesmo 

nas faixas de menor rendimento, há disposição de 

gastos relativamente elevados nesses itens. 

Fonte: CBIC (2014). A inovação na construção civil no Brasil sob a ótica do consumidor. Pesquisa 
Nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – Instituto Sensus. Disponível em 
http://www.pit.org.br. 
 

 

Na condição espontânea durante realização da pesquisa, são destacados entre as 

avaliações positivas das inovações tecnológicas nas edificações os itens “economia e 

segurança”, alcançando 30,2% e 16,3%, respectivamente. Em seguida estão fatores 

com pontuação menor, tais como “conforto” (4,9%), “ser ecológico” (4,1%) e “melhoria 

geral” (4,1%). Na pesquisa induzida, o consumidor apresenta como “os mais 

importantes” itens de inovação na edificação os fatores de preferências correlacionadas 

a economia e segurança. A Tabela 9 apresenta o percentual apresentado por todos os 

itens durante a análise dos resultados da pesquisa, por faixa de renda do consumidor. 

Estratificando os resultados por região do Brasil, ficam evidentes os pronunciamentos 

das necessidades e expectativas correlacionadas ao local onde o consumidor terá sua 

edificação.  
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Tabela 9 

Item de inovação mais importante, por faixa de renda (%) 

Inovações Até 5 SM 
De 5 a 10 

SM 
De 10 a 20 

SM 
Acima de 20 

SM 
Total 

Racionalização de Energia 21,8 20,6 18,5 19,1 21,4 

Alarme Elétrico 12,7 12,7 1,7 10,5 12,7 

Racionalização de Água 12,7 11,2 8,2 5,9 12,1 

Teto Solar p/ Ger. Energia 6,8 15,2 13,9 15,0 8,5 

Monitoramento Câmera 7,3 7,6 11,8 5,9 7,5 

Conforto Técnico 5,9 7,0 4,8 7,7 6,0 

Acessibilidade 5,0 2,4 3,0 4,1 4,5 

Isolamento Acústico 4,1 3,6 3,6 3,6 4,0 

Ventilação – Desenho Arquit. 3,2 2,1 4,2 5,0 3,1 

Pintura Antialérgica 2,7 1,8 1,8 2,7 2,6 

Flex. Paredes (Drywall) 0,5 1,8 1,2 2,7 0,7 

Automação Luzes e Cortinas ND 1,5 1,2 0,9 0,3 

Flexbil. Paredes (Alvenarias) ND 0,3 0,9 0,5 0,1 

Fonte: CBIC (2014). A inovação na construção civil no Brasil sob a ótica do consumidor. Pesquisa 
Nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – Instituto Sensus. Disponível em 
http://www.pit.org.br. 
 

 

Os resultados da pesquisa documental realizada pela ABCP e Comunidade da 

Construção apresentam, de forma global, os seguintes resultados referentes aos 

sistemas construtivos mais utilizados no mercado de edificações habitacionais: 

a) Cenário em 2013, durante realização da pesquisa: 

· Estrutura de concreto executado in loco; 

· Paredes de alvenaria internas e externas com uso de blocos cerâmicos em maior 

percentual; 

· Revestimento interno e externo das paredes de alvenaria com maior 

predominância de argamassa base de cimento Portland; 
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b) Cenário dos próximos 3 anos (a partir de 2013): 

 
· Reduzirá obras em estrutura de concreto in loco e aumentará em parede de 

concreto e estrutura pré-fabricada; 

· Aumentará uso de parede de concreto, drywall e placa cimentícia; 

· Aumentará utilização de revestimento interno com uso de gesso; 

· Aumentará o uso de pintura texturizada direto na parede (base/substrato).  

Apresentaremos, em forma gráfica, os sistemas construtivos estratificados pelas fases 

das obras para melhor visualização: Estrutura, Vedação Interna e Externa, 

Revestimento Interno e Fachada.  

 

A Figura 13 apresenta o Sistema Construtivo – Estrutura 
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Figura 13 -  Sistema Construtivo - Estrutura 
Fonte: Comunidade da Construção - ABCP (2014). Pesquisas sobre sistemas construtivos. Outubro de 
2015. ABCP Regional BH, Belo Horizonte, MG, Brasil. Nome do Evento: 7º Ciclo de atividades da 
comunidade da construção de Belo Horizonte (março de 2015 a nov. 2016). Dados de out 2015. 
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A Figura 14 apresenta o Sistema Construtivo – Vedação interna  

 

48,27% 42,71%

18,38%
14,23%

16,15%
22,41%

12,06% 14,41%

5,14% 6,24%

2013 Intenção em 3 anos

Bloco de Gesso

Drywall

Parede de Concreto

 

Figura 14 - Sistema Construtivo - Vedação Interna 
Fonte: Comunidade da Construção - ABCP (2014). Pesquisas sobre sistemas construtivos. Outubro de 
2015. ABCP Regional BH, Belo Horizonte, MG, Brasil. Nome do Evento: 7º Ciclo de atividades da 
comunidade da construção de Belo Horizonte (março de 2015 a nov. 2016). Dados de out 2015. 

 

A Figura 15, por sua vez, apresenta o Sistema construtivo – Vedação Externa 
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Figura 15-  Sistema Construtivo - Vedação Externa 
Fonte: Comunidade da Construção - ABCP (2014). Pesquisas sobre sistemas construtivos. Outubro de 
2015. ABCP Regional BH, Belo Horizonte, MG, Brasil. Nome do Evento: 7º Ciclo de atividades da 
comunidade da construção de Belo Horizonte (março de 2015 a nov. 2016). Dados de out 2015. 
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Na Figura 16, temos o Sistema Construtivo - Revestimento Interno 
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Figura 16 - Sistema Construtivo -  Revestimento Interno 
Fonte: Comunidade da Construção - ABCP (2014). Pesquisas sobre sistemas construtivos. Outubro de 
2015. ABCP Regional BH, Belo Horizonte, MG, Brasil. Nome do Evento: 7º Ciclo de atividades da 
comunidade da construção de Belo Horizonte (março de 2015 a nov. 2016). Dados de out 2015. 

 

A Figura 17 traz o Sistema Construtivo - Pintura 
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Figura 17 - Sistema Construtivo - Pintura 
Fonte: Comunidade da Construção - ABCP (2014). Pesquisas sobre sistemas construtivos. Outubro de 
2015. ABCP Regional BH, Belo Horizonte, MG, Brasil. Nome do Evento: 7º Ciclo de atividades da 
comunidade da construção de Belo Horizonte (março de 2015 a nov. 2016). Dados de out 2015. 
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4.2 Análise qualitativa de sistema construtivo tradicional e inovador no mercado 

 

Durante pesquisa documental, observamos que a construção civil no Brasil tem sido 

caracterizada por seu foco em sistemas convencionais: até o início da expansão da 

construção habitacional em 2005, verificava-se a predominância absoluta do concreto 

moldado in loco e da alvenaria de tijolos. Ainda, a produção estruturava-se por meio de 

uma organização temporária, com grande diversidade de insumos e de fornecedores, 

além de fazer uso intensivo de mão de obra. A produtividade, nesse caso, está 

vinculada à intensidade do trabalho, o que faz com que a prioridade das construtoras 

seja a questão organizacional, levando-as a investir principalmente em novas formas de 

gerência e controles, inclusive de qualidade.  

 

A partir de 2005, esse esforço intensificou-se, incluindo também as questões de 

logística. Entretanto, nos últimos anos, houve uma absorção de inovações em materiais 

e sistemas construtivos por parte das empresas que chegou a suplantar a quantidade 

de inovações em projeto e em gestão, conforme levantamentos com as empresas 

construtoras em seu diagnóstico setorial (CBIC, 2013).  

 

Uma análise dessas inovações constatadas demonstra que elas foram principalmente 

de cunho incremental, o que parece estar ligado às características de um contexto que, 

em certos aspectos, inibe a inovação. Entre as empresas, existe um grande número de 

pequenas empresas que não têm porte e estrutura suficientes para dedicar-se com 

eficácia à inovação. 

 

Foi o crescimento da atuação das grandes empresas no mercado da construção 

habitacional, que trabalha com escala de produção, criou um contexto favorável para a 

industrialização, uma vez que a estrutura verticalizada delas viabiliza financeira e 

organizacionalmente a articulação necessária para os investimentos em maquinário e 

instalações e a concatenação das mudanças em vários níveis da cadeia produtiva. O 

caráter dessa coordenação pode ser esclarecido por meio de uma visão institucionalista 
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do setor. Com isso, as empresas do segmento de habitação da construção civil têm 

ajustado seus processos de engenharia incluindo avanços tecnológicos incorporados ao 

seu know-how construtivo na busca por uma produtividade ampliada deverá nortear a 

atuação das empresas que quiserem sobressair e atender melhor a demanda de 

mercado. 

 

De acordo com Lima (2016), as empresas do segmento da construção civil utilizam 

modelos de cunho convencional e inovadores, sendo os mais utilizados na construção 

habitacional os seguintes sistemas: 

 

a) Alvenaria Estrutural – Sistema Convencional de Construção (regido por normas 

técnicas específicas) 

Sistema construtivo mais difundido no mercado brasileiro, a alvenaria estrutural não 

emprega pilares e vigas de concreto armado moldados in loco. Nesse processo, a 

função estrutural é desempenhada pelas paredes, executadas com blocos de concreto, 

ou cerâmico, de alta resistência mecânica. É um sistema altamente racionalizado, em 

que as interfaces com outros sistemas construtivos geralmente são resolvidas ainda na 

fase de projeto, para evitar improvisos na obra que possam interferir na produtividade 

dos serviços. É um dos sistemas mais versáteis, que pode ser empregado em obras de 

casas térreas, sobrados e até edifícios multipavimentos, com mais de 15 andares. A 

alvenaria pode ser armada total ou parcialmente, com vazios verticais dos blocos 

preenchidos com grautes reforçados com barras de aço, ou não armadas, com reforços 

apenas em vergas e contravergas, amarrações entre paredes e juntas horizontais para 

evitar trincas e fissuras localizadas. 

b) Paredes de Concreto – Sistema Convencional de Construção (regido por normas 

técnicas específicas) 

Os sistemas de paredes de concreto armado têm como principal característica a 

moldagem in loco dos elementos estruturais (só paredes ou paredes e lajes), em ciclos 

simultâneos ou alternados. Todas as paredes são concretadas de uma só vez, 
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permitindo que, após a desenforma, as paredes já contenham em seu interior, vãos 

para portas e janelas, tubulações hidráulicas ou eletrodutos de pequeno diâmetro, 

elementos de fixação para coberturas, entre outros. As instalações com tubos de 

grandes diâmetros não são embutidas nas paredes, mas alojadas em “shafts”, 

previamente deixados nas paredes, como aberturas. O sistema construtivo pode 

empregar concreto normal (densidade em torno de 2.300 kg/m³) ou concreto com ar 

incorporado (densidade em torno de 1.900 kg/m³). Ambos podem ser usados na 

construção de casas térreas, casas sobrepostas e sobrados, mas só o concreto normal 

pode ser usado em obras de edifícios multipavimentos. 

c) Paredes com Painéis Pré-Moldados – Sistema Inovador de Construção (seu 

desempenho deve passar por avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema 

Nacional de Avaliações Técnicas - Sinat)  

Esse modelo de sistema construtivo é composto por painéis com ou sem função 

estrutural e moldados fora do seu local definitivo em unidade de produção dentro ou 

fora do canteiro de obras. A seção transversal dos painéis pode ser de concreto maciço, 

de concreto alveolar vazado ou mista - isto é, com uma combinação de nervuras de 

concreto e outros materiais de enchimento e revestimento, como blocos cerâmicos, por 

exemplo. Esses painéis podem formar as paredes internas e externas de casas térreas, 

sobrados, casas sobrepostas ou edifícios habitacionais de múltiplos pavimentos, de 

acordo com projeto estrutural. O dimensionamento, aliás, deve considerar as diversas 

fases do processo: desenforma, içamento, armazenamento, transporte, instalação e 

utilização.  

d) Painéis Termoisolantes - Sistema Inovador de Construção (seu desempenho deve 

passar por avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema Nacional de 

Avaliações Técnicas - Sinat)  

O sistema é formado por painéis pré-fabricados de chapas delgadas (de aço pré-

pintado ou de resina de poliéster ou epóxi reforçada com fibra de vidro) vinculadas por 

núcleo de isolante térmico rígido. O material empregado nos núcleos pode ser 
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poliestireno expandido (EPS), poliestireno extrudado (XPS), poliuretano (PUR) ou poli-

isocianurato (PIR). Esses painéis podem compor paredes com ou sem função estrutural 

e sistemas de cobertura. No caso de paredes com painéis sem função estrutural, 

existem perfis de aço responsáveis pela distribuição das cargas da edificação. No caso 

de painéis estruturais, os perfis metálicos podem ou não estar presentes, 

principalmente para complementar a ligação entre painéis. Esses perfis podem ser 

incorporados ao painel na fase de fabricação ou serem montados no local definitivo 

juntamente com a montagem dos painéis. O sistema construtivo pode ser utilizado em 

casas térreas isoladas ou geminadas.  

e) Paredes de EPS - Sistema Inovador de Construção (seu desempenho deve passar 

por avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliações 

Técnicas - Sinat)  

Bastante difundidas no mercado norte-americano, algumas tecnologias baseadas em 

elementos de EPS têm surgido no mercado brasileiro como alternativa para obras 

habitacionais de casas térreas, sobrados e casas sobrepostas. Há dois tipos principais: 

paredes formadas por blocos ou fôrmas de EPS preenchidos com concreto armado e 

paredes formadas por painéis de EPS com argamassa, microconcreto ou concreto 

projetados. As paredes internas e externas têm função estrutural e, nas unidades com 

mais de um pavimento, as lajes entre pavimentos são convencionais, de concreto 

armado. 

f) PVC Concreto - Sistema Inovador de Construção (seu desempenho deve passar por 

avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliações 

Técnicas - Sinat)  

A tecnologia é composta por paredes internas e externas com função estrutural, 

constituídas por painéis de PVC utilizados como fôrmas, que são preenchidas com 

concreto. Acoplados entre si por meio de encaixes laterais, os painéis de fôrmas ficam 

incorporados à parede, desempenhando também função de revestimento e acabamento 

final. Ancoradas à fundação, as paredes são armadas nos encontros entre paredes, nas 
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laterais de portas e janelas, nas vergas e contravergas e no nível de respaldo da 

parede, como uma cinta de amarração. Emprega-se concreto comum fluido ou 

autoadensável para que o preenchimento das fôrmas não precise de vibração. O 

sistema pode ser utilizado em casas térreas e sobrados isolados ou geminados. 

g) Light Wood Frame - Sistema Inovador de Construção (seu desempenho deve passar 

por avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliações 

Técnicas - Sinat)  

Sistema destinado a casas e sobrados, isolados e geminados. Do ponto de vista de 

seus componentes, é muito parecido com o light steel framing - com a diferença de que 

seus perfis estruturais são fabricados com madeira maciça serrada com alta resistência 

natural ao ataque de organismos xilófagos ou tratados quimicamente sob pressão. 

Também são fechados com chapas delgadas, com instalações embutidas, vazios 

preenchidos com materiais isolantes térmicos e absorventes acústicos e proteção com 

barreira de vapor e impermeabilizantes. A madeira empregada deve ser de origem 

legal, preferencialmente certificada por órgãos acreditados. 

h) Light Steel Frame - Sistema Inovador de Construção (seu desempenho deve passar 

por avaliação técnica conforme as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliações 

Técnicas - Sinat)  

Destinado a casas térreas, sobrados e edifícios de até cinco pavimentos, o sistema é 

composto por perfis de aço conformados a frio com revestimento metálico, formando 

quadros estruturais e fechados com chapas delgadas. A estrutura da cobertura 

geralmente é formada por perfis montantes, que funcionam como tesouras ou terças. 

Sobre as tesouras fixam-se os perfis-cartola, que funcionam como ripas. A vedação é 

feita com placas cimentícias, siding vinílico, chapas de Oriented Strand Board (OSB) e 

de drywall, que podem receber diferentes tipos de revestimento. As instalações são 

embutidas nas paredes e o preenchimento interno é feito com isolantes térmicos e 

absorventes acústicos, como placas de lã de rocha, lã de vidro, poliestireno expandido, 



84 

entre outros. A estanqueidade é garantida por barreiras impermeáveis e produtos 

hidrorrepelentes. 

Até o presente momento (junho de 2016) são apresentados pelo Ministério das Cidades 

através do Sistema Nacional de Avaliação Técnica – SINAT, dezenove DATec´s 

homologados e válidos, dos quais somente três são referentes a sistema construtivos 

que envolve todos os recursos necessários a sua execução. Isso evidencia que a 

indústria da construção civil desenvolve trabalhos com foco em oferta de modelos de 

componentes de parte de um sistema para execução construtiva, buscando 

racionalização e ganho de produtividade. Abaixo, na Tabela 10, apresentamos  a devida 

classificação entre Sistema Construtivo e Produto: 

 

Tabela 10 

Classificação entre Sistema Construtivo e Produto 

 

DATec (nº) Descrição Classificação 

003-B Sistema Construtivo VIVER de Paredes Constituídas de 

Painéis Maciços Pré-Moldados de Concreto Armado 
Produto 

005-B 
Paredes maciças moldadas no local de concreto leve 

com polímero e armadura de fibra de vidro protegida 

com poliéster - HOBRAZIL 

Sistema 

007-A Painéis pré-moldados maciços de concreto armado para 

execução de paredes - ROSSI 
Produto 

008-A Painéis JETCASA Pré-Moldados mistos de concreto 

armado e blocos cerâmicos para paredes 
Produto 

12-A Painéis pré-fabricados mistos de concreto armado e 

blocos cerâmicos sem função estrutural - PRECON 
Produto 

009-B Painéis pré-moldados mistos de concreto armado e 

blocos cerâmicos para paredes – CASA EXPREXX 
Produto 

014-A Sistema Construtivo a seco SAINT-GOBAIN – Light Steel 

Frame 
Sistema 

(continua) 
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(conclusão) 

019-A Argamassa decorativa “Weber-pral classic SE” para 

revestimentos monocamada 
Produto 

020-A 
“Sistema de vedação vertical leve em madeira” Produto 

021-A Sistema Construtivo “Casas Olé – Painéis Pré-moldados 

em Alvenaria com Blocos Cerâmicos e Concreto Armado  
Produto 

022 Telhas de PVC PreconVC modelo Colonial Cerâmica Produto 

023 Painéis estruturais pré-moldados Casa Express, mistos 

de concreto armado e lajotas cerâmicas – Tipo A 
Produto 

024 Painéis nervurados pré-fabricados de concreto armado 

para paredes - DPB 
Produto 

025 Telhas de PVC PreconVC modelo Plan Cerâmica Produto 

026 Paredes estruturais Tecnometta de concreto leve armado 

moldadas no local 
Produto 

027 Vedações verticais internas em alvenaria não estruturais 

de blocos de gesso – OGDI/SUPERGESSO 
Produto 

028 Painéis pré-moldados de blocos cerâmicos e nervuras 

de concreto armado para paredes da PREMIERE 
Produto 

029 Painéis pré-moldados maciços de concreto armado para 

paredes 
Produto 

030 
Sistema Construtivos LP Brasil em Light Steel Frame e 

fechamento em chapas de OSB revestidas com placa 

cimentícia 

Sistema 

Fonte: Programa Brasileiro de Qualidade e produtividade do Habitat – Sistema nacional de Avaliações 
Técnicas – SINAT – Disponível em http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php 

 

O segmento da construção civil de moradias habitacionais contribui muito para o 

crescimento da economia brasileira e para a melhoria de qualidade de vida dos 

brasileiros, principalmente nos últimos dez anos. Houve uma intensa melhoria no 

patamar da habitação e o imóvel residencial passou a ser um bem acessível a uma 
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ampla faixa de famílias, configurando-se como uma nova necessidade no mercado. 

Com isso, para assegurar o crescimento da oferta e atender a essa demanda, há de se 

oferecer produtos para consumidores mais exigentes, em busca de diferenciais que lhe 

proporcionem conforto, economia ao longo do tempo e também uma relação ambiental 

qualificada, com menor consumo de recursos socialmente valiosos, como energia e 

água.  

Nesse novo contexto do mercado da construção habitacional, o uso de inovação passa 

a ter papel importante e decisório, devido aos novos níveis de exigência do consumidor 

(demanda) e da grande competição entre as empresas executoras (oferta) dos 

produtos. A utilização de inovação no segmento da construção civil é, na maior parte 

das abordagens, difundida na visão de quem produz; o que envolve aspectos centrais 

como novos produtos, componentes, sistema construtivo, processos e técnicas de 

execução e condições gerais de fornecimento no mercado para colocá-los em prática. 
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5 Considerações Finais 

 

Após a apresentação e análise dos dados, foi realizada uma síntese dos resultados na 

forma de conclusões. Este capítulo é formado por duas partes. Em primeiro lugar, são 

destacadas as principais conclusões e os eventuais achados que os dados fornecidos e 

pesquisados revelaram por meio de análise qualitativa em consonância com o objetivo 

geral e os objetivos específicos estabelecidos para o trabalho. Posteriormente, são 

feitas sugestões para novos estudos que podem dar continuidade, ou mesmo 

complementar a pesquisa realizada na presente dissertação.  

 

5.1 Conclusões 

 
 
A análise dos resultados, obtidos na pesquisa de campo indicaram forte orientação para 

mercado das empresas pesquisadas, onde todas atuam na faixa de renda que foi 

apresentada nos resultados da CBIC como base secundária que 78% dos 

consumidores das habitações se posicionam com renda de até cinco salários mínimos, 

mas cada vez mais exigente e atualizado sobre as inovações tecnológicas da Indústria 

da Construção e está disposto a pagar mais por um empreendimento que incorpore 

novas tecnologias que resultem em maior economia, segurança, conforto, 

sustentabilidade ambiental, entre outros diferenciais. A orientação para mercado das 

empresas sugere foco no cliente, além de boa integração interdepartamental, o que 

pressupõe a necessidade de integrar e direcionar a cultura empresarial para 

monitoramento do ambiente externo. 

 

Outro fator apresentado na pesquisa de campo é que grande parte destas empresas 

pesquisadas utilizam inovação como forma de investimento. Perspectiva que pode ser 

verificado também nos resultados da CBIC como base secundária sobre percepção da 

demanda por parte do consumidor que aprovam as inovações nas habitações em índice 

superior a 80% dos entrevistados. Das empresas que ainda não utilizam inovação, o 

maior percentual está ligado àquelas que possuem baixa escala de produção e que 

seguem técnicas tradicionais construtivas.  
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A pesquisa de campo mostrou que grande parte das inovações utilizadas atualmente 

está correlacionada ao ganho de produtividade na execução com uso de racionalização 

construtiva onde buscam a sustentabilidade do negócio com ajustes em seus custos 

com os ganhos propiciados com as inovações no processo e para conseguirem atender 

ao preço final estabelecido pelo mercado das habitações para faixa de renda com até 

cinco salários mínimos evidenciado na pesquisa da CBIC e também nas tendências de 

utilização apresentada pela pesquisa da comunidade da construção/ABCP. 

 

Como proposto, foi realizada uma coletânea de inovações tecnológicas que estão 

sendo utilizadas atualmente no mercado da construção civil. Devido ao grande leque de 

inovações que surgem diariamente e devido ao fato de que nem todos estão 

diretamente ligados ao segmento habitacional e não dependerem do sistema de 

financiamento governamental, se torna inviável registrar essa grande quantidade. Mas 

já é possível conhecer técnicas novas, ou até mesmo técnicas aprimoradas que podem 

interessar a algumas empresas do mercado através de canais de divulgação da mídia 

aberta. 

 

Observou-se também que a maioria das inovações pesquisadas e em uso no segmento 

da construção civil é componente ou produtos que trazem melhor forma executiva 

durante a construção das habitações, como foi evidenciado na pesquisa de campo 

realizada e também nas pesquisas documental da Comunidade da Construção e ABCP. 

  

Para finalizar, vale ressaltar que inovar se tornou necessidade, e as empresas precisam 

aderir às inovações tecnológicas para se mantiver competitivas no mercado, e partindo 

dos itens apresentados, o que é conhecido ou até mesmo usual para alguns, para 

outros pode ser considerado como algo novo. 
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5.2 Limitações 

 

As conclusões aqui apresentadas são baseadas em pesquisa de campo de empresas 

do segmento da construção civil habitacional e pesquisa documental de forma 

qualitativa em pesquisas secundárias disponíveis sobre o tema. Assim, podem não ser 

traduzidas de forma ampla e definitiva para todo segmento da construção civil no que 

tange às condições de prospecção e disponibilidade das edificações habitacionais no 

mercado. 

 

Refletindo uma análise de natureza qualitativa, seus resultados não podem ser 

generalizados, embora possam ser utilizados como base referencial para análise crítica 

de sua aplicabilidade na realidade mercadológica nas condições do consumidor e das 

empresas do segmento da construção civil. 

 
Nesse contexto, deve-se destacar que os conceitos ofertados pela literatura sobre o 

uso de novas tecnologias na construção civil devem ser mais bem analisados nas 

diversas visões no uso das edificações. O tratamento das definições isoladamente pode 

induzir estratégias e ações em grande escala no segmento. Buscar a eficiência na 

inserção de uma nova tecnologia determina o sucesso ou fracasso do esforço inovador 

das empresas.  
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5.3 Sugestões para novos estudos 

 
 
Como recomendação para futuros estudos, sugere-se fazer o acompanhamento da 

implantação formal de um sistema de gestão da inovação em uma empresa da cadeia 

principal, analisando os desdobramentos possíveis em uma empresa fabricante de 

materiais de construção, por exemplo. Podem ser realizados estudos mais 

aprofundados sobre cada um dos processos da prospecção do desenvolvimento e da 

gestão da inovação identificados, ou analisando quantitativamente o desempenho 

obtido pelas empresas no sistema de gestão da inovação.  
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Apêndice e Anexo 
 
 
 

APÊNDICE A – roteiro semiestruturado com empresas do segmento da construção civil 

habitacional. Esta pesquisa é sobre uso de inovação na construção civil e faz parte da 

Dissertação de mestrado em Administração, da Faculdade de Pedro Leopoldo, sob a 

responsabilidade do mestrando Sílvio Xavier Santos. Para sua segurança as 

informações repassadas serão mantidas em sigilo e apenas os dados analisados 

resultantes da pesquisa serão ilustrados em forma de gráficos e tabelas. Você não 

precisa se identificar. 

 

1) Qual o seu segmento de atuação no setor da construção civil? – (somente 

uma resposta) 

(  ) Incorporadora de empreendimentos imobiliários de habitação; 

(  ) Construtora; 

( ) Incorporadora de empreendimentos imobiliários de habitação + Construtora; 

(  ) Fabricante/Fornecedor de material de construção. 

 

2) Qual região de atuação de sua empresa? – (podem ocorrer múltiplas 

respostas) 

(  ) Sul; 

(  ) Sudeste; 

(  ) Centro oeste; 

(  ) Nordeste; 

(  ) Norte; 

(  ) Nacional. 
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3) Considerando que sua empresa atua no fornecimento de material ou na 

construção de edificações para habitação, quais padrões estão os 

empreendimentos? – (podem ocorrer múltiplas respostas) 

(  ) MCMV - Faixa 1  

(  ) MCMV - Faixa 2 

(  ) MCMV - Faixa 3 

(  ) Médio Padrão 

(  ) Luxo e Alto Luxo 

 

4) A sua empresa tem utilizado de inovação em empreendimentos 

habitacionais? - (somente uma resposta) 

(  ) Sim. Temos investido em inovação na construção; 

(  ) Não. Utilizamos técnicas e materiais tradicionais de construção. 

 

5) Caso resposta anterior seja “NÃO”, qual o motivo da não utilização de 

inovação na construção civil? – (podem ocorrer múltiplas respostas) 

(  ) Temos baixa escala de produção; 

(  ) Inovação custa caro; 

(  ) Difícil treinamento de mão de obra; 

(  ) Baixa percepção do usuário/comprador; 

(  ) Outra: Qual? ____________________________________________ 

 

6) Caso resposta anterior seja “SIM”, qual o motivo da utilização de inovação 

na construção civil? – (podem ocorrer múltiplas respostas) 

(  ) Ganho de produtividade na execução (racionalização construtiva); 

(  ) Melhoria do produto – desempenho; 

(  ) Percepção do usuário/comprador; 

(  ) Necessidade de sobrevivência da Empresa; 

(  ) Melhoria de condições ambientais (ruídos, térmica, luminosidade) 
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(  ) Outra: Qual? ____________________________________________ 

 

7) Para estudos e lançamento de novos empreendimentos/produtos para 

habitações, quais fatores são determinantes para sua empresa? – (podem 

ocorrer múltiplas respostas) 

(  ) Necessidade do usuário (funcionalidade, custo imóvel, acessibilidade); 

(  ) Sustentabilidade do negócio da empresa; 

(  ) Aspectos ambientais; 

(  ) Custo e preço de venda; 

(  ) Outro: Qual? ____________________________________________ 

 

 

 

 

8) Na sua percepção, onde podemos encontrar inovação sendo aplicada na 

construção civil? – (podem ocorrer múltiplas respostas) 

(  ) Componentes que facilita execução; 

(  ) Componentes que facilita utilização da habitação; 

(  ) Processo executivo – método de fazer; 

(  ) Produto final (Novos sistemas construtivos); 

(  ) Outro: Qual? ____________________________________________ 

 

9) Citar exemplos de inovação aplicada no segmento da construção civil para as 

habitações nos últimos cinco anos: 
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Anexo A: Alvenaria Estrutural 
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Anexo B: Parede de Concreto 
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Anexo C: Paredes com Painéis Pré-Fabricados 
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Anexo D: Painéis Termoisolantes 
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Anexo E: Paredes de EPS 
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Anexo F: PVC Concreto 
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Anexo G: Light Wood Frame 
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Anexo H: Light Steel Frame 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


