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RESUMO 

Estamos vivendo um período de mudanças tecnológicas sem 
precedentes. O mundo está sendo aceleradamente transformado por 
novas tecnologias digitais, que estão redefinindo a forma como as 
pessoas vivem e trabalham, bem como suas expectativas de utilização 
de novos produtos e serviços. Estas tecnologias têm cada vez mais 
oferecido à indústria da construção civil inúmeras oportunidades, pois 
quando empregadas da maneira certa, têm o potencial de transformar 
os negócios além de serem capazes de trazer ganhos ao longo da 
cadeia de valor e do ciclo do empreendimento, gerando vantagens aos 
negócios. Porém, embora amplamente disponíveis, estas tecnologias 
não têm encontrado nesta indústria e em seu subsetor da incorporação 
imobiliária, um terreno fértil. O setor investe pouco, pelo menos três 
vezes menos que seu “vizinho” da indústria de manufatura. Como 
resultado deste caráter conservador, assiste à estagnação ou mesmo a 
queda da sua produtividade, enquanto convive com margens de ¼ da 
média de outras indústrias. Com base neste contexto, o presente 
trabalho visa oferecer à comunidade científica e ao meio empresarial 
brasileiro, um diagnóstico sólido acerca das causas para o baixo 
investimento do subsetor de incorporação imobiliária em tecnologias 
digitais, de modo a subsidiar ações mitigatórias adequadas para o seu 
fortalecimento e aumento da competitividade e produtividade. E para 
tanto, realizou uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, com o 
intuito de capturar o contexto conflituoso, complexo e multifatorial em 
que se dá o processo decisório de investimento em tecnologia digital. 
Para evitar uma compreensão restrita ou fragmentada do problema, 
realizou uma ampla e profunda consulta à literatura científica de 
diferentes áreas do conhecimento, como a administração de empresas, 
a economia, a engenharia de produção, a engenharia civil e arquitetura, 
bem como publicações técnicas oriundas de consultorias 
especializadas. E sustentado pelas argumentações obtidas desta 
revisão, traçou-se quatro proposições para as possíveis causas, que 
foram examinadas com base nas visões dos diretores de engenharia de 
três grandes incorporadoras, líderes do setor no Brasil. Pôde-se 
identificar que a percepção de valor dos decisores, a aversão ao risco, 
assim como inúmeras barreiras intrínsecas às características do setor, 
são possíveis causas para o baixo investimento. Como consequência 
para o baixo investimento, observou-se o impacto negativo na geração 
da vantagem competitiva, bem como a baixa produtividade e 
lucratividade das incorporadoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Construção Civil; Transformação Digital;  
TIC; Tecnologias Digitais; Setor Incorporação Imobiliária 

 
  



 

 

ABSTRACT 

We are experiencing a period of unprecedented technological change. 
The world is being rapidly transformed by new digital technologies, which 
are redefining the way people live and work, as well as their expectations 
of using new products and services. These technologies have offered to 
the construction industry numerous opportunities, when implemented in 
the right way, It has the potential to transform business as well as being 
able to bring gains along the value chain and the project cycle, creating 
advantages to business. However, although widely available, these 
technologies have not found in this industry and its sub-sector of real 
estate development, a fertile terrain. The industry has low investment, at 
least three times less than its "neighbor", manufacturing industry. 
Because this conservative profile, it witnesses the stagnation or even the 
fall of its productivity, while it coexists with margins of ¼ of other 
industries. On this basis, this work aims to offer to the scientific 
community and Brazilian market, a diagnosis about the causes for the 
low level of investments in the digital technologies, by the Brazilian real 
state sector, in order to subsidize actions capable to mitigate this problem 
and to increase the competitiveness and productivity of the sector. To do 
so, It was conducted an exploratory and qualitative research. Firstly, in 
order to avoid a restricted or fragmented understanding of this context, a 
broad and in-depth research in a scientific literature was performed 
considering different areas of knowledge like business administration, 
economics, production engineering, civil engineering, and architecture, 
as well as technical publications produced based on quantitative surveys 
from specialized consultancies companies. In addition, supported by the 
arguments obtained in this review, it was elaborated the propositions 
that, after analyzed the visions of three biggest real state companies in 
Brazil, could answer the question of this research. It was possible to 
identify that the perception of value of decision makers, risk aversion, 
non-existence of a digital strategy, as well as numerous intrinsic barriers 
to the characteristics of the sector, are possible causes for the low 
investments. As a consequence of the low investment, it was observed 
the negative impact on the generation of the competitive advantage, as 
well as the low productivity and profitability of the developers. 

 

KEYWORDS:  Civil Construction; Digital Transformation; TIC;  
Digital Technologies; Real State 
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1. INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo um período de mudanças tecnológicas sem precedentes. O 

mundo está sendo aceleradamente transformado por novas tecnologias digitais, que 

estão redefinindo a forma como as pessoas vivem e trabalham, bem como suas 

expectativas de utilização de novos produtos e serviços. Observam-se novos negócios 

como AirBnB, Spotify, UBER, que misturam tecnologia, serviços e novos modelos de 

negócios, capazes de transformar indústrias inteiras, desafiando grandes empresas e 

seus modelos de negócio vigentes. Tem-se um novo perfil de consumidor, obrigando 

as empresas, para que sejam capazes de atender a essas novas expectativas deste 

novo indivíduo social, a adequarem seus modelos de negócio ou até mesmo criarem 

novos. O termo “revolução digital” agora abriga o termo “tecnologias exponenciais”. 

A decisão de investimento em tecnologia nunca foi uma tarefa fácil. Ter a 

capacidade de saber determinar e mensurar o valor da tecnologia digital tem sido um 

grande desafio para as empresas, assim como para a comunidade acadêmica. Mas 

tem se tornando ainda mais complexa neste ambiente de grande oferta e velocidade 

de mudança.  

Os tomadores de decisão têm sido obrigados a criar estratégias claras e bem 

definidas estabelecendo eficientes critérios para seleção das tecnologias e avaliação 

dos seus benefícios, bem como processos e políticas para gestão dos investimentos 

e das tecnologias adquiridas. 

Faz-se urgente, mais do que o alinhamento entre a área de TI e de negócio, a 

criação de uma estratégia de negócios digital, capaz de possibilitar que as empresas 

tirem proveito destas inovações para geração de valor e consequente tenham 

vantagem competitiva.  

Há inúmeras oportunidades de aumento da eficiência da indústria da 

construção civil com a aplicação de tecnologias digitais que, quando empregadas da 

maneira certa, em casos de uso específicos, prometem trazer enormes ganhos ao 

longo de toda cadeia de valor e durante todo o ciclo de vida do empreendimento, 

gerando vantagem competitiva aos negócios.  

Embora amplamente disponíveis e capazes de transformar negócios ou mesmo 

trazer vantagens, estas tecnologias digitais não têm encontrado na indústria da 

construção civil e em seu subsetor de incorporação imobiliária, um terreno fértil.  



14 

 

Como resultado do caráter conservador para investir, o setor assiste à 

estagnação ou mesmo a queda da sua produtividade, enquanto convive com margens 

de ¼ da média de outras indústrias.  

São vastas as publicações acadêmicas ou mesmo publicações técnicas de 

consultorias que apresentam inúmeras ineficiências nos processos vigentes, 

ressaltando sua obsolescência e inadequação às demandas presentes e futuras para 

produção de edifícios, nesta era digital.  

Em várias delas, observa-se a denúncia mais do que alarmante da necessidade 

de mudança do setor para se atingir os níveis de produtividade necessários para 

atender a demanda futura de habitação e o aumento da complexidade dos novos 

produtos a serem construídos. Enfatizam que é urgente que o setor realize um salto, 

introduzindo a automação, adotando as novas tecnologias digitais, bem como 

modernizando seus métodos construtivos e de gestão, similar ao ocorrido com a 

indústria de manufatura. 

Mas, por mais intrigante que possa parecer, o setor historicamente investe 

pouco em tecnologia digital, pelo menos três vezes menos que seu “vizinho” da 

indústria da manufatura.  

Em função desta contradição, o presente trabalho busca responder a seguinte 

questão de pesquisa: ”Por que o setor de incorporação imobiliária no Brasil investe 

pouco em tecnologias digitais? “ . 

E para tanto, com intuito de se evitar uma compreensão restrita ou fragmentada 

deste contexto, realizou uma ampla consulta à literatura científica produzida por 

diferentes áreas do conhecimento, como a administração de empresas, a economia, 

a engenharia de produção, a engenharia civil e arquitetura, bem como publicações 

técnicas produzidas com base em pesquisas quantitativas, oriundas de consultorias 

especializadas.  

E sustentado pelas descobertas obtidas desta revisão crítica da literatura, 

traçou-se as argumentações e proposições para resposta à pergunta de pesquisa que 

foram confrontadas com as visões de três grandes incorporadoras imobiliárias, líderes 

do setor no Brasil.  
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1.1. OBJETIVO 

Identificar as causas do baixo investimento do setor de incorporação imobiliária 

em tecnologias digitais e suas consequências para vantagem competitiva. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Delinear as características intrínsecas do setor que afetam o investimento em 

tecnologias digitais; 

 Identificar as consequências do baixo investimento em tecnologia no setor para 

geração da vantagem competitiva; 

 Identificar o processo decisório e perfil de investimento em tecnologia digital do 

setor; 

 Identificar o valor percebido das tecnologias digitais pelos decisores do setor. 
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1.3. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

A escolha pela realização de uma pesquisa no setor de incorporação imobiliária 

do Brasil, se deve ao seu perfil estratégico ao país ao ser capaz de causar importante 

impacto econômico numa extensa cadeia de produção, mas sobretudo por manter um 

grande valor social na geração direta e indireta de empregos, além de promover a 

redução do déficit habitacional. 

Resultante da crise desencadeada em 2014, a combinação desastrosa do 

baixo de volume de lançamentos e das vendas, com elevado índice dos distratos, tem 

trazido um efeito gravíssimo às incorporadoras, resultando no encerramento de 

milhares delas e na supressão de centenas de milhares de postos de trabalho.  

No entanto, observa-se neste mesmo período, incorporadoras inseridas neste 

mesmo contexto de crise que têm encontrado saídas, apresentando um crescimento 

significativo no seu faturamento, enquanto a maioria tem amargado expressivos 

prejuízos. 

De modo inverso, durante o período que precedeu a crise, observou-se o 

crescimento acelerado do mercado, com o surgimento de um grande número de novas 

incorporadoras, bem como o aumento expressivo da demanda, obrigando as 

empresas se tornarem mais competitivas e produtivas. 

Em ambos os cenários, observa-se entre as empresas líderes do setor, a 

realização de estratégias, a adequação de modelos de negócios e processos, com 

especial suporte das tecnologias digitais para inovar, transformar os negócios ou 

mesmo para obter vantagens.  

Entretanto, pesquisas revelam que este não é o perfil da maioria do setor, 

apresentando um perfil conservador e de baixo investimento em tecnologia. 

Por esta razão, o presente trabalho visa oferecer à comunidade científica 

brasileira e meio empresarial um diagnóstico sólido acerca das causas para o baixo 

investimento do setor em tecnologias digitais, de modo a subsidiar ações mitigatórias 

adequadas ao fortalecimento e aumento da competitividade e produtividade do setor. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“... science consists in grouping facts so that general laws or 
conclusions may be drawn from them”.  

(DARWIN, 1859, p.428) 

2.1. AS TECNOLOGIAS DIGITAIS, UMA NOVA FACE PARA TI 

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2018), estamos vivendo um período de mudanças tecnológicas sem 

precedentes, tanto em termos de extensão, quanto em velocidade de mudança. O 

mundo está sendo aceleradamente transformado por novas tecnologias digitais, que 

estão redefinindo a forma como as pessoas vivem e trabalham, bem como suas 

expectativas de utilização de novos produtos e serviços. Tem-se um novo perfil de 

consumidor obrigando as empresas, para que sejam capazes de atender a essas 

novas expectativas, deste novo indivíduo social, a adequarem seus modelos de 

negócio ou até mesmo criarem novos. Pioneiros “nascidos digitalmente”, como por 

exemplo Amazon, Facebook e Google, se tornarem gigantes poderosos, enquanto 

empresas que há muito tempo dominavam suas indústrias, encontraram suas 

propostas tradicionais de valor sob ameaça. Tornou-se essencial às empresas 

estarem mais próximas dos seus clientes de modo a perceber as rápidas mudanças. 

E aos modelos de negócio serem capazes de tirar proveito destas novas tecnologias 

para capturarem o valor para os seus clientes.  

Estes fatores levaram Sebastian et al. (2017), que se dedicou a estudar os 

impactos das novas tecnologias digitais em negócios já estabelecidos, a entendê-las 

como sendo tanto oportunidade às empresas para virarem o jogo contra a 

concorrência, quanto uma ameaça à própria existência. 

Para o Fórum Econômico Mundial (2017), as principais causas para esta 

aceleração da inovação são o custo decrescente somado do aumento significativo da 

capacidade das tecnologias digitais. Segundo este relatório, o avanço tecnológico 

associado a redução do seu custo está criando um mundo mais conectado: 8 bilhões 

de dispositivos estão agora conectados à internet; são previstos 1 trilhão até 2030. 

Esta tendência tem trazido em si a democratização das tecnologias, bem como a 

oportunidade de combiná-las de maneiras inovadoras desencadeando efeitos 

"combinatórios", provocando um “progresso exponencial da tecnologia” em um 

período já conturbado por significativas mudanças da já anunciada “revolução digital”, 
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que desde a década de 90 fez surgir a chamada “era da informação” ou também 

conhecida como “era digital”. 

Nas bibliografias acadêmicas mais recentes, observa-se a ampliação da 

compreensão usualmente adotada por renomados pesquisadores em relação ao 

termo TI (Tecnologia da Informação). Autores como Weill (1992), Laudon e Laudon 

(1999), Henderson e Venkatraman (1993), utilizaram o termo TI ou TIC (Tecnologia 

da informação e comunicação) se referindo a um conjunto das ciências, tecnologias, 

processos e padrões, relacionados à coleta, produção, armazenamento, acesso, 

transmissão, segurança, processamento e uso de informações em meios digitais, 

incluindo o hardware de computadores, redes, dispositivos móveis, bem como 

software necessário.  

Agora, ao invés, em novas produções acadêmicas, como por exemplo a de 

(ROSS, 2017; WEILL, 2017), observa-se a referência ao termo Tecnologias Digitais, 

que extrapola a compreensão anteriormente adotada, incluindo à definição um 

conjunto das tecnologias emergentes, também associadas a quarta revolução 

industrial que, além de convergentes, ultrapassam as fronteiras das esferas física, 

digital e biológica, promovendo avanços em vários campos. Fazem parte deste novo 

conjunto, a robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, computação quântica, 

biotecnologia, internet das coisas (IoT), blockchain, redes sem fio de alta velocidade, 

fabricação aditiva/impressão 3D, veículos autônomos, social media, mobile, cloud 

computing, Bigdata e analytics, VR (realidade virtual) /AR (aumentada), entre outros.  

Convém ainda, no âmbito da indústria da construção civil ao qual se dedica 

este trabalho, adicionar as tecnologias como Laser Scanning, GPS (Global Positioning 

System, Fotogrametria, SCM (Supply Chain Management), BIM (Building Information 

Modeling), GIS (Geographic Information System) e PLM (Product Lifecycle 

Management). 

Uma distinção que se faz necessária refere-se aos termos Digitalização, Digital 

e Transformação Digital, que para tanto, serão empregadas as argumentações de 

Ross (2017). O termo digitalização refere-se ao processo de utilização da tecnologia 

digital para a padronização dos processos de negócio, essencial para sustentação e 

crescimento do negócio, entretanto está intrinsicamente associada ao corte de custos, 

ganho de eficiência, previsibilidade e excelência operacional, a exemplo das iniciativas 

para introdução dos ERP (Enterprise Resource Planning) e do CRM (Customer 
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Relationship Management). Já o termo Transformação digital, refere-se à 

transformação que empresas devem passar para aproveitar as vantagens e 

oportunidades criadas pelas tecnologias digitais, envolvendo prioritariamente o 

repensar da relação da empresa com seus clientes, sua proposição de valor e não 

apenas suas operações.  

Uma empresa Digital é aquela que inova para oferecer produtos e serviços 

aprimorados e que amplia o envolvimento do cliente.  Um líder na economia digital 

deve atingir o tripé simultaneamente: ser lucrativo, inovador e oferecer uma ótima 

experiência ao cliente. A realização dos três juntos cria uma fonte de vantagem 

competitiva (WEILL et al., 2017). 

2.1.1. Decisão de investimento em tecnologia digital  

A decisão de investimento em tecnologia digital não é uma tarefa fácil. Ter a 

capacidade de saber determinar e mensurar o valor da tecnologia digital tem sido um 

grande desafio para as empresas, assim como para a comunidade acadêmica. Talvez 

isto se deva ao fato, como abordado em Hatch (1997, apud ALBERTIN e ALBERTIN, 

2016, p.17), da tecnologia não ser “uma aplicação pura da ciência, uma vez que é 

influenciada pelos relacionamentos sociais, culturais, econômicos e técnicos, que 

precedem a sua existência”. Ou mesmo, pela já discutida velocidade exponencial do 

surgimento e mudança tecnológica, que amplia significativamente o leque de opções, 

obrigando os tomadores de decisão possuírem eficientes critérios de seleção e 

avaliação dos seus benefícios, além de processos e políticas bem definidas para 

gestão dos investimentos e das tecnologias adquiridas. 

A escola neoclássica da economia, desde o economista Robert Solow, 

ganhador do prêmio Nobel em economia de 1987, tem utilizado a produtividade como 

medida de retorno ou benefício da TI para o negócio como fator decisório de 

investimento. Nele encontra-se a história de que após ter analisado os massivos 

investimentos em TI realizado pelo governo americano nas décadas anteriores, ecoou 

as seguintes frases: “os computadores estão por toda parte menos nas estatísticas de 

produtividade” e “não há nenhuma evidência de que a informática trouxe algum 

aumento na produtividade do setor terciário nestes 40 anos” (WAINER, 2003, p. 2).  

Destas afirmações deu-se o surgimento da clássica expressão do “paradoxo 

da produtividade”, que representa a incapacidade dos métodos existentes em 
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demonstrar de forma empírica que os investimentos em TI resultem em melhorias 

quantificáveis da produtividade nas organizações que as efetuaram, mesmo que fosse 

evidente e observável a qualquer usuário os avanços obtidos através dela.   

A produtividade obtida por TI para os economistas é calculada com base no 

valor agregado, que é a medida dos valores do que foi realmente produzido em um 

determinado período, isto é, o valor do bem produzido subtraído da soma dos custos 

acumulados do trabalho para produzir esse bem, dividido pelas horas totais 

trabalhadas.  

Não obstante, a escola da administração de empresas tem de Venkatraman a 

visão de alinhamento entre a TI e o negócio (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993). 

Para ele, é deste alinhamento que se obtém a justificativa e o claro objetivo de investir 

em TI. Ele propõe que a estratégia de negócios direcione a estratégia de TI de modo 

a permitir moldar o próprio negócio ou mesmo os processos organizacionais, a fim de 

atingir seus objetivos (VENKATRAMAN, 1994).   

Carr (2003) ainda irá dizer que a estratégia precede a tecnologia. Ele 

argumenta que a menos que uma tecnologia seja adequadamente assimilada pela 

empresa, ela não fornecerá uma vantagem por conta própria, pois como a tecnologia 

se torna disponível para todos, ela não fornece nenhuma vantagem inerente. E para 

se evitar esta armadilha, adverte que não se deve concentrar na tecnologia como um 

fim em si mesmo, em vez disso, a tecnologia deve ser um meio para fins estratégicos.  

Em Albertin e Albertin (2016), se tem uma abordagem ampla capaz de alcançar 

o caráter complexo e multifatorial das empresas sobre o processo decisório em TI. 

Para capturar o valor da TI em todos os seus aspectos, sejam sociais, culturais, 

econômicos e técnicos, Albertin e Albertin (2016, p.7-15) propõem estabelecer uma 

relação entre os direcionadores do uso da tecnologia, os usos possíveis da TI nas 

empresas, seus benefícios esperados e efetivamente realizados, com métricas de 

desempenho organizacional. A saber, os direcionadores de uso da tecnologia, 

capturam as pressões externas e internas exercidas pelo mercado, organização, 

indivíduo e pela própria tecnologia.  

Estes direcionadores permitem analisar forças como: o cenário político e 

econômico; políticas; leis e normas; novas tecnologias e tendências; as novas 

demandas de mercado e o perfil do cliente; a concorrência, mas também leva em 
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consideração as próprias forças internas da organização dentro do seu quadro 

estrutural, político e cultural, que exercem influência à medida de sua relação de poder 

e relevância ao negócio.  

Para delimitação dos usos de TI, se baseou em Weill e Bradlent (1998) os 

discriminando ao nível da infraestrutura de TI, necessária à sustentação das 

atividades e processos de negócio;  ao nível de transações, que correspondem aos 

sistemas transacionais da organização; aos níveis informacionais e estratégicos, que 

estão relacionados ao sistemas informacionais e de suporte a tomada de decisão, que 

buscam a eficiência operacional, como também possibilitam sua reviravolta, como 

preconizado por Mcfarlan et at. (1983).  

E para que seja mensurado o impacto do investimento de TI no desempenho 

empresarial, os benefícios oferecidos e verdadeiramente realizados pela tecnologia 

são analisados nos âmbitos de custo, produtividade, qualidade e inovação e são 

associados ao Balance Scorecard proposto por Kaplan (1992) de modo a identificar, 

para além dos benefícios financeiros tangíveis deste investimento, os intangíveis 

como a inovação, satisfação do cliente e a melhoria dos processos internos e 

aprendizado.  

Por fim, para que seja garantido o alinhamento dos investimentos de TI ao 

negócio, sugerem que sejam definidas as políticas e responsabilidades sobre a gestão 

e tomada de decisão acerca dos investimentos e da administração da TI, e para tanto, 

propõem a implementação da governança corporativa, governança de TI e o emprego 

de técnicas como ITIL e COBIT considerando que os resultados também advêm da 

administração efetiva da tecnologia.   

Albertin e Albertin (2010, apud ALBERTIN e ALBERTIN, 2016, p.164) definem: 

“Governança de TI é um modelo de gestão, integrante da governança 
corporativa e da administração de TI, alinhado às estratégias, objetivos e 
metas organizacionais, que tem como função definir as diretrizes e efetivar o 
processo de decisão de TI, buscando um entrega de valor, excelência 
operacional e otimização de resultados coerentes com as aspirações de 
negócio. ”  

 

Sendo que, para Fitzpatrick (2005, p.61, apud ALBERTIN e ALBERTIN, 2016, 

p.46) governança corporativa, é:  

“O sistema pelo qual negócios e corporações são dirigidos e controlados. A 
estrutura de governança corporativa especifica a distribuição de direitos e 
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responsabilidades entre diferentes participantes da corporação, tais como o 
conselho de diretores, gerentes, acionistas e outros stakeholders, e 
estabelece as regras e procedimentos para a tomada de decisão. Desta 
forma, ela também provê a estrutura pela qual os objetivos da empresa são 
estabelecidos e a maneira de atingir e monitorar o desempenho. “ 

 

Para Albertin e Albertin (2016) a relação entre governança corporativa, 

governança de TI e a administração de TI é que possibilita a tomada de decisão 

estratégica, a definição de como será realizado o uso de TI e como as estratégias 

corporativas serão implementadas, garantindo o alinhamento estratégico entre 

negócio e a TI. Sua proposição responde ao ambiente corporativo conflituoso 

discutido em Schein (1989) entre as relações do CEO e o CIO, e de outros indivíduos 

internos da organização, que participam do processo decisório assumindo vários 

arquétipos1 a serem observados pela governança de TI. Entretanto, enfatiza o papel 

fundamental da alta liderança no processo decisório, ao ressaltar a posição de Weill 

e Ross (2004, p.61) os quais consideram que “o relacionamento entre organização e 

a área de TI é influenciado pela atitude do CEOs, ficando mais crítica e conflituosa 

quando ambos têm percepções distintas”. 

Esta visão, baseada no alinhamento de Venkatraman, embora tenha se 

mostrado eficaz nas últimas décadas, tem perdido rapidamente sua força 

(BHARADWJ et al., 2013). À medida em que as tecnologias digitais evoluem de modo 

exponencial, o sucesso do seu desenvolvimento ou mesmo de sua adoção e 

apropriação pelo negócio tem exigido que as empresas criem ambientes internos 

favoráveis à inovação e à experimentação digital, se tornando capazes de realizar 

projetos pilotos, ágeis o suficiente, abertos a colaboração externa, para que seja 

possível acompanharem o ritmo destas mudanças, capturando aquelas que sejam 

efetivamente transformadoras ou impactantes no negócio.  

Por isto, dois aspectos emergentes e fundamentais devem ser considerados 

no debate acerca do processo decisório para investimento em TI, sendo eles os 

métodos abertos adotados pelas empresas para inovação e investimento em 

tecnologia; e a fusão das estratégias de negócio com as estratégias de TI, constituindo 

uma estratégia de negócio digital. Ambos os aspectos serão melhor discutidos nas 

seções seguintes. 

                                                           

1 Arquétipos da governança utilizados para tomada de decisão, segundo Weill e Ross (2004, p.11) 
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2.1.2. Estratégia de negócio digital  

O importante aspecto que necessita ser considerado mais 

contemporaneamente em relação ao processo decisório para investimento em TI, 

refere-se a uma abordagem mais recente que propõe uma ampliação à visão 

predominante de alinhamento de Venkatraman que toma como premissa que as 

estratégias de TI devam estar subordinadas e dirigidas pela estratégia de negócios. 

Ao invés, esta nova abordagem adota uma visão de estratégia unificada, denominada 

Estratégia de Negócio Digital, como enunciado em Bharadwj et al. (2013). Segundo 

ele, a estratégia de negócios digitais amplia o alcance além dos limites e cadeias de 

suprimento para os ecossistemas dinâmicos que ultrapassam os limites tradicionais 

da indústria, e torna quase impossível desassociar a tecnologia digital do produto, do 

serviço ou mesmo da estratégia de negócio.  

No entanto, Kavadias et al. (2016) adverte sobre o erro comum na associação 

da transformação de um mercado ou negócio apenas com a adoção de uma nova 

tecnologia, pois apesar das novas tecnologias serem fatores importantes, nunca 

transformaram uma indústria por conta própria. Ele reafirma a necessidade de uma 

estratégia digital, mas que realize os valores capturados por um modelo de negócio 

ao dizer que o que faz tal transformação é um modelo de negócio que pode ligar uma 

nova tecnologia para uma necessidade emergente do mercado. Portanto, caso se faça 

necessário, à priori, a existência de um modelo de negócios que capture o que é valor 

para o mercado, as decisões por investimento nas tecnologias digitais passam 

primordialmente pela capacidade das empresas em repensarem o negócio.  

Para Kane et al. (2015), a habilidade de repensar o negócio no contexto digital 

é determinada em grande parte por existência de uma estratégia digital clara apoiada 

por líderes que fomentam uma cultura capaz de mudar e inventar o novo. Para ele, o 

poder de uma estratégia de transformação digital está em seu escopo e seus 

objetivos. Ele observou que empresas menos maduras digitalmente tendem a se 

concentrar em tecnologias individuais e em estratégias que tem foco exclusivamente 

operacional. E argumenta, que de modo geral, as empresas estão investindo no Digital 

para melhorar a eficiência e a experiência dos seus clientes. Entretanto, as empresas 

de maior maturidade buscam diferenciar-se usando o digital para transformar seus 

negócios, permitindo-lhes se distanciarem na competição de mercado.  
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Uma descoberta importante de seu trabalho foi a distinção dos líderes digitais 

dos demais. Identificou para o primeiro caso a existência de uma estratégia digital 

associada a uma cultura e liderança preparadas para impulsionar a transformação.  

Outra descoberta foi que as empresas mais maduras digitalmente são 

consideravelmente menos avessas ao risco. Mais da metade dos entrevistados das 

empresas menos maduras digitalmente admitiu que o medo ao risco é uma falha 

importante, mas somente 36% disseram que esta mudança de percepção seria 

insuperável, revelando o aspecto exclusivamente cultural das empresas.  

A pesquisa concluiu ainda, que para aumentar sua capacidade de assumir 

riscos nas empresas, os executivos precisam mudar sua mentalidade. E ao realizar 

uma comparação de várias indústrias quanto a sua digitalização e maturidade digital, 

o setor de construção e incorporação imobiliário, postulou a posição mais baixa em 

termos de maturidade digital, estando atrasadas no desenvolvimento de estratégias 

digitais focadas em transformar seus negócios.  

Ross et al. (2016) acrescenta que as empresas obrigadas a responder de forma 

rápida as mudanças, e de forma eficaz, devem ser capazes de testar, integrar e 

dimensionar rapidamente as inovações digitais. Em seus estudos, ela concluiu que as 

empresas com mais sucesso para realizar suas estratégias de negócio que visam 

atender às demandas da economia digital construíram dois conjuntos de recursos 

tecnológicos: um backbone operacional e um backbone de serviços digitais, que, 

embora pareça ser uma má ideia, é a maneira mais rápida de introduzir inovação 

digital sem prejudicar os recursos da empresa.  

Para ela, o backbone operacional suporta a excelência operacional, contendo 

o portfólio de tecnologias de digitais, processos, dados e serviços de TI que garantem 

a eficiência, a escalabilidade, a confiabilidade, a qualidade e a previsibilidade das 

operações principais da empresa, a exemplo do que já vem sendo construído desde 

o final da década de 90 com o surgimento dos ERP’s e que ainda hoje são um desafio 

para qualquer estratégia digital.  

A plataforma de serviços digitais, por sua vez, permite uma inovação rápida, 

pois pelo fato do backbone operacional ser projetado para confiabilidade e eficiência, 

ele não oferece a velocidade e a flexibilidade que as empresas precisam para 

constantes e rápidas inovações digitais.  
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Por isto, um número crescente de empresas está definindo um segundo 

conjunto de recursos, uma plataforma de serviços digitais, contendo serviços de 

tecnologia e recursos empresariais como base para o rápido desenvolvimento e 

implementação de inovações digitais, como micro serviços de analytics, bigdata, AI, 

serviços de hospedagem cloud computing, entre outros, bem como a conexão com o 

backbone operacional.  

2.1.3. Open Innovation: Abordagem para inovação e 

investimento em TI 

Com relação aos métodos de inovação, segundo Borges et al. (2017, p.6), a 

inovação aberta tornou-se um novo paradigma para organizar a inovação nas 

organizações, que “pressupõe que as empresas possam e devam usar ideias 

externas, bem como ideias internas e caminhos internos e externos para o mercado, 

à medida que buscam avançar juntos os ideais em plataformas, arquiteturas e 

sistemas”.  

A introdução deste conceito é atribuída a Chesbroygh em 2003, em seu livro 

Open Innovation: The new Imperative for creating and profiting from technology e, 

mais recentemente, foi definida em Chesbroygh e West (2014, p. 51) como “um 

processo de inovação distribuída baseado no gerenciamento inteligente dos fluxos de 

conhecimento através das fronteiras organizacionais”. Junto a esta definição, ele 

enfatiza o crescimento da popularidade e reputação da inovação aberta em grandes 

áreas do conhecimento, seja em empresas de grande, médio ou pequeno porte, 

indústrias de alta e baixa tecnologia, organizações de fim ou sem fim lucrativo, bem 

como políticas públicas e universidades.  

Chesbroygh, assim como Gundling (2000, apud BARBIERI e ALVARES, 2003), 

entende como sendo uma inovação o somatório de uma ideia com a implementação 

e seus resultados. Borges et al. (2017) subdividem a inovação aberta em dois 

importantes tipos: o outside-in e o inside-out, também referidos como inbound e 

outbound, respectivamente. Por outside-in entende-se como sendo o processo do 

qual a companhia abre seu processo de inovação para muitos tipos de insumos e 

contribuições externas, modelo este que, segundo o autor, tem sido mais amplamente 

implementado. Já o inside-out, requer empresas nas quais permitem que ideias não 
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utilizadas ou subutilizadas internamente, sejam disponibilizadas para fora da 

organização para outros usarem em seus negócios ou modelos.  

Para que seja possível entender a mudança de filosofia com a advento da 

inovação aberta, vale uma breve distinção ao modelo de inovação tradicional 

historicamente adotado, também referenciado como closed innovation ou inovação 

fechada. Na inovação fechada, uma empresa gera, desenvolve e comercializa suas 

próprias ideias. Este modelo dominou as operações de pesquisa e desenvolvimento 

de muitas empresas líderes durante a maior parte do século XX e funcionou muito 

bem. Entretanto, uma série de fatores combinados tem tornando este modelo de 

inovação fechada ineficiente. Chesbroygh e West (2014) defendem que o fator 

principal para o que chama de corrosão do modelo fechado, tenha sido o aumento 

dramático no número e na mobilidade de trabalhadores do conhecimento, tornando 

cada vez mais difícil para as empresas controlarem suas ideias e conhecimentos 

proprietários.  

Outro fator importante que salienta, é a crescente disponibilidade de capital de 

risco privado, o chamado venture capital - sem uma tradução para o português -, que 

ajuda a financiar novas empresas e seus esforços para comercializar ideias, fazendo 

com que a cada dia surjam novos Ubers, Spotifys, ArbnBs, ou seja um sem fim de 

novos modelos de negócio que se misturam as novas tecnologia e serviços, e que tem 

rompido os limites da indústria tradicional ao criarem novos nichos de mercado.  

Para sintetizar as diferenças centrais entre estas duas filosofias, apresenta-se 

a seguir um quadro contendo os seus principais contrastes entre os princípios: 

Tabela 1- Principais contrastes entre os princípios de inovação fechada e aberta 

Principais contrastes entre os princípios de inovação fechada e aberta 

Fechada Aberta 

As pessoas inteligentes em nosso ramo 
trabalham para nós. 

Nem todas as pessoas inteligentes trabalham para 
nós, por isso precisamos encontrar e aprisionar o 
conhecimento e a experiência de indivíduos 
brilhantes fora de nossa empresa. 

Para lucrar com pesquisa e desenvolvimento, 
nós devemos descobrir, desenvolvê-lo e 
comerciá-lo nós mesmos. 

Pesquisa e desenvolvimento externo pode criar 
valor significativo; interno é necessário reivindicar 
uma parte desse valor. 

Se nós descobrirmos o que temos, nós faremos 
isso primeiro. 

Nós não temos que originar a pesquisa para lucrar 
com isso. 

Se formos os primeiros a comercializar uma 
inovação, vamos ganhar. 

Construir um modelo de negócios melhor é melhor 
do que chegar ao mercado primeiro.  
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Se criarmos a maioria das melhores ideias do 
setor, venceremos. 

Se fizermos o melhor uso das ideias internas e 
externas, vamos ganhar. 

Devemos controlar nossa propriedade 
intelectual para que nossos concorrentes não 
lucrem com nossas ideias 

Devemos lucrar com o uso de nossa propriedade 
intelectual por outras pessoas, e devemos 
comprar propriedade intelectual sempre que 
avançar nosso próprio modelo de negócios. 

 
Fonte: Adaptado de (CHESBROUGH, 2003; pp 38)  

 

Nesta nova filosofia aberta, Borges et al. (2017) ainda salientam a importância 

em existir políticas bem definidas para captação e destinação dos investimentos 

financeiros externos, bem como outros recursos relativos a propriedade intelectual e 

sua difusão e comercialização, como medida mitigatória à incerteza que ainda se faz 

presente em todo processo de inovação. Embora se espere que as iniciativas através 

da inovação aberta sejam mais eficientes, não há garantias do seu sucesso. E é neste 

ambiente de incerteza que modalidades de financiamento, mais propensas ao risco, 

tem um papel de fundamental relevância.  

A abordagem de Open Innovation vem sendo crescentemente adotada pelo 

setor da construção civil, representando um considerável desvio no fluxo do capital de 

investimento em tecnologia digital das construtoras em direção às startups, ao invés 

do investimento em tecnologias maduras de mercado. Esta afirmação pode ser 

constatada no recente relatório americano, JLL REPORT - “The State of Construction 

Techonlogy”, de 2018, que demonstra que as ConTech (Startups da construção) 

obtiveram investimentos na ordem de US$4.3 bilhões desde 2009. Somente a 

Katerra 2 , destaque entre as Contechs, capturou 1.1 bilhão destes recursos ao 

apresentar seu inovador modelo de negócios para construção industrializada, também 

conhecida como construção a seco ou fora do canteiro, empregando tecnologias 

digitais e linhas de produção industrializadas aderentes ao conceito da indústria 4.0 

para fabricação serializadas de componentes para as casas que fabrica.  

No Brasil, a construtech ventures3 contabilizou, em 2018, a existência de 562 

startups que capturaram, até esta data, investimentos na ordem de R$ 450 milhões. 

Destas, 64% têm até 5 anos de existência. São Paulo lidera o ranking com 230, 

seguido de Santa Catariana, com 79, e Minas Gerais, com 58. Cerca de 9% dessas 

                                                           

2 https://www.katerra.com/ 

3 Construtech ventures: http://construtechventures.com.br/ 

https://www.katerra.com/
http://construtechventures.com.br/


28 

 

empresas atuam no segmento de projetos e viabilidade de obras; 26% na criação de 

inovações no segmento de construção; 35% na aquisição de imóveis; e 30% estudam 

formas de melhorar unidades habitacionais já estão em uso. 

2.2. VANTAGEM COMPETITIVA 

A publicação do livro de Michael Porter (1985), Vantagem Competitiva, 

consagra o emprego deste termo, que décadas anteriores já encontrava na academia 

espaço para um amplo debate (BRITO e BRITO, 2012). 

Entretanto, desde então, o termo vantagem competitiva mantém sendo 

empregado com um significado genérico, algumas vezes associado a conceitos 

abstratos de valor (Barney, 1991; Porter, 1985), outras ao desempenho financeiro 

superior à concorrência (BRITO e BRITO, 2012). 

Em Barney et. al. (1991, p. 102), para definir vantagem competitiva: 

“Diz-se que uma empresa tem vantagem competitiva sustentada quando ela 
está implementando uma estratégia de criação de valor que não está sendo 
implementada simultaneamente por algum dos concorrentes atuais ou 
potenciais, e quando esses concorrentes são incapazes de duplicar os 
benefícios desta estratégia”.  
 

Barney et. al. (1991) propõe dois modelos voltados para os recursos internos 

da empresa. O VRIN (valioso, raro, inimitável e não substituível) e VRIO: valioso, 

referindo-se relevância do valor percebido; raro: a raridade que distingue o recurso; 

inimitável: quanto mais difícil de ser copiado, maior o potencial do recurso para gerar 

vantagem competitiva; e organizacional: recurso apresentado é explorado pela 

organização), sendo este uma evolução do primeiro modelo. Para ele, os recursos ou 

capacidades internas podem ser considerados como um ‘valor’ quando possibilitarem 

o desenvolvimento de estratégias que visem a eficiência e a efetividade e representam 

um valor adicionado a concorrência. 

De outro modo, Porter (2008) ao elaborar o modelo das cinco forças, propôs 

analisar as forças competitivas dos ambientes internos e externos em que uma 

empresa está inserida, afirmando que a concorrência está no cerne do sucesso ou 

fracasso de qualquer empresa. Disse ainda que, através de uma estratégia, a 

empresa pode conquistar neste ambiente concorrencial uma posição mais lucrativa e 

sustentável, alcançando uma real vantagem competitiva.  
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Ele salientou que a vantagem competitiva não pode ser obtida exclusivamente 

através da observação do ambiente interno da organização, ou seja, debruçando-se 

exclusivamente sobre suas próprias competências, processos produtivos ou 

características dos produtos criados, mas pela percepção de valor que lhes são 

atribuídos pelos seus compradores.  

Portanto, para Porter a vantagem competitiva é obtida do valor percebido, que 

deve ser visto como a essência para o bom desempenho das empresas num ambiente 

concorrencial. Porter (1985, p. 38) define valor da seguinte forma: 

 
“Em termos competitivos, valor é o montante que os compradores estão 
dispostos a pagar por aquilo que a empresa lhes oferece. O valor é medido 
pela receita total, reflexo do preço que o produto de uma empresa impõe e as 
unidades que ela pode vender[...]. “ 

 

Todavia, devido ao seu caráter subjetivo, a definição e compreensão do que 

seja valor ainda é tema de inúmeras pesquisas. Em Ito et al. (2012) encontra-se uma 

revisão abrangente que descreve o valor percebido pelos compradores baseado em 

inúmeros fatores além de um componente utilitarista. Inclui as expectativas e crenças 

a respeito do produto, as necessidades e desejos. Ele também sugere que o 

componente subjetivo adiciona à criação do valor um contexto que ultrapassa a 

dimensão de se produzir algo, circunscrita no aspecto técnico e objetivo, “e se esmiúça 

na fronteira de influenciar e alterar o estado de espírito, os sentimentos e as emoções 

do consumidor“ (ITO et al., 2012, p. 299). Em outras palavras, sugere que valor está 

na experiência gerada ao comprador, uma vez que seriam os benefícios esperados 

os principais motivadores da compra e não os atributos físicos dos produtos em si. 

Para Porter (1989) é necessária uma estratégia que conduza a um conjunto 

específico de atividades alinhadas aos objetivos da organização, que visem realizar o 

valor no ambiente competitivo. Ele sugere três diferentes estratégicas: a liderança no 

custo total, a diferenciação e o enfoque.  

A Liderança no custo total é uma posição exclusiva baseado no baixo custo, ou 

seja, é a redução dos custos a uma margem menor que a concorrência.  

O posicionamento em Diferenciação consiste em uma estratégia direcionada a 

produzir ou a oferecer produtos e serviços com valor agregado, considerado único e 

diferenciado quando comparado com a concorrência (PORTER, 1996). A partir da 

posição de diferenciação, a empresa pode identificar quais atributos os compradores 
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consideram importantes, destacando-os e assim posicionando-se de forma singular, 

para satisfazer essas necessidades.  

O enfoque consiste em focar em um determinado grupo comprador, linha de 

produtos, ou em um mercado geográfico, no campo de atuação da empresa 

(PORTER, 2004). 

Proposições distintas de estratégias podem ser encontradas em Krielow e 

Santos (2014). Para eles, a diversificação do produto; o desenvolvimento de produto; 

o desenvolvimento de mercado; a diferenciação de qualidade; a liderança de produto, 

são estratégias válidas.  

Greenwald e Kahn (2005) afirma ainda que existem pelo menos quatro tipos de 

estratégias para geração da vantagem competitiva, sendo elas: a barreiras de entrada, 

que restringem a oferta, o controle da demanda ou aprisionamento; a eficiência de 

processos e a economia de escala. 

Para possibilitar que as empresas sejam mais eficientes nas suas estratégias 

e ações gerenciais orientadas a geração de valor, Porter propôs a distinção das 

atividades executadas pelas empresas em dois grandes grupos, quer seja o relativo 

às atividades de suporte da empresa, quer seja o às atividades primárias que têm o 

papel de gerar valor aos clientes, criando assim, uma cadeia de valor, conforme o 

enunciado: 

“A cadeia de valor desagrega uma organização nas suas atividades de 
relevância estratégica para que possa compreender o comportamento dos 
custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Uma empresa 
ganha vantagem competitiva, executando atividades estrategicamente 
importantes de uma forma mais barata ou melhor do que a concorrência. ” 
(PORTER, 1989, p.31) 

 

A cadeia de valor permite que sejam feitas análises mais adequadas das 

possíveis melhorias no processo produtivo e que tragam efetivamente valor ao cliente, 

e consequentemente vantagem competitiva. Porter (1989, p. 114) irá dizer que: 

“Cadeias de valores desenvolvidas para fins de análise estratégica dos custos 
podem não isolar todas as atividades importantes para a diferenciação. A 
análise da diferenciação exige uma divisão melhor de algumas atividades de 
valor, enquanto outras podem ser agregadas se tiverem impacto sobre a 
diferenciação. “ 

O modelo genérico da cadeia de valor, figura 1 a seguir, apresenta um esquema 

do fluxo das atividades numa cadeia interligada por elos criados entre si. Horizontais 
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quando pertencerem ao grupo das atividades primárias ou verticais quando se tratar 

do elo entre uma atividade secundária e uma primária.  

O fluxo se dá a partir da seleção de inputs adequados à produção, sendo 

transformados em um processo produtivo sintonizado ao consumidor, visando a 

criação de novos valores.  

Os incrementos do valor percebido e construído nas atividades, atravessam os 

canais de distribuição até alcançar o consumidor, resultando no valor agregado para 

o uso.  

A margem é obtida da diferença do valor total e o custo agregado da sua 

execução. 

Figura 1 - Cadeia de valor genérica de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PORTER, 1989, p.34) 

 

Para (PORTER, 1989), as principais atividades primárias da cadeia de valor 

são: 

 Logística de entrada - envolve o relacionamento com fornecedores, incluindo 

as atividades para recebimento, armazenamento e disseminação dos insumos 

da produção. 

 Operações - são todas as atividades relativas a transformação das entradas 

nas saídas, ou seja, os produtos e/ou serviços realizados. 

 Logística de saída - Inclui todas as atividades necessárias para coleta, 

armazenamento e distribuição de saída. 
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 Marketing e vendas - Incluem as atividades relativas à divulgação e à 

comercialização dos produtos e serviços. 

 Serviço – Se refere à todas as atividades executadas para manutenção do 

produto ou serviço para o comprador após sua venda e entrega. 

 

E as atividades secundárias são: 

 Aquisição (ou suprimento) - é a aquisição de insumos ou recursos para a 

empresa.  

 Gestão de recursos humanos - consiste em todas as atividades envolvidas no 

recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento, compensação e - se 

necessário -, demissão de pessoal. 

 Desenvolvimento Tecnológico - refere-se aos equipamentos, hardware, 

software, procedimentos e conhecimento técnico utilizados na transformação 

da empresa de insumos em produtos. Inclui o projeto dos produtos. 

 Infraestrutura - atende às necessidades da empresa e une suas várias partes. 

Contempla funções ou departamentos como contabilidade, jurídico, finanças, 

planejamento, assuntos públicos, relações governamentais, garantia de 

qualidade e gerenciamento geral. 

 

As tecnologias digitais têm papel fundamental para realização destas 

estratégias, bem como suportar as atividades da cadeia de valor, sendo desta forma 

determinantes para o desempenho da organização. Para Porter (1989, p. 156): 

“A tecnologia de sistemas de informação também tem um importante papel 
nos elos entre atividades de todos os tipos, porque a coordenação e a 
otimização dos elos exigem um fluxo de informações. A recente e rápida 
transformação tecnológica nos sistemas de informação vem exercendo um 
impacto profundo sobre a concorrência e sobre as vantagens competitivas 
devido ao papel penetrante da informação na cadeia de valores. “ 

 

Apoiando-se em Venkatraman (1994), pode-se dizer que as tecnologias digitais 

devem ser estrategicamente empregadas nas organizações em cinco níveis 

crescentes: exploração localizada, integração interna, reengenharia de processos, 

reengenharia de redes de negócios e redefinição do escopo dos negócios, criando 

assim diferenciais de competitividade e agregação de valor conforme a estratégia da 

empresa. 
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É pertinente também mencionar que foi se baseando nas proposições de Porter 

para vantagem competitiva e estratégia, que Drucker (1994) introduziu o conceito de 

modelo de negócios. Muito embora não houvesse mencionado propriamente o termo 

“modelo de negócios”, discutiu a teoria de negócios apresentando um conjunto de 

suposições sobre o que uma empresa faria e o que não faria.  

Magretta (2002, p. 4) anos depois, ao citar o trabalho de Drucker, reforçaria a 

ideia e importância de se ter bem definido um modelo de negócio dizendo: “Um bom 

modelo de negócio responde às perguntas antigas de Peter Drucker: Quem é o 

cliente? E o que o cliente valoriza? ”. Também é aceita na literatura a definição de 

Mutka e Aaltonen (2013, p. 168) que dirá: “Um modelo de negócios conceitua as 

maneiras pelas quais uma empresa cria e captura valor. Compreende as escolhas 

estratégicas, a arquitetura organizacional e a economia da empresa”.   

Tanto o conceito de estratégia quanto o de modelo de negócios passaram a ter 

uma enorme relevância aos negócios a partir do surgimento da internet, pois provocou 

o avanço acelerado da globalização e por consequência desafiou os modelos de 

negócio existentes. A diferença entre estas duas ferramentas é que, enquanto a 

estratégia enfatiza a concorrência, os modelos de negócios constroem mais a criação 

de valor para os clientes (MORRIS et al., 2005) e, portanto, ambas são essenciais 

para que uma empresa seja capaz de capturar e realizar o valor junto aos seus 

compradores.  
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2.3. O SETOR DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

2.3.1. Atribuições e importância socioeconômica  

Importante setor da Indústria de transformação, inserida no subsetor da 

indústria da construção civil que compreende “a construção de edifícios de todos os 

tipos (residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e públicos), as reformas, 

manutenções correntes, complementações e alterações de imóveis, a montagem de 

estruturas de casas, abrigos e edifícios pré-fabricadas in loco para fins diversos de 

natureza permanente ou temporária quando não realizadas pelo próprio fabricante”, a 

incorporação imobiliária é definida como sendo, assim inscrito no CNAE (Código 

Nacional de Atividades), versão 2.04, “a realização de empreendimentos imobiliários, 

residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para a sua 

execução e posterior venda”, e compreende ainda, a execução de obras por 

empreitada ou subempreitada.  

Em Pereira (1999, p. 122), encontra-se a seguinte definição: “Considera-se 

incorporador e se sujeita aos preceitos dessa lei toda pessoa física ou jurídica que 

promova a construção para alienação total ou parcial de edificação composta de 

unidades autônomas, qualquer que seja sua natureza ou destinação”.  

O setor recebe especial atenção e extrema relevância devido ao seu perfil 

estratégico ao ser capaz de causar importante impacto econômico numa extensa 

cadeia de produção e por manter um grande valor social na geração direta e indireta 

de empregos, além de promover a redução do déficit habitacional.  

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC, 2017) 

estimou que o tamanho deste mercado no Brasil - em termos de número de 

empreendimentos lançados-, no período de 2008 e 2017, foi de 6,3 milhões de novas 

unidades, 286,9 milhões de m² construídos, alcançando a receita total de R$ 1,131 

trilhão, tomando-se como base o volume lançado e o VGV (Valor Geral de Vendas). 

Este montante expressivo correspondeu a uma receita média de R$ 113,2 bilhões ao 

ano, e empregou anualmente 1,9 milhão de pessoas em todo o país, além de afetar 

toda a cadeia de atividades relacionadas, como a indústria de transformação, o 

comércio varejista e atacadista, construção, agropecuária e a produção florestal. 

                                                           

4 https://concla.ibge.gov.br/documentacao/cronologia/204-concla/classificacao/por-tema/1365-cnae-2-0.html 

https://concla.ibge.gov.br/documentacao/cronologia/204-concla/classificacao/por-tema/1365-cnae-2-0.html


35 

 

2.3.2. Histórico e contextualização 

Suportada pela LEI nº 4.591 de 16 de dezembro de 19645, conhecida por lei 

das incorporações, que definiu as responsabilidades do incorporador quanto à 

entrega, garantia de prazo, preço e condições determinadas, às obras concluídas, a 

atividade de incorporação imobiliária teve sua inauguração formal neste marco 

regulatório legal criado a partir de um programa governamental desenvolvimentista 

que incluía a habitação dentre várias metas de desenvolvimento industrial. Embora 

tenha se justificado através do grande déficit habitacional, este programa caracterizou-

se como sendo parte do um grande programa de Castello Branco para dinamizar a 

economia do país.  

Este período é lembrando como o período que gerou o “Milagre Econômico” 

brasileiro, catalisando vários esforços e políticas ao redor de um plano de metas pró 

desenvolvimento e que foi capaz de alcançar um crescimento histórico do PIB do país 

superior a 10% aa., além de expressivo desenvolvimento socioeconômico e 

industrial6.  

Para concretização das metas de habitação estabelecida, fora criado o SFH 

(Sistema Federal de Habitação) no qual seria atribuída ao BNH (Banco Nacional de 

Habitação) a administração do FGTS (Fundo Garantidor por Tempo de Serviço) e do 

SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e crédito), a responsabilidade de fornecer o 

crédito à menores taxas de juros, viabilizando a comercialização dos novos produtos 

imobiliários construídos.  

O crescimento e bons resultados financeiros e econômicos do setor imobiliário 

possibilitou ainda a diversificação dos produtos com os empreendimentos imobiliários 

horizontais, os chamados loteamentos, além de produtos destinados à classe média 

e alta, antes mesmo que este primeiro grande ciclo de crescimento tivesse sido 

interrompido na década de 80.  

Com o fechamento do BNH deu-se o fim deste ciclo virtuoso, pois o principal 

operador de crédito havia se tornado alvo de investigação por fraude e corrupção, 

                                                           

5 LEI nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4591.htm 

6 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4591.htm
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro
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agravando o cenário de forte retração da economia já sob efeitos da hiperinflação e 

desemprego (SILVA e CAMPOS, 2018). 

Após mais de duas décadas de baixo investimento da indústria da construção 

civil, em virtude da uma nova estabilização da economia brasileira obtida a partir do 

plano Real de Itamar Franco na década de 90, viu-se no período de 2004 a 2013, mais 

acentuado a partir de 2007, um novo ciclo de crescimento vigoroso e consistente. Este 

novo momento levou Mello e Leusin (2009, p. 2) a dizer “na última década, o setor da 

construção civil vem passando por uma grande transformação, saindo de um longo 

marasmo, com poucos investimentos, para um período com grandes obras em 

andamento e fortes investimentos imobiliários”.  

Este período foi caracterizado pela corrida das incorporadoras locais para o 

mercado, agora promissor. Observou-se o número de incorporadoras imobiliárias 

registradas no RAIS (Relação Anual de Informações Sociais do governo federal) saltar 

de 6.439 mil em 2006 para 18.513 mil em 2014, que embora já estivesse distante da 

pós abertura econômica de 1990, não registrou crescimento significativo de empresas 

estrangeiras. Este salto se deu em virtude de novos entrantes locais e pela 

formalização de incorporadoras existentes provocando um aumento da 

competitividade doméstica, ávidos pelo mercado aquecido por grande demanda. Por 

conseguinte, o mercado assumiu um perfil majoritariamente de empresas nacionais 

de pequeno e médio portes, grande parte de empresas familiares, de tal forma que 

nesta data, se considerássemos todo o mercado da construção civil, encontraríamos 

segundo a PAIC (Pesquisa Anual da Indústria da Construção) do IBGE, apenas 569 

empresas com mais de 500 funcionários. Mais de 50% delas concentrada na região 

sudeste do país.  

Razão adicional para esta escalada de novas incorporadoras se deve ao fato 

do setor possuir baixa barreira de entrada, uma vez que não são grandes entraves 

para que alguma empresa ou mesmo pessoa física se torne uma incorporadora.  

Este novo cenário competitivo contrastaria com o das décadas anteriores que 

haviam sido caracterizadas pela competição com o intuito da sobrevivência numa 

economia recessiva, que provocou o aprimoramento das empresas apenas com o 

enfoque na redução do custo. Diria Novaes (1996, p. 25): "[...] dentre as decisões 

estratégicas das empresas construtoras atuantes do setor produtivo, em resposta a 

nova conjuntura, encontra-se o emprego de processos construtivos que não 
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impliquem na necessidade de mudanças tecnológicas radicais [...] ", e complementaria 

dizendo "[...] dentre as ações empreendidas para a viabilização dessas estratégias, 

encontram-se os esforços dirigidos para a evolução tecnológica e organizacional dos 

processos construtivos tradicionais, pela via da racionalização de produtos e 

processos". 

A nova trajetória de crescimento da atividade econômica do setor pode ser 

explicada pela melhora nas condições de crédito; cenário de aumento da confiança 

dos agentes econômicos, empresários e sociedade; e por grandes investimentos 

públicos com o foco no desenvolvimento habitacional e da infraestrutura do país em 

preparação dos eventos esportivos como a copa de 2014 e olimpíadas 2016.  

Com o ressurgimento de um grande programa habitacional, denominado 

PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), agora tendo a Caixa Econômica Federal 

como gestora dos mesmos fundos, FGTS e SBPE, a ABECIP (Associação Brasileira 

das Entidades de Credito Imobiliário e Poupança) registrou a evolução dos 

empréstimos para construção e aquisição de imóveis oriundos destes fundos, 

mudarem do patamar 7 bilhões de reais para o de 125 bilhões neste período, 

resultando na comercialização de 7.307 milhões de novas unidades (FILHO, 2016). 

Neste relatório, é possível ainda notar que o déficit habitacional seguiu crescendo ao 

final de 2014, sendo superior a 6.6 milhões de moradias. Ao considerar a ocupação 

habitacional por aluguel ou mesmo as habitações em condições de vulnerabilidade 

socioambiental, obteve-se um mercado potencial ainda mais significativo, 

demonstrando uma demanda latente por novos imóveis, como também alertando para 

o fato de que a superação do déficit habitacional exigiria ganhos significativos de 

produtividade pela indústria.  

Portanto, este contexto fortemente favorável e extremamente atrativo aos 

negócios motivou as principais incorporadoras do Brasil a capitar recursos 

estrangeiros na bolsa de valores, o chamado IPO (Initial Public Offering) (ALBERGONI 

e KUSTER, 2010). Ao todo foram captados até 2010, R$ 12 bilhões. Montante que 

permitiu a realização de investimentos para fins de modernização, seja dos processos 

produtivos, seja dos processos gerencias, mas muito mais fortemente concentrado na 

aquisição de novos terrenos. Em contrapartida, lhes seriam exigidas o ganho de 

eficiência, eficácia na obtenção de resultados financeiros em um prazo mais curto, 

maturidade na gestão e maior formalização dos contratos de trabalho, uma vez que 
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se tornaram uma SA (Sociedade Anônima) respondendo à investidores e sob leis e 

padrões de compliance internacionais.  

O ápice do crescimento foi atingido em 2010 a uma taxa de 10.3% do PIB, 

trazendo um impacto social positivo, através da geração direta de empregos, sendo 

responsável, entre 2007 e 2010, por 15,1% das 6,3 milhões de novas ocupações 

assalariadas geradas no período (CEMPRE, 2010), além impulsionar toda a cadeia 

de produção.  

Na indústria de materiais, considerando somente em 2013 já no final deste 

ciclo, o setor da construção respondeu pela maior parcela da ocupação e da renda 

gerada com salários, excedente operacional e impostos sobre a produção: 10 milhões 

de pessoas e R$ 221,8 bilhões, respectivamente, o que representou 71,5% e 63,5%, 

nessa ordem, do total da cadeia (ABRAMAT, 2010). 

Entretanto, para suportar ou mesmo impulsionar este forte crescimento, além 

de condições econômicas favoráveis, disponibilidade de crédito e existência de 

demanda de mercado, seria necessário que houvessem condições jurídicas que 

trouxessem segurança ao desenvolvimento dos negócios. Por isto, dois instrumentos 

importantes foram criados.  

Um instrumento foi a LEI nº 10.931 de agosto de 20047 que instituiu o conceito 

de patrimônio de afetação, fazendo com que os ativos e os passivos de cada 

empreendimento fossem reunidos em diferentes SPE (Sociedades de Propósito 

Específico), trazendo maior segurança à incorporadora e clientes, isolando cada 

empreendimento como um negócio individualizado, evitando efeitos cascata e até a 

falência, como caso da empresa ENCOL (EHARA et al. 2013).   

O outro instrumento instituído foi a LEI nº 9.514 de novembro de 978 que 

instruiu a alienação fiduciária garantindo a posse do imóvel a entidade que concede o 

empréstimo até que o comprador conclua a quitação do imóvel adquirido. Este 

instrumento permitiu que em caso de inadimplência, o imóvel pudesse ser recuperado 

facilmente.  

                                                           

7 LEI nº 10.931 de agosto de 2004. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Lei/L10.931.htm 

8 LEI nº 9.514 de novembro de 97  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9514.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Lei/L10.931.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9514.htm
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Preocupado com o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos produtos 

criados pelo setor, assim como a modernização produtiva, o governo federal 

aprimorou o programa PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

do Habitat) que havia sido criado em 1991, com intuito de difundir os novos conceitos 

de qualidade, gestão e organização da produção. Este programa possui um SiAC 

(Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil), capaz de restringir o acesso ao crédito ou licenças às 

incorporadoras não qualificadas. E em consonância ao efeito positivo na melhoria da 

qualidade do setor, algumas certificações como ISO 9001 (gestão organizacional), 

ISO 14001 (gestão ambiental) e OHSAS 18001 (saúde e segurança do trabalho) foram 

introduzidas, bem como programas de qualidade e gestão como 5S, 6Sigma, Lean 

Construction, PMBook, entre outros. 

O acelerado crescimento num período curto, além da bonança aos 

empresários, trouxe consigo o aumento sensível nos preços dos imóveis. No estado 

de São Paulo por exemplo, segundo relatório do Banco do Brasil e FIPEZAP (BB, 

2014), os índices de crescimento se mantiveram superiores a 10% aa. durante todo o 

período, atingindo patamares superiores a 20% aa. entre 2008 e 2010.  

O aumento dos preços dos terrenos e da elevação do custo dos insumos e do 

aumento dos salários motivados pela escassez da mão de obra qualificada, foram os 

principais fatores que pressionaram a alta dos custos de produção e 

consequentemente do imóvel, deteriorando a produtividade financeira do setor. Viu-

se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) acumular alta de 43,4% entre 

2007 e 2012. Mas nem mesmo a crise americana ocasionada pelo estouro da bolha 

imobiliária em 2008, ou mesmo a alta dos preços, conseguiram afastar o consumidor 

da realização do seu sonho de comprar a casa própria. 

Foi só em 2014 que se deu nova interrupção do ciclo de crescimento no setor, 

dando lugar a uma crise econômica e política de dimensões sem precedentes, no qual 

provocou a forte retração dos investimentos, recessão e forte desemprego. Em 2017, 

a construção civil encerrou o ano com uma retração de 7,5% (IBGE, 2017) após três 

anos consecutivos, acumulando queda 28.6% neste período. Registrou-se uma queda 

drástica do lançamento e vendas de novos imóveis, crescimento do distrato dos 

contratos de compra e venda, chegando aos índices alarmantes de 46.9% em 2016. 

Cabe ressaltar que estes distratos foram motivados pela incapacidade do adquirente 
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em honrar com pagamento, mas também pela forte percepção da desvalorização do 

bem que neste contexto alcançava forte desvalorização. A Caixa Econômica Federal 

retomou em 2016, 15.881 imóveis, obtendo uma alta de 81% em relação a 2015, ano 

que já apresentava alta semelhante em relação ao ano anterior. 

 A combinação desastrosa do baixo de volume de lançamentos e das vendas, 

com elevado índice dos distratos, trouxe um efeito gravíssimo no fluxo de caixa das 

incorporadoras, que acumularam despesas correntes adicionais para manutenção do 

alto o nível de estoque, além da própria depreciação do imobilizado, resultando no 

encerramento de mais de mil incorporadoras e na supressão até 2015 de 455 mil 

postos, queda de 15,72%, atingindo o patamar de 2010 (VASCONCELOS e 

CASTELO, 2017). Deve-se estimar um cenário ainda pior, uma vez que até o presente 

momento desta pesquisa, a crise mantém seu curso de queda dos indicadores.  

Quando analisado o impacto na cadeia de produção da construção civil, 

observou-se que a formação bruta de capital fixo (aquisição de maquinas e 

equipamentos para construção) experimentou expressiva retração de 23,4%, 

reduzindo o valor dos investimentos em construção de R$ 733,8 bilhões, em 2014, 

para R$ 529 bilhões, em 2016 – queda de 19,3% (IBGE, 2017).  

Com síntese desta seção, A figura 2 a seguir, apresenta a característica cíclica 

histórico do setor da construção civil no Brasil, considerando o período analisado:  

Figura 2 - Característica cíclica da atividade econômica do setor da construção civil 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: o Autor, adaptado de (NASCIMENTO e SANTOS, 2003) 
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2.3.3. A cadeia de valor e seus principais desafios 

A incorporadora é a responsável pelo empreendimento. Cabe a ela a 

identificação da demanda e das necessidades do mercado, a prospecção e aquisição 

dos terrenos e o projeto técnico, financeiro, econômico e ambiental do 

empreendimento. É a incorporadora que realiza a negociação da venda de uma 

unidade imobiliária, podendo também haver intermediação através dos corretores em 

imobiliárias, e em vários casos, atua como entidade de crédito financeiro ao cliente 

desde o lançamento até a entrega do imóvel construído. Realiza a construção do 

edifício através de uma construtora própria ou terceirizada por meio de contratos de 

empreitada ou subempreitada. Cabe à construtora a execução da obra seguindo as 

orientações do projeto aprovado pela prefeitura do município no qual o 

empreendimento está localizado.  

Atender ao projeto significa acatar precisamente às especificações técnicas do 

produto e das normas relativas a lei de zoneamento, do uso ocupação do solo, da 

gestão ambiental, do desempenho do edifício que visam a qualidade do produto 

imobiliário e a segurança dos seus ocupantes, assim como o atendimento ao prazo 

pactuado para a entrega do empreendimento.  

Todos os custos e riscos inerentes à construção, incluindo recolhimento de 

impostos, responsabilidade técnica e acidentes de trabalho, são de responsabilidade 

da construtora. Por esta razão, muitas incorporadoras escolhem ter sua própria 

construtora como parte da sua estrutura organizacional, bastando para tanto apenas 

que estas duas funções, incorporação e construção, estejam ambas descritas em seu 

contrato social.  

Também é atribuição da incorporadora a entrega/repasse ao consumidor da 

unidade adquirida e a observância das garantias previstas na LEI 8.078/90 inserida 

no código de defesa do consumidor, além da já mencionada LEI 4.561/64, que garante 

ao consumidor minimamente que em até cinco anos requeira indenização ou reparos 

às falhas identificadas da construção. 

Um produto imobiliário tem alto valor de produção, com custos na ordem dos 

milhões, ou até mesmo centenas de milhão. Por isto, os empreendimentos contam em 

sua maioria com financiamento obtido pela incorporadora imobiliária junto a alguma 

instituição financeira. Como já discutido, são recursos oriundos SBPE (Sistema 
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brasileiro de poupança e empréstimo), do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço), mas também de outras linhas específicas de financiamento. Os 

empreendedores imobiliários buscam os recursos junto às instituições de crédito que, 

após serem avaliados o produto que se pretende construir e o seu perfil, contrata o 

financiamento e, na medida em que as obras são realizadas e devidamente aferidas 

pela instituição financeira, os recursos são liberados. O valor liberado pela instituição 

financeira deverá ser quitado pelo incorporador imobiliário dentro do prazo ajustado 

no respectivo contrato (usualmente, seis meses após a conclusão das obras e 

respectiva averbação do “habite-se” junto ao registro de imóveis). 

O ciclo total de um empreendimento tem início meses ou anos antes do início 

do ciclo produtivo propriamente dito, necessários para que se realize a aquisição do 

terreno, aprovação do projeto técnico -denominado projeto legal-, obtenção das 

licenças e registro da incorporação. Já o ciclo produtivo da incorporação, se inicia 

após o bom resultado do lançamento do empreendimento, e tem duração média de 

36 meses.  

Esse longo ciclo, quando comparado com outros mercados, faz com que a 

incorporação imobiliária tenha caraterísticas bastante distintas, obrigando uma gestão 

bastante eficiente do seu fluxo de caixa.  

Vale distinguir o conceito de ciclo do empreendimento do ciclo de vida do 

produto imobiliário. Este último adiciona ao primeiro, como referido no relatório de 

referência ISO/TR 14177: 1994 ou mesmo na norma ABNT NBR ISO 12006-2:2010, 

a duração de pelo menos 50 anos considerando seu tempo de uso até possível 

demolição.  

A figura 3 a seguir, apresenta o ciclo do empreendimento dentro da cadeia de 

valor de Porter, a fim de permitir uma análise estratégica do setor a partir da 

caracterização da cadeia de valor da incorporação imobiliária. Consonante com 

(ABRAINC, 2015), os tempos ideias de cada atividade foram incluídos à figura e 

agrupados em macro fases, com o intuito de orientar a escala temporal deste ciclo: 
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Figura 3 - Cadeia de valor da Incorporação Imobiliária e tempos médios do ciclo de incorporação 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenvolvido pelo autor. Adaptado de (ABRAINC, 2015) 

 

As atividades primárias são: Prospecção e compra do Terreno; Projeto, 

Licenciamento e Aprovações, Lançamento (Vendas), Logística Interna, Construção do 

Empreendimento, Conclusão e Entrega do Imóvel, Assistência técnica e garantias. Já 

as secundárias, seguem o padrão sugerido por Porter no modelo genérico original.  

Para compreensão e aprofundamento das características intrínsecas do setor, 

a seguir serão discutidas as atividades primárias que possuem características 

peculiares na incorporação imobiliária:  

 

Prospecção e compra do terreno: A escolha adequada do terreno é essencial 

para o sucesso do empreendimento e está diretamente associada ao planejamento 

estratégico da incorporadora, dentro dos seus planos de metas e objetivos de 

crescimento do negócio. É o insumo base para incorporação do produto (edifício).  

Sua escolha leva em consideração caraterísticas físicas como a topografia, 

geologia e meio ambiente, onde ao serem analisados juntamente com a lei de uso e 

ocupação do solo e leis ambientais vigentes do munícipio obtém-se seu potencial 

construtivo. Também são consideradas a sua localização geográficas, as vistas à 

paisagem, acessibilidade e a infraestrutura urbana na qual se tem a disponibilidade 
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de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água e saneamento, 

telecomunicações. Também são fatores essenciais a proximidade à mobiliários 

urbanos relevantes a moradia como hospitais, escolas, parques, entre outros. Todos 

estes fatores somados influenciarão em sobremaneira a atratividade do produto, o seu 

valor de venda, impactando diretamente os resultados financeiros do empreendimento 

(NAVARRO, 2007).  

Segundo Chenker (2016), a identificação de segmentos de mercado e a 

seleção de mercados-alvo, com o reconhecimento de suas necessidades e anseios 

podem oferecer vantagens competitivas que impactam positivamente nos resultados 

planejados pelos empreendedores. Alencar (1993, p. 131) enfatiza que nesta fase 

inicial do empreendimento os “custos mal estimados e preços equivocados podem 

distanciar as taxas realizadas com as esperadas no planejamento inicial de cada 

empresa/empreendimento” e que “se a concepção do produto não for capaz de 

satisfazer os anseios e parte das expectativas que os compradores tem com o mesmo, 

nenhuma estratégia promocional de vendas poderá reverter este quadro“. 

Assim, como discutido em Balarine (1997), pode-se entender como sendo o 

processo de aquisição de um novo terreno, a prospecção inicial num processo de 

pesquisa mercadológica que leva em consideração os vários aspectos, como a 

conjuntura macroeconômica, socioeconômicos da região, legais e técnicos, 

subsidiado pela elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental 

e estudos vizinhança, e por fim sua aquisição propriamente dita. 

Segundo Camargo (2011), a transação financeira para aquisição de terrenos 

para fins de incorporação imobiliária pode ocorrer por meio de pagamento em 

dinheiro, por meio de permuta física, permuta financeira, ou ainda por uma 

composição que contemple parte do pagamento em dinheiro e parte em permuta.  

 

Projeto, Licenciamento e Aprovações: Se utilizarmos a classificação 

empregada para definir os processos de produção, segundo Wortmann (1983) 

teremos que o processo adotado na incorporação imobiliária é o ETO (Engineering to 

Order), no qual os requisitos e especificações de engenharia não são previamente 

conhecidos em detalhes, exigindo uma quantidade substancial de análise de projeto 

e engenharia necessária, adicionando a atividade de concepção do produto e 

desenvolvimento do projeto no tempo da sua produção.  
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Este processo se distingue dos processos seriados de manufatura, nas 

tradicionais linhas de produção em que um produto bem definido é produzido num 

fluxo ininterrupto em grande escala, classificados por MTO (Make to Order), MTS 

(Make to Stock). Estes normalmente são os empregados na fabricação seriada dos 

componentes industriais consumidos pela própria construção civil como esquadrias, 

janelas, componentes hidráulicos, entre outros. É de suma importância ter clara esta 

distinção, para que seja possível entender a importância que um projeto de 

engenharia, e o impacto que tem sobre um empreendimento deste tipo.  

Para Melhado et al. (2005) a definição do produto nesta fase da cadeia é obtida 

através da elaboração de um anteprojeto de engenharia, que permitirá caracterizar o 

produto, seu custo, prazo e impactos estimados de produção e servirá para obtenção 

de autorizações junto aos órgãos públicos e de controle. Recebe também o nome de 

projeto Legal. Este projeto sofrerá complementações e detalhamentos nas fases 

posteriores do empreendimento para que seja capaz de subsidiar sua construção 

propriamente dita. Neste momento recebe os nomes de projeto básico, executivo ou 

detalhado e representará uma atividade secundária, fora da cadeia primária de valor.  

Dito isto, convém explicitar que o projeto técnico de engenharia contempla 

diversas especialidades técnicas como: arquitetura, estruturas, hidrossanitários, 

energia, segurança, conforto, transporte, comunicação, automação, paisagísticos, 

entre outros, que são contratados pelas incorporadoras de escritórios de arquitetura e 

de engenharia. Melhado (2005) e Mintzberg et al. (2006) abordam este assunto 

relatando os grandes desafios existentes para a efetiva colaboração, gestão do projeto 

e das informações e documentos em verdadeiros silos de informação, uma vez que 

são envolvidos vários atores externos à organização, fragmentados, distribuídos 

geograficamente (até mesmo internacionalmente), e suportados por métodos 

inadequados e defasados tecnologicamente (MELHADO, 2001).  

Este cenário resulta em grandes falhas de comunicação, incorrendo em 

inúmeras perdas de produtividade durante a elaboração do projeto, além de ocasionar 

planejamentos e orçamentos imprecisos da obra, compra e aprovisionamento 

indevido de insumos, assim como falhas de execução.  

Não raro haverem alterações do projeto já em fase de produção, seja para 

atender uma solicitação de mudança do cliente, ou mesmo da prefeitura, além de erros 

de projeto identificadas tardiamente.  
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Segundo Koskela et al. (1997, p. 194), “o gerenciamento de projetos e dos 

serviços de engenharia é uma das áreas mais negligenciadas nos empreendimentos 

de construção, levando à substituição do planejamento e do controle pelo ‘caos’ e pela 

improvisação no processo”.  

Ibrahim et al. (2013) e Oliveira (2010, p. 128, apud RICOTTA, 2017) 

apresentam que 17,78% dos atrasos em obras são ocasionados por falhas de projeto 

e por mal planejamento, e 30% dos custos da construção são motivados por erros 

oriundos da má coordenação e compatibilização das múltiplas disciplinas de projeto, 

acrescido de desperdícios e improdutividades (GROHMANN, 1998, apud RICOTTA, 

2017). 

O licenciamento e aprovações para construir e para habitar, e o registro nos 

cartórios de imóveis e órgão públicos, também são um grande entrave. Segundo 

estudo denominado “O Custo da Burocracia no Imóvel” (ABRAINC, 2017), realizado 

pela Bozz&Co em 2014 e encomendado pela CBIC (Câmara Brasileira de Indústria 

de Construção), ABRAINC (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) e 

pelo MBC (Movimento Brasil Competitivo), “o excesso de burocracia para a 

construção e aquisição da casa própria no Brasil aumenta em até 12% o valor final do 

imóvel para o proprietário. Isso equivale a R$18 bilhões por ano, considerando-se os 

financiamentos com recursos do FGTS e da caderneta de poupança, com base na 

média de unidades novas entregues anualmente. Este custo extra onera toda a cadeia 

do setor e é pago pela sociedade brasileira”. Argumenta ainda que, “[...] o tempo de 

um empreendimento poderia cair para metade” (ABRAINC, 2017, p. 3). 

 

Logística Interna: Refere-se as atividades de logística do empreendimento. 

Envolve tanto a logística interna do canteiro, desde o planejamento do arranjo físico 

ou leiaute do canteiro de obras, ao planejamento e execução do recebimento, 

inspeção e movimentação de materiais, equipamentos, máquinas e de pessoas, 

programação de materiais para linha de produção e o controle do estoque, bem como 

a logística externa de toda a cadeia de suprimentos.  

Cabe ressaltar que nesta fase, o setor da construção civil usualmente adota o 

termo pré-construção por considerar atividades referentes à mobilização inicial da 

obra, planejamento, bem como a própria logística interna, entretanto, para que seja 

possível distingui-la do período prévio da construção, onde ocorrem as atividades 



47 

 

desde a prospecção ao lançamento do empreendimento, convencionou-se manter o 

termo padrão Logística Interna adotado em Porter. 

O CLM 9  (Council Logistic Management) define logística como sendo “o 

processo de planejar, implementar e controlar, de forma eficiente e econômica, o fluxo 

de suprimentos e produtos, a armazenagem e o fluxo de informações correspondentes 

a todo o sistema, da origem ao destino final, objetivando o atendimento às 

necessidades dos clientes”.  

Vieira(2006) destaca que os principais objetivos da logística na construção são: 

a simplificação dos processos de gestão obtida através o planejamento criterioso do 

ambiente produtivo; redução dos recursos humanos visando a industrialização, 

abandono de atividades que não agregam valor, como por exemplo a carga e 

descarga de materiais, ou a substituição por outros métodos construtivos; redução de 

estoques, através uma programação bem executada, controle rigoroso do  processo 

ou até mesmo um  sistema de parceria com fornecedores pode otimizar o volume de 

estoques e as atividades de movimentação; redução do tempo de atendimento (Lead 

time), através  de  uma gestão mais rígida junto aos fornecedores, visando tanto o 

aumento da confiabilidade nas entregas quanto a qualidade e no menor prazo; 

aumento da produtividade com  redução de custos.  

Zegarra (2000, p. 22) adiciona a ideia da gestão do fluxo de produção 

objetivando assegurar que não haja interrupções, e ele irá dizer que o “objetivo da 

gestão de materiais é assegurar um fluxo contínuo e sem interferências de materiais 

à obra, na quantidade requerida, com a qualidade especificada, no tempo e lugar 

certo, ao menor custo total”.  

Em termos de estrutura e função, a cadeia de suprimentos na incorporação 

imobiliária se caracteriza como sendo uma cadeia convergente, direcionando todos 

os insumos para o canteiro de obras, onde o produto final é produzido. E, excluindo 

raras exceções, é uma cadeia de suprimentos temporária, produzindo projetos de 

construção únicos. É uma típica cadeia de suprimentos MTO (Make To Order) onde 

há pouca repetição.  

                                                           

9 

https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM
_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921 

https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
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Segundo Vieira (2006), os diversos tipos de fornecedores participantes desta 

cadeia, são altamente fragmentados e podem ser categorizados por:  

 Fornecedores de serviços técnicos especializados de infraestrutura:  

levantamento topográfico, sondagens, terraplanagem, estaqueamento, etc;  

 Fornecedores de serviços técnicos especializados de supra estrutura:  fôrmas, 

alvenaria, ferragem, gesso, revestimentos, instalações, etc;  

 Fornecedores técnicos especializados: em métodos construtivos, orçamentos; 

 Fornecedores de ferramentas e equipamentos: gruas, empilhadeiras, guinchos, 

andaimes, escoramentos, elevadores de carga, balancins, vibradores, etc.; 

 Fornecedores de materiais: madeira, fôrmas e escoramentos, aço e armaduras, 

argamassas ensacadas, cimento e cal, concreto estrutural, elementos de 

alvenaria, componentes de instalações em geral, esquadrias, revestimentos 

cerâmicos, tintas, etc.…; 

 Fornecedores de subsistemas: elementos pré-moldados – construção seca, 

ferragem pré-pronta, elevadores, esquadrias, etc. 

 

A alta fragmentação da cadeia e baixa padronização traz como resultados o 

baixo alinhamento da cadeia de suprimentos e altos custos logísticos.  

Picchi (1993) partindo da estimativa de que ocorre em seu custo 30% de 

desperdício, supõe que o investimento em logística seria capaz de reduzir as perdas 

em 20%, aumentando consequentemente o resultado financeiro da construtora em 

6%. Em propõe como ações de melhoria em logística a implementação de um novo 

processo, o emprego de um novo equipamento, o estabelecimento de uma nova 

política de gestão de materiais ou mesmo na capacitação da mão de obra envolvida, 

ou mesmo tecnologias digitais que tivessem impacto na redução de perdas, o que 

traria um resultado econômico concreto ao projeto.  

Bueren e Pioli (2009) afirmam que a logística promove o aumento de eficiência 

de uma organização, pois integra fabricante, fornecedor e consumidor final, 

acarretando um processo mais ágil, seguro e lucrativo.  

Uma característica marcante da cadeia de valor da incorporação quanto a 

logística é a ausência da logística externa, uma vez que nesta indústria o produto é 

imóvel, sendo o cliente quem vai ao produto, e não o contrário. 
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 Construção do Empreendimento: As construções de empreendimentos 

“pertencem à classe de sistemas dinâmicos, complexos e despadronizados.  Estes 

sistemas são constituídos de múltiplos componentes interdependentes, 

intervenientes, dinâmicos, envolvendo vários ciclos de controles e com relações não-

lineares” (STERMAN, 1992, apud VIEIRA, 2006, p. 34).  

O canteiro de obras é o local onde ocorre a produção. É a fábrica da construção 

civil que vem se modernizando na busca da substituição de processos artesanais por 

industrializados, a fim de alcançar um ótimo sistêmico e operar como uma indústria 

seriada contendo processos repetitivos, menos intensivos em mão de obra humana e 

apoiados por máquinas.   

Embora note-se a crescente introdução de componentes pré-fabricados e 

modernos métodos construtivos pré-industrializados (VIEIRA, 2006), a indústria da 

construção civil ainda se diferencia da indústria de manufatura seriada por uma série 

de fatores, como discutidos em Casarotto (2002), Vieira (2006) e Koskela (1992). 

Estas principais diferenças foram sintetizadas e descritas a seguir: 

 Pelo fato do mercado em sua grande maioria ser constituído por empresas de 

pequeno e médio porte, tem maior aversão ao risco e baixa capacidade para 

ambientes de experimentação e inovação do tipo “Tentativa e Erro”. 

 Pela variabilidade e flexibilidade. Por adotar um sistema produtivo aberto a 

intervenientes externos - o cliente, a prefeitura, condicionantes ambientais do 

local, por exemplo-, e por adotar o processo do tipo ETO (Engineering to Order), 

possui elevada variedade dos produtos finais, com volume de reprodução muito 

baixo, muitas vezes produção única. A baixa repetibilidade dos projetos gera 

incerteza por nunca terem sido executados antes, logo carregam um elemento 

importante de risco; 

 O produto é imóvel. São os operários que se deslocam ao longo dos postos de 

trabalho. São os clientes que vão até o produto. 

 A fábrica é móvel. Os processos, mão de obra, matérias-primas e 

equipamentos necessitam de se adaptar a um novo local. Não raro em grandes 

distâncias geográficas. A dispersão das atividades no canteiro de obras e sua 

susceptibilidade às variações locais - condições do terreno, capacidade da mão 
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de obra local, disponibilidade de fornecedores, legislação local -, reduzem o 

potencial de padronização e de produções em massa. 

 O tempo de produção de uma unidade do produto é bastante elevado. De 

meses a anos.  

 A produção está sujeita às intempéries. O produto é totalmente exposto ao 

ambiente a céu aberto durante a sua produção.   

 O custo de produção de uma unidade do produto é extremamente elevado.  O 

que aumenta o risco para mudança dos processos, prototipagem e inserção de 

novas tecnologias.  

 Ser de natureza temporária, associada ao ciclo do empreendimento, 

requerendo um processo de mobilização temporária e desmobilização de 

recursos à medida que avança sua evolução.  

 Intensivo em mão de obra e com baixa qualificação na frente de produção, 

adotando muitos processos ainda artesanais.  

 Descontinuidade da mão de obra com alta rotatividade dificultando programas 

de qualificação, ganhos de eficiência operacional e qualidade, emprego efetivo 

de sistemas de compensação para motivação e produtividade.  

 Não possuir padrão contínuo de procedimentos e de responsabilidades 

dispersas nas subcontratações e na cadeia de fornecedores e suprimentos. 

 Insumos para construção de baixa padronização e componentização.  

 Alta fragmentação dos fornecedores. 

 Interferência e interveniência entre tarefas, operações unitárias em paralelo, 

por exemplo equipes de pedreiros, azulejistas, encanadores, eletricistas, 

marceneiros e outros. 

 

Na literatura acadêmica brasileira são escassas as pesquisas que apresentem 

uma mensuração segura acerca de indicadores de ineficiência no processo produtivo 

ou mesmo da qualidade do produto final produzido. No entanto, é possível encontrar 

estudos de mercado realizados por empresas de consultoria e entidades que 

constatam os desafios acima relatados, no âmbito internacional, apresentando as 

suas consequências, a exemplo de Ernest&Yong (2016); Fórum Econômico Mundial 

(WEF, 2016); BCG (2016); Mckinsey (2017); Kpmg (2017).   
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Nestas publicações têm-se que a margem de lucro médio de todo o macro setor 

da construção civil, mundialmente, é ¼ da média de outros setores, e que se a 

produtividade da construção acompanhasse o ritmo de crescimento obtido por outros 

setores nos últimos 20 anos, vide figura 4, resultaria no aumento o valor agregado da 

indústria em US$ 1,6 trilhão por ano, considerando todo o mercado internacional. 

Valor equivalente ao PIB do Brasil em 2016, ou a 3 vezes o valor do déficit de 

infraestrutura do Brasil segundo cálculos do Sindicato da Indústria da Construção Civil 

do Estado de São Paulo (SINDUNSCON, 2015).  

Segundo Vasconcelos e Castelo (2017), observou-se no setor da construção 

civil no Brasil, entre os períodos de 2007 a 2015 uma pequena queda de 0,15% da 

sua produtividade. O único registrar crescimento real, foi segmento de construção de 

edifícios na ordem 19,5%. 

Figura 4 - Comparativo da produtividade das indústrias desde 1950 

 

Fonte: (MCKINSEY, 2017) 

Entretanto, obtém-se também destas publicações técnicas, a denúncia mais do 

que alarmante da necessidade de mudança do setor para se atingir os níveis 

necessários capazes de atender bem a demanda futura de habitação e o aumento da 

complexidade dos novos produtos a serem construídos. Enfatizam que é urgente que 

o setor realize um salto, introduzindo a automação, adotando as novas tecnologias 

digitais, bem como modernizando seus métodos construtivos e de gestão, similar ao 

ocorrido com a indústria seriada. Esta argumentação está de certa maneira também 

contida em Gonçalves e Broering (2015, apud AGUIAR, 2016, p. 14) quando ele diz 
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que “as empresas precisam aumentar a eficiência de seus sistemas de produção” e 

na afirmação de Cunha e Costa (2014, apud AGUIAR, 2016, p. 14) de que “é preciso 

reduzir o uso intensivo de mão de obra através do aumento do grau de mecanização 

e industrialização dos processos construtivos”.  

É importante ressaltar que, no Brasil, além dos fatores culturais, o setor ao optar 

por ser intensivo em mão de obra, em detrimento do emprego tecnológico com foco 

em produtividade, tem sido incentivado por políticas governamentais. Como exemplo, 

podem ser citados o projeto de lei PL 4502/199410 do deputado Aldo Rabelo, que 

visava proibir a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecnológica poupadora de 

mão-de-obra; ou mesmo, as desonerações fiscais propostas aos setores nestas 

condições, como às ocorridas a partir de 2012, por meio do então ministro da fazenda, 

Guido Mantega11. Estes são os fatores que levaram Corrêa (apud ZAPAROLLI, 2019, 

p. 69) a dizer: “Há interesse das empresas e do governo nessa situação. As 

construtoras reduzem custos imediatos com salários, e o atraso pela baixa 

produtividade é um problema transferido para o consumidor. É uma cultura muito difícil 

de a gente mudar”. 

 Esta constatação se torna ainda mais importante quando analisada 

conjuntamente com o perfil da mão de obra historicamente empregada. As pesquisas 

mensais de emprego (PME) do IBGE, têm mostrado que a grande maioria dos 

trabalhadores da construção civil sequer tem concluído o ensino fundamental, algo 

em torno de 47,8%. Chegam ao ensino médio apenas cerca de 26,6%. E quando 

projetado este cenário para o futuro, levando em consideração a transição 

demográfica acelerada brasileira, vê-se que já em 2025, o Brasil terá saído do período 

de bônus demográfico no qual a proporção de pessoas em idade ativa é alta, em 

comparação com a proporção de pessoas dependentes.  

Como resultado, no futuro próximo, o ganho significativo da produtividade se 

tornará obrigatório para que seja possível o crescimento, dado o menor ritmo de 

aumento da população em idade ativa. Em outras palavras, não será apenas o 

                                                           

10 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20924 

11https://www.fazenda.gov.br/noticias/2014/maio/desoneracao-da-folha-de-pagamentos-sera-

permanente/DesoneracaoFolha27_maiov15h_graficos.pdf/view 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=20924
https://www.fazenda.gov.br/noticias/2014/maio/desoneracao-da-folha-de-pagamentos-sera-permanente/DesoneracaoFolha27_maiov15h_graficos.pdf/view
https://www.fazenda.gov.br/noticias/2014/maio/desoneracao-da-folha-de-pagamentos-sera-permanente/DesoneracaoFolha27_maiov15h_graficos.pdf/view
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aumento da demanda por obras que gerará escassez de mão de obra, mas também 

o próprio perfil demográfico brasileiro. 

O desperdício é outra ineficiência sistêmica que merece destaque por também 

ser responsável pela perda de lucratividade e competitividade, gerando impacto 

negativos na receita, como também grande impacto ambiental através do consumo 

excessivo de energia e matéria-prima (KOSKELA, 1992).  

Pinto (1989) identificou que o desperdício de materiais na construção dos 

edifícios brasileiros varia 20% a 30% em relação à massa final do edifício.  

Mendes e Oliveira (2008) e Neto (2010) ressaltam que as perdas de materiais 

nas obras além de gerar desperdício ao empreendedor, o entulho nos canteiros de 

obra causa grande impacto sanitário e ambiental nas cidades, sendo eles 

responsáveis por 50% a 70% dos resíduos sólidos urbanos. O transporte é 

responsável por metade da perda de materiais e apontou como sendo os principais 

fatores: 37% métodos inadequados de transporte; 27% falta de equipamentos; 20% 

má distribuição dos materiais no canteiro; 16% outros.  

Estas pesquisas constataram ainda que, em relação ao o desperdício no 

tempo, apenas 47% do tempo é produtivo. O tempo improdutivo está distribuído em: 

36% por esperas, 27% por atrasos, 24% por deslocamentos; 1,6% por retrabalho, e 

apenas destinados 11,4% ao descanso e a necessidades fisiológicas.  

Como visto, o ciclo de um empreendimento imobiliário no contexto da geração 

de valor da incorporação imobiliária está permeado por inúmeros desafios e 

características intrínsecas, em um arranjo produtivo extremamente complexo e 

fragmentado, defasado tecnologicamente e com inúmeras barreiras para 

experimentação e inovação.  

A resultante do somatório destes desafios examinados tem sido a estagnação 

e/ou perda da produtividade, e impactos negativos na qualidade dos produtos 

entregues aos clientes, no cumprimento dos prazos acordados, na extrapolação do 

orçamento da produção, e consequentemente, na perda de vantagem competitiva e 

lucratividade das incorporadoras.  
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2.3.4. As tecnologias digitais no contexto do setor 

Há inúmeras oportunidades de aumento da eficiência da indústria da 

construção civil com a aplicação de tecnologias digitais convergentes que, quando 

empregadas da maneira certa, em casos de uso específicos, prometem trazer 

enormes ganhos ao longo de toda cadeia de valor e durante todo o ciclo de vida do 

ativo construído, gerando vantagem competitiva aos negócios como constatado em 

Vieira (2006); BCG (2017); WEF (2017); McKinsey (2016); McKinsey (2017), 

Ernst&Yong (2016) e Donner et. el. (2018).  

Nestas publicações é possível também observar que as várias características 

do setor e seus indicadores de desempenho, coerentes ao que já foi apresentado na 

seção anterior, demonstraram que os processos e técnicas de construção 

convencional atingiram o seu limite. Por esta razão, concluem que a digitalização da 

construção obtida através do emprego das tecnologias digitais é um vetor fundamental 

e essencial de superação do setor, aliado ao emprego de métodos e práticas de 

gestão como a construção enxuta e da industrialização dos processos e métodos 

construtivos.  

Figura 5 - Aplicação das tecnologias digitais na cadeia de valor da incorporação imobiliária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o Autor. Adaptado de (BCG, 2017; WEF, 2017; MCKINSEY, 2016; MCKINSEY, 2017; 

DONNER et. al., 2018) 
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O diagrama acima apresenta as tecnologias digitais mencionadas nestas 

publicações e foram arranjadas conforme sua aplicabilidade na cadeia de valor da 

incorporação imobiliária: 

Enquanto muitas destas tecnologias digitais ainda estejam em fase de 

desenvolvimento não estando maturas o suficiente para seu emprego em escala, 

nenhuma delas tem recebido maior notoriedade do que o BIM. Desta tecnologia 

espera-se que seja a espinha dorsal da digitalização do setor, no qual, por meio do 

seu emprego pode se obter a redução dos custos do ciclo de vida de um projeto em 

quase 20% (BCG, 2017), melhorando substancialmente o tempo de conclusão, a 

qualidade e a segurança das obras.  

Eastman et al. (2008) e Santos (2012) atribuem ao BIM a capacidade de 

idealizar e elaborar produtos melhores e mais eficientes; desenvolver projetos 

técnicos, orçamento, planejamento, estudos de construtibilidade mais precisos. Nesta 

afirmação, estes pesquisadores recebem grande apoio de uma grande comunidade 

acadêmica, que também consideram que esta tecnologia seja capaz ainda de 

favorecer a colaboração, a comunicação e a gestão da informação do projeto entre 

todos os envolvidos, durante todas as fases do empreendimento. Além de ser capaz 

de simular a construção em um ambiente virtual, aperfeiçoando o necessário, antes 

que ela seja realizada no canteiro de obras. São inúmeros os benefícios a serem 

mencionados.  

Em Sacks et. al. (2010) e em Tezel e Aziiz (2017), encontram-se estudos 

acerca da forte convergência e benefícios do BIM e de outras tecnologias digitais com 

as técnicas e ferramentas da construção enxuta. 

E em Borjeghaleh e Sardroud (2016), Alves (2016), Chena et. al. (2018) 

encontram-se inúmeras vantagens do BIM para o processo de industrialização da 

construção, em projetos de pré-fabricação, na construção modular em fábricas (off-

site), e na robotização do canteiro de obras.  

Em Baldwin et al. (2007), obtém-se também, a utilização benéfica do BIM para 

redução de resíduos de construção em edifícios residenciais.  

Em síntese, todos estes estudos sugerem que o emprego das tecnologias 

digitais possibilitam a inovação em seus quatro vieses, o relativo ao produto, ao 
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processo, à organização e ao marketing, conforme definido no manual de OSLO de 

199712. 

2.3.5. O perfil de investimento e adoção 

Embora disponíveis e possibilitarem inúmeros benefícios, as tecnologias 

digitais não têm encontrado na indústria da construção civil um terreno fértil.  

Em média, segundo BCG (2016), o setor investe menos de 1.2% do seu 

faturamento em tecnologias digitais, três vezes menos que a média da indústria de 

manufatura. É possível encontrar constatação similar em publicações mais antigas de 

quase uma década atrás, como em Nascimento e Santos (2003), demostrando que a 

indústria da construção civil, historicamente, tem investido pouco em TI em relação a 

outros setores da indústria.  

Em Scheer et. al. (2007), apenas um pequeno número composto das grandes 

empresas utilizava os sistemas de informação e TI, justificando que o custo e o tempo 

necessário de implantação eram considerados bastante elevados, sendo portanto, 

fator inviabilizador. 

Em Resende (1999), tinha-se que a maioria das empresas utilizava a TI como 

uma ferramenta para automatizar as tarefas do escritório. No canteiro de obras, a TI 

era usada somente para o planejamento, controle de estoques e na comunicação. Ele 

conclui como sendo o fator que inviabiliza a inovação no canteiro a ausência de 

requisitos importantes de infraestrutura de TI.  

Conclusão se assemelha à pesquisa recente de Kochovski e Stankovski (2017) 

pois, para eles, os requisitos para que as tecnologias digitais funcionem no canteiro 

de obras são elevados, exigindo alto nível de serviço, alta demanda por infraestrutura 

- rede, processamento, memória-, em um ambiente de pouca estrutura. Por exemplo, 

a internet das coisas, bem como o uso de robôs, sensores, atuadores, sinalização 

eletrônica e uma variedade de outros dispositivos físicos habilitados para internet, 

embora possam fornecer novos aplicativos inteligentes e avançados na construção, 

requerem respostas em tempo real e, portanto, a existência de uma infraestrutura 

robusta de TI é crítica.   

                                                           

12 https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf 

https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf
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Uma pesquisa mais recente de Michaloski e Costa (2010) revelou que mesmo 

após 11 anos da pesquisa de Resende (1999), houve poucas mudanças no perfil 

conservador do setor.  

Nesta pesquisa, aferiu-se que a internet estava disponível em 100% das 

empresas, entretanto a percepção quanto à infraestrutura de TI, hardware e software 

adquiridos para uso eram insuficientes para realizarem suas atividades. A pesquisa 

também revelou que 85% do uso geral da TI atendia ao setor administrativo, 

majoritariamente no escritório, apoiando apenas as atividades secundárias das 

empresas. Foram identificadas também software para projetos técnicos como o 

AutoCAD, ArchiCAD, entre outros. Quando questionados sobre o uso de sistemas 

como CRM, SCM, e-Commerce, 86,3% das empresas responderam que não usavam 

estas tecnologias. Alguns dos gestores entrevistados afirmaram que as razões pelas 

quais tinham dificuldade em utilizar a TI de forma mais intensiva nos canteiros de 

obras era devido ao baixo nível de educação e habilidades do grupo envolvido e ao 

fato de que as empresas não terem recursos financeiros adequados para contratação 

de profissionais altamente qualificados, necessários para planejamento, gestão e 

mesmo o uso da TI.  

Em relação ao BIM, Vieira et al. (2017) revisaram 162 publicações acadêmicas 

nacionais acerca do estágio de adoção desta tecnologia no Brasil, no qual obteve-se 

a conclusão de que a compreensão de BIM é deficiente, sendo implementado em sua 

grande maioria apenas como uma ferramenta de elaboração de projeto. São definidas 

como possíveis razões, a falta de profissionais com experiência e a deficiência no 

ensino e na pesquisa, coerentes com as conclusões de Ruschel et al. (2013).  

Em uma sondagem realizada no setor da construção civil, o Instituto Brasileiro 

de Economia – IBRE (CASTELO et. al., 2018) apontou um baixo percentual do uso do 

BIM – apenas 7,5% das empresas, atingindo 14,8%, em se tratando de empresas do 

segmento de edificações residenciais. Dentre as razões para esta baixa adoção, a 

pesquisa destaca que 33% dos entrevistados assumem desconhecer a tecnologia. 

Entretanto, a crise econômica, que deprimiu a demanda setorial, é apontada como a 

segunda principal causa do não uso da tecnologia – 25% das empresas, seguida pelo 

alto valor do investimento para implantação – 13% das empresas. A dificuldade de 

financiamento para o investimento inicial foi a razão apresentada por 5% das 
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empresas, e a falta de mão de obra qualificada, por 9%. As demais 15% das empresas 

relataram outras razões. 

A pesquisa mais recente do setor que permite traçar o seu perfil mais atual de 

investimento e adoção foi a realizada pela Quórum Brasil e encomendada pelo Centro 

de Tecnologia de Edificações e Enredes13, e reafirmou o perfil conservador, a sua 

defasagem tecnológica e baixo investimento em TI do setor. Ela está disponível 

apenas para associados da rede, mas pode ser cedida mediante consulta14 – caso 

deste trabalho.  

A pesquisa consultou, ao todo, 502 empresas de todo o Brasil, sendo 300 

construtoras e incorporadoras, das quais 50% possui mais de 20 anos de existência.  

As empresas consultadas associaram as tecnologias digitais à modernidade, 

inovação, agilidade, entre outros aspectos. 

Para os entrevistados, as tecnologias digitais possibilitam otimizar o custo e o 

tempo, modernizar as obras, aumentar a segurança, produtividade e desempenho, e 

por fim, obter vantagem competitiva.  

Entretanto, pode-se observar a percepção de ser alto o custo das tecnologias 

digitais e este ser considerado o principal fator impeditivo de sua implantação, seguido 

da cultura organizacional e da capacitação interna.  

A pesquisa traz ainda a inédita confirmação empírica de que os principais 

responsáveis pelo investimento em tecnologia neste setor são o CIO, CEO, CFO e 

Diretor de Engenharia, sequencialmente. Há ineditismo também ao serem 

consultados conjuntamente diferentes atores da cadeia de suprimentos, sendo 

consideradas as construtoras, fabricantes e projetistas, revelando uma 

conscientização e preocupação acerca da necessidade de modernização de toda a 

cadeia e não somente das incorporadoras e construtoras exclusivamente.  

Quando questionadas sobre o uso atual e pretensão de investimento no futuro 

próximo, as construtoras e incorporadoras disseram que tecnologias digitais, ainda 

em processo de desenvolvimento, como BlockChain, Iot, Impressão 3D, Realidade 

                                                           

13  É um núcleo de competência do CTE, criado para conectar profissionais e empresas, 

influenciar mudanças e gerar negócios para a transformação do setor da construção brasile ira 

14 O material pode ser solicitado através: 
http://www.enredes.com.br/conteudo_exclusivo/login/?next=/conteudo_exclusivo/ 

http://www.enredes.com.br/conteudo_exclusivo/login/?next=/conteudo_exclusivo/
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Aumentada, Inteligência Artificial, BigData, já têm sido utilizadas, em 3%, 19%, 28%, 

25%,12%, 10%, dos casos, respectivamente. Percentuais surpreendentes, que 

devem ser considerados bastante elevados se considerada a questionável maturidade 

destas tecnologias para uso profissional, bem como sua disponibilidade para 

aquisição.  

No entanto, tecnologias mais maduras como BIM, CRM e software para o 

controle de qualidade da produção são também pouco utilizadas, estando presentes 

em apenas 16%, 26%, 33%, respectivamente, das empresas.  

Aproximadamente 30% das empresas não utilizam nenhum software para 

gestão empresarial ou para planejamento e gerenciamento de projetos, mesmo sendo 

estas tecnologias consideradas pelos entrevistados as mais relevantes para o 

crescimento do negócio.  

Um fator importante observado, que pode também justificar a baixa adoção 

tecnológica, é o fato de que as tecnologias menos adotadas são conhecidas por 

menos de 50% das empresas. Ou seja, a maioria dos decisores, responsáveis pelo 

investimento em tecnologia no setor, desconhecem as tecnologias digitais disponíveis 

no mercado atualmente. 

Acerca dos motivadores, a pesquisa apresentou que a concorrência é o 

principal direcionador para investimento em tecnologias digitais, mais do que políticas 

e programas internos de pesquisa e inovação, e revelou que os entrevistados se 

consideram os responsáveis pela inovação, mas do que o incentivo do Estado na sua 

promoção.  

Como conclusão, a pesquisa revela que a motivação para inovação na 

construção civil no Brasil resulta de uma combinação das forças externas exercidas 

pela tecnologia e pela concorrência do mercado.  
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3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

3.1. ARGUMENTAÇÃO 

Com base na revisão da literatura pode-se estabelecer os seguintes 

argumentos: 

 
Argumento 1: 
    
 
 
 
 
 
 
Argumento 2: 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Argumento 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

As tecnologias digitais, quando 
estrategicamente identificadas, 
selecionadas e adotadas pelo 
setor 

Vantagem Competitiva, bem 
como benefícios ao negócio, 
tais como ganhos de 
produtividade, eficiência 
operacional e aumento da 
lucratividade. 

GERAM 

O valor percebido dos decisores e 
o alinhamento/fusão da estratégia 
de TI com a estratégia de negócio, 
bem como correta administração 
da TI 

O investimento adequado em 
Tecnologias Digitais e sua 
correta adoção, mitigando as 
barreiras culturais, técnicas e 
econômicas 

 

Geração da vantagem 
competitiva e benefícios ao 
negócio 
 

MOTIVAM 

 
ORIENTAM 

 

R
E

S
U

L
T

A
 

Para o baixo investimento em 
tecnologia digital pelo setor 
incorporação imobiliária  

Defasagem tecnológica 
Na baixa produtividade e 
lucratividade, bem como na perda 
de vantagem competitiva 

O
C

A
S

IO
N

A
 

RESULTA 

SÃO APARENTES 

 
JUSTIFICATIVAS 

OU  
EXPLICAÇÕES 

O conservadorismo, aversão ao 
risco, fragmentação da cadeia, 
porte, perfil da mão-de-obra, entre 
outras complexidades intrínsecas 
do setor 
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3.2. PROPOSIÇÕES 

Ao analisar os argumentos estabelecidos, pode-se precocemente deduzir pela 

obviedade contida nestas conjecturas, que a principal razão para o baixo investimento 

em tecnologias digitais do setor se deve a percepção de valor dos seus decisores. 

Dado que a decisão de investimento em tecnologia digital no setor é tomada 

majoritariamente pelo CIO, CEO, CFO e Diretor de Engenharia, sequencialmente, 

pode-se assumir que a percepção negativa ou de baixo valor destes executivos, ou 

seja a negação do argumento 2, seja a principal causa para o baixo investimento do 

setor em tecnologias digitais. 

Entretanto, esta pesquisa procurará contrariar esta obviedade a fim de buscar 

causas adicionais ou raiz, não admitindo que seja única a razão, dado o contexto 

conflituoso em que se dá o processo decisório de investimento em tecnologia digital, 

bem como a já examinada complexidade do próprio setor. Portanto, com base nos 

argumentos admitidos, assim como as características intrínsecas dos objetos de 

estudo, espera-se examinar as seguintes proposições:   

 

 Proposição I: Os decisores têm uma percepção negativa ou de baixo valor em 

relação ao benefício das tecnologias digitais para o negócio e para geração de 

vantagem competitiva. 

 Proposição II: A falta de alinhamento entre a área TI e o negócio ou ausência 

de uma estratégia de negócios digital influenciam negativamente no 

investimento. 

 Proposição III: Existem barreiras relativas às características intrínsecas do 

setor ou da tecnologia que inviabilizam ou afetam significativamente o 

investimento adequado em tecnologia digital. 

 Proposição IV: A aversão ao risco pelo setor impede o investimento adequado. 

 
E ao serem examinadas, não importando se serão confirmadas ou mesmo 

negadas, seja parcial ou integralmente, possibilitarão que sejam realizadas inferências 

que contribuirão para a obtenção da resposta à questão de pesquisa, assim como 

atingimento dos objetivos geral e específicos desta pesquisa.
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4. MÉTODO DE PESQUISA 

"Not everything that counts can be counted, and not 

everything that can be counted counts"  

(CAMERON, 1963, p. 13) 

  

Após não terem sido encontrados referenciais acadêmicos que respondam ao 

objeto desta pesquisa, optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória, de 

caráter qualitativo. A justificativa para o método enfatizando uma abordagem 

qualitativa se deve ao interesse em poder capturar o contexto conflituoso, complexo e 

multifatorial em que se dá o processo decisório de investimento em tecnologia digital 

nas empresas, que além de componentes objetivos, técnicos e econômicos, possui 

aspectos subjetivos como os sociais, culturais e políticos. Adiciona-se a esta natureza 

repleta de subjetividade, a complexidade do próprio setor que demonstra ter um 

sistema dinâmico e interligado a uma grande cadeia de suprimentos fragmentada e 

de perfil conservador em relação à experimentação e inovação tecnológica.  

Pelo fato de pesquisas científicas qualitativas trazerem consigo o viés dos seus 

envolvidos, fez-se necessário a aplicação de dois instrumentos metodológicos em 

observação ao rigor na sua condução, sendo eles: o método da triangulação e o da 

análise de conteúdo.  

Por meio do método da triangulação, enunciado em Creswell (2014) para coleta 

dos dados em pesquisas qualitativas, é possível analisar o objeto em questão 

reduzindo-se o viés dos seus observadores a partir do cruzamento das suas diferentes 

percepções obtidas. Devendo ser minimamente em três para que seja possível assim 

a triangulação, obtida pela confrontação das diferentes visões com os argumentos 

obtidos da revisão bibliográfica realizada, que por sua vez coletou documentos de 

diferentes escolas de conhecimento.  

A análise de conteúdo deve ser entendida “como um conjunto de instrumentos 

metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes 

fontes de conteúdo (verbais ou não-verbais) ” (SILVA e FOSSÁ, 2013, p. 3). Ela se 

destina a classificar e categorizar qualquer tipo de conteúdo, reduzindo suas 

características a elementos-chave, capazes de serem comparáveis e analisáveis. 

Permite analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Para 

tanto, propõe a realização da pesquisa em três fases: a pré-análise; exploração do 

material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 
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Durante a pré-análise, foram desenvolvidas as ideias iniciais do referencial 

teórico, estabelecendo-se os fundamentos para a interpretação das informações 

coletadas. Por isto, para delimitação do problema com intuito de se evitar uma 

compreensão restrita ou fragmentada do mesmo, foi realizada uma ampla e profunda 

consulta à literatura científica produzida por diferentes áreas do conhecimento, como 

a administração de empresas, a economia, a engenharia de produção, a engenharia 

civil e arquitetura, bem como publicações técnicas produzidas com base em pesquisas 

quantitativas, oriundas de consultorias especializadas. E sustentado pelas 

descobertas obtidas desta revisão, pode-se traçar as argumentações e proposições 

para resposta à pergunta de pesquisa.  

Ainda faz parte da fase de pré-análise, a condução de entrevistas 

semiestruturadas, donde optou-se por realizá-la presencialmente, tendo como apoio 

um roteiro contendo quatro perguntas centrais, além de outras secundárias para o 

desenvolvimento e aprofundamento da entrevista. O roteiro poderá ser verificado no 

ANEXO A.  

Definiu-se como população-alvo os decisores pelo investimento em tecnologia 

digital no setor, onde obteve-se acesso aos diretores de engenharia/obra das 

empresas.  

Como critério de seleção das respectivas empresas, adotou-se primeiramente 

o porte das incorporadoras, levando-se em consideração a sua posição no ranking 

nacional, tomando como base as variáveis área total construída e faturamento em 

2016. Deste critério, obteve-se a MRV ENGENHARIA na primeira colocação e a 

CYRELA BRAZIL REALTY na terceira posição geral, líder quando observado o 

segmento de alto padrão.  

O segundo critério adotado foi o caráter inovador das empresas, e para tanto 

utilizou-se a pesquisa anual Strategy da PWC15, pela sua relevância no tema. Nesta 

pesquisa a TECNISA conquistou a primeira colocação no setor de incorporação 

imobiliária e a 15° posição entre todas as empresas do Brasil, a frente de marcas 

como Mercedez-Bens, Embratel, VALE. Além de manter esta posição por três anos 

consecutivos e ser a número um do setor.  

Não foram consideradas nesta escolha as incorporadoras imobiliárias de médio 

e pequeno porte, pois tomando-se como base os resultados das pesquisas 

                                                           

15 https://www.strategyand.pwc.com/media/image/2015-Ranking-geral-full.gif 
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quantitativas estudadas na revisão bibliográfica, as mesmas possuem maior aversão 

ao risco ou menor maturidade e capacidade de investimento tecnologia, e, portanto, 

tendem a não trazer contribuição adicional às já relatadas na revisão. 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora e foram gravadas para 

posterior reprodução e transcrição em unidades de registros. 

 Na fase de exploração dos materiais, criou-se categorias relacionadas as 

proposições de pesquisa, conforme demonstrado na tabela 2 - Seção 4.2 a seguir, a 

fim de que permitir as interpretações e inferências. Foram criadas as categorias: 

Vantagem competitiva; Valor percebido dos decisores; Uso da tecnologia digital; 

Processo decisório de investimento em TI; Alinhamento com o negócio e papel da 

área de TI; Barreiras para investimento em tecnologia digital e Aversão ao risco.  

Com base nestas categorias, os registros foram agrupados levando-se em 

consideração sua correlação com estes temas, identificando-se em cada parágrafo 

palavras-chave ou frases que evidenciassem esta correlação. 

Para registro das evidências da pesquisa, optou-se, ao invés da transcrição 

direta e literal de todas as palavras dos entrevistados, filtrar as de maior relevância. 

Respeitando-se, desta forma, o rigor científico exigido, de modo a evitar inserções de 

compreensões próprias ou qualquer complementação ou palavra que mudasse o 

sentido original das respostas.  

Na terceira e última fase da metodologia empregada, que compreende o 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação, deu-se a análise comparativa 

das categorias definidas, confortando as diferentes visões entre si e com a teoria. Para 

apoio a esta análise, criou-se tabela sumário (tabela 2), conforme poderá ser 

observado no capítulo 9. 

Espera-se desta forma capturar a resposta desejada que, como já dito, 

acredita-se não ser compreendida em sua totalidade somente pela análise fria e 

objetiva dos números. Ao invés, espera-se encontrar as causas raízes escondidas 

detrás.  

Para facilitar a compreensão desta pesquisa, a seção a seguir contém a tabela 

2 - Súmula do projeto de pesquisa aplicado, que visa apresentar a associação 

estabelecida entre os objetivos da pesquisa, a fundamentação teórica, os argumentos, 

as proposições, bem como as categorias de análise adotadas.
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4.1. MODELO CONSOLIDADO DO PROJETO DE PESQUISA APLICADA 

Tabela 2 - Súmula do projeto de pesquisa aplicado 

Objetivos Específicos 
Fundamentação 

Teórica 
Argumentos Proposições 

Categoria de 
Análise 

  

 Identificar o valor 
percebido das 
tecnologias digitais 
pelos decisores do 
setor 

5.2 GERAÇÃO DA 
VANTAGEM 
COMPETITIVA 

5.3.4. As tecnologias 
digitais no contexto do 
setor 

O valor percebido dos decisores e o 
alinhamento/fusão da estratégia de TI 
com a estratégia de negócio, bem 
como correta administração da TI. 
  
MOTIVAM/ORIENTAM 
  
O investimento adequado em 
Tecnologias Digitais e sua correta 
adoção, mitigando as barreiras 
culturais, técnicas e econômicas. 
  
RESULTA 
  
Geração da vantagem competitiva e 
benefícios ao negócio. 

Proposição I: Os decisores 
tem uma percepção 
negativa ou de baixo valor 
em relação ao benefício das 
tecnologias digitais para o 
negócio e para geração de 
vantagem competitiva. 

  
VANTAGEM 
COMPETITIVA 
  
USO DA TECNOLOGIA 
DIGITAL 
  
VALOR PERCEBIDO 
DOS DECISORES 

 Identificar o processo 
decisório e perfil de 
investimento em 
tecnologia digital do 
setor; 
  
  
  

5.1.1.    Decisão de 
investimento em tecnologia 
digital 

5.1.2.    Estratégia de 
negócio digital. Uma nova 
abordagem de alinhamento 

5.1.3.    Open Innovation: 
Uma nova abordagem para 
inovação e investimento 
em TI 

5.3.3.    A cadeia de valor e 
seus principais desafios 

As tecnologias digitais, quando 
estrategicamente identificadas, 
selecionadas e adotadas pelo setor. 
  
GERAM 
  
Vantagem Competitiva, bem como 
benefícios ao negócio, tais como 
ganhos de produtividade, eficiência 
operacional e aumento da 
lucratividade. 
  

Proposição II: A falta de 
alinhamento entre a área de 
TI e o negócio ou ausência 
de uma estratégia de 
negócios digital influenciam 
negativamente no 
investimento. 

PROCESSO 
DECISÓRIO DE 
INVESTIMENTO EM TI 
  
ALINHAMENTO COM O 
NEGÓCIO E PAPEL DA 
ÁREA DE TI 
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 Delinear as 
características 
intrínsecas do setor 
que afetam o 
investimento em 
tecnologias digitais 
 
 
 

 Identificar as 
consequências do 
baixo investimento em 
tecnologia no setor 
para geração da 
vantagem competitiva; 

 

5.3.3.   A cadeia de valor e 
seus principais desafios 

5.3.4.  As tecnologias 
digitais no contexto do 
setor 

5.3.5  O perfil de 
investimento e adoção 

 
O conservadorismo, aversão ao risco, 
fragmentação da cadeia, porte, perfil 
da mão-de-obra, entre outras 
complexidades intrínsecas do setor. 
  
SÃO APARENTES JUSTIFICATIVAS 
OU EXPLICAÇÕES 
  
Para o baixo investimento em 
tecnologia digital pelo setor 
incorporação imobiliária.  
   

 
 
Proposição III: Existem 
barreiras relativas às 
características intrínsecas 
do setor que inviabilizam ou 
afetam significativamente o 
investimento adequado em 
tecnologia digital. 

  
AS BARREIRAS PARA 
INVESTIMENTO EM 
TECNOLOGIA DIGITAL 

5.3.1. Atribuições e 
importância 
socioeconômica 

5.3.2.    Histórico e 
contextualização 

5.3.3.    A cadeia de valor e 
seus principais desafios 

5.3.5 O perfil de 
investimento e adoção 

OCASIONA  
  
Defasagem tecnológica. 
  
RESULTA 
  
Na baixa produtividade e 
lucratividade, bem como, na perda de 
vantagem competitiva. 
 

Proposição IV: A aversão 
ao risco pelo setor impede o 
investimento adequado 

AVERSÃO AO RISCO 
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5. ESTUDOS DE CASO 

As seções a seguir apresentam as evidências das entrevistas e as 

interpretações do autor, visando contextualizá-las na forma de estudos de caso.  

Estão estruturados em sete seções onde há, na primeira seção, um resumo da 

empresa elaborado através da compilação de informações secundárias extraídas dos 

relatórios anuais de demonstração de resultados à investidores ou dos relatórios de 

sustentabilidade.  

As demais seções correspondem as sete categorias de agrupamento, 

organizando as respostas das entrevistas de modo a torná-las compreensíveis e 

contextualizadas. Para simplificação da redação e da leitura dos estudos de caso, as 

categorias que se referem ao processo de decisório de investimento em TI e o 

alinhamento do negócio com a área TI, foram redigidas em uma mesma subseção.   

Como já relatado na explicação da metodologia empregada, em todos os casos 

foram entrevistados somente o diretor de engenharia, por meio de uma entrevista 

semiestruturada de duração média de uma hora. As falas dos entrevistados estão 

destacas como citações.   

5.1. CASO MRV ENGENHARIA 

5.1.1. Sobre a empresa 

Fundada e com sede em Belo Horizonte, a MRV Engenharia e Participações 

S.A. (MRV) é uma companhia brasileira de capital aberto com 38 anos de história no 

segmento da incorporação imobiliária. Possui ações negociadas na B3 (sigla MRVE3). 

É, atualmente, a maior construtora residencial da América Latina e, no Brasil, lidera o 

segmento de imóveis econômicos, além de ser a única a comercializar unidades em 

mais de 150 cidades, de 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. 

A companhia tem se notabilizado pela adoção de soluções sustentáveis em 

suas construções, em especial a energia solar fotovoltaica em grande escala. É ainda 

autora dos selos MRV + Verde, de certificação de empreendimentos que atendam a 

17 recomendações relacionadas a práticas sustentáveis, e Obra Verde MRV, 

específico para canteiros de obras que cumprem dez critérios no mesmo sentido, 
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como gestão de resíduos, utilização de madeira certificada, reaproveitamento de água 

e adoção prioritária de iluminação natural. 

Ao fim de 2017, com 14.273 colaboradores diretos e outros 8.048 trabalhadores 

terceiros, a companhia registrou recorde histórico de vendas, mais de 40 mil unidades, 

e receita operacional líquida de R$ 4.760 milhões, o que significa crescimentos de 

19% e 12%, respectivamente, em relação ao ano anterior. 

5.1.2. Vantagem competitiva 

Viabilizar o melhor produto para o cliente, cujo perfil é o de possuir menor renda, 

é o grande desafio da empresa. O atingimento deste objetivo é o que traz a principal 

vantagem para a empresa. Para isto, afirma ser essencial estar conectada ao cliente 

que está em constante transformação, a fim de seja capaz de capturar suas 

necessidades, permitindo adequar o produto e oferta. É imprescindível que esta 

capacidade seja acompanhada de grande produtividade e eficiência operacional que 

permitirão produzir com o mais baixo custo possível, sem ônus à qualidade. 

“Na verdade, não existe um único fator. São vários fatores. “ 
 
“[...] Produtividade. Desenvolver alguma coisa que está conectada às 
necessidades do cliente, que está em constante transformação. Grau de 
eficiência operacional elevada, exigido pelo setor. “ 
 
“Viabilizar o melhor produto possível, com inovação, com tecnologia, com 
qualidade, para quem não tem dinheiro para comprar é que o grande desafio. 
Maior do que desenvolver produtos para quem tem poder de compra”. 
 

Para a empresa, a experiência do cliente deve ser única. O principal motivo 

para esta afirmação advém do fato de que, para este perfil de cliente, a aquisição da 

“casa” própria é um projeto de vida, sendo normalmente realizada uma única vez, a 

partir da tomada de crédito bancário com carência de longos períodos, normalmente 

35 anos. O cliente normalmente mantém o produto para vida, por esta razão, a 

experiência do cliente é fator decisivo para o negócio. 

“Nosso cliente tem um perfil mais jovem. Mais ligado à inovação e à 
digitalização das coisas. Primeiro apartamento”. 
 
“Nós costumamos falar internamente que temos que estar num nível de 
excelência com o cliente, não comparado com o setor. Porque diferente de 
um produto que você compra no supermercado ou eletrônico que você 
compra e que consome várias vezes, o nosso cliente financia um 
apartamento por 35 anos“. 
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Uma vez que a presença no mercado, o baixo custo do produto e a experiência 

do cliente são os principais fatores para geração da vantagem no negócio, a empresa 

toma como referencial para sua diferenciação e posicionamento, empresas fora do 

setor de incorporação imobiliária ou do território de atuação.  

A empresa busca em líderes de mercado de tecnologia, a exemplo da Amazon, 

as motivações e características a serem incorporadas ao seu modelo de negócio, 

estratégias, produtos. E sobretudo, no modo com que se relaciona com o cliente.  

Assume como premissa ser uma empresa globalizada ao buscar níveis de 

produtividade e eficiência de incorporadoras no nível internacional. Esta postura visa 

capacitar a empresa, não somente atingir menores custos de produção, mas 

estabelecer um negócio sustentável e competitivo, assumindo uma posição sólida e 

resiliente às mudanças do mercado, seja pelo cenário econômico nacional, seja pela 

concorrência ou possíveis novos entrantes nacionais ou internacionais. 

 
“O cliente não consumiu o apartamento do concorrente para poder falar que 
é melhor ou pior do que o nosso. Uma vez que normalmente escolhe o 
produto e compra pela primeira vez, a experiência que terá com o produto 
será única, dado que ele ficará com este imóvel por muito tempo. Então, ele 
não necessariamente compara sua experiência de compra com outras 
empresas do setor“. 
 
“Por isto nossa busca é para ser eficiente no atendimento ao cliente, com foco 
e visão no cliente.  
Nossa visão é de que devemos estar no nível de competitividade não com 
nossos concorrentes locais do setor, mas sim com as grandes marcas. 
Empresas globais. O nosso atendimento deverá ser neste nível, pois é com 
eles que seremos comparados. O cliente nos compara com a experiência, 
por exemplo, da Amazon quando ele compra alguma coisa". 
  
“A experiência e a visão do cliente são uma veia muito forte na empresa. 
Desde o desenvolvimento do produto, quanto ao desencadeamento nos 
processos internos. Mas sem esquecer a eficiência operacional, pois é o que 
irá possibilitar o apartamento ter o custo que caberá no bolso deste cliente”. 
 
“Em síntese, o olhar para o cliente, para produtividade visando eficiência 
operacional para viabilizar o apartamento que caiba no bolso do cliente”.  
 

5.1.3. O valor percebido dos decisores 

A empresa tem a inovação como pilar estratégico e a tecnologia como base 

deste pilar. A inovação para empresa é fundamental para o produto, com foco na 

experiência do cliente, e para organização, com foco eficiência operacional e sua 

sustentação. 
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“De cinco anos para cá, a inovação virou um pilar estratégico da companhia, 
aplicados para o produto e para a organização e seus processos. Não era 
assim no passado, mas isto mudou radicalmente. A empresa está mudando 
radicalmente“.  
  
“A inovação para o processo construtivo visa deixar a construção ainda mais 
eficiente. 
E para o produto, melhorar a experiência do cliente. Se conectar com as 
necessidades deles que estão mudando sempre com o tempo”. 

 

Inovação e tecnologia são questões de sobrevivência. É fundamental estar 

atento às mudanças, porque acredita na capacidade disruptiva das tecnologias 

digitais, dos novos modelos de negócio e dos novos competidores que ameaçam 

empresas do setor mais maduras e já estabelecidas.  

“A visão da empresa é muito forte, nesta questão da inovação, se a empresa 
não estiver atenta a estas mudanças, inovações, tecnologias, é uma questão 
de sobrevivência. Se ela não tiver atenta, ela irá morrer. Será uma questão 
de tempo”.  
 
“Então, estamos o tempo todo monitorando iniciativas, monitorando concor-
rentes, no brasil e no mundo, para estarmos num nível de competitividade 
global”. 
 
“É monitorar e estar atento ao mundo o tempo todo. De forma obsessiva 
mesmo. Para avaliar a hora certa de investir e incorporar a tecnologia para 
empresa. Muita coisa vale a pena. Outras, mesmo embora não seja válido 
investir agora, tem que ser monitorada”.  
 
“Muitas tecnologias estão verdes ainda, vamos só monitorar. Sendo decisão 
estratégica de caso a caso. Não estar atento é a certeza de que a empresa 
não seguirá perene”. 
 

 

A empresa enfatiza a importância em possuir processos, cultura inovadora 

pautada na melhoria constante, para que se possa tirar o máximo proveito das 

tecnologias digitais, que, por si só, tem pouca capacidade de realização dos 

resultados.    

“Quando se fala de inovação, ela deve ser vista num sentido mais amplo. Ela 
pode ser no modelo de negócio, no produto, no processo construtivo. Daí a 
tecnologia entra como meio e não o fim. É meio para atingir os objetivos 
organizacionais citados. Mesmo sendo meio, temos a convicção de que ela é 
parte fundamental da inovação”. 

 

Dos exemplos citados de empresas inovadoras no setor, recebeu destaque a 

startup americana KATERRA, já abordada nesta pesquisa em outra seção, que 

emprega processos industrializados de construção, bem como novas tecnologias para 

gestão da produção.  
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Já no Brasil, a empresa VITACON foi tomada como referência. Fundada em 

2009, a Vitacon é uma incorporadora que ganhou relevância no mercado imobiliário 

paulistano por acumular em apenas uma década, 61 projetos lançados. Só em 2018, 

as vendas brutas totalizaram R$ 1bilhão, enquanto grandes do setor amargaram 

prejuízos ainda resultantes da crise política econômica do país. Sua estratégia se 

baseia na oferta de apartamentos ultracompactos, com plantas de apenas 14m² e 

10m², alcançando preços menores e mais acessíveis aos consumidores, além de 

serem oferecidos para locação por meio de uma plataforma online, sem burocracia, 

nos moldes e também integrado ao Airbnb, apostando na economia compartilhada. 

“Adotamos o conceito de empresa globalizada, que significa estar num nível 
de competitividade com qualquer empresa do setor no mundo. Amanhã uma 
nova empresa internacional chinesa, por exemplo, poderá desembarcar no 
Brasil descarregando seus produtos, mas quando chegarem nós já o 
conheceremos e seremos competitivos. Ele poderá vir e possivelmente irá 
perder. “ 
  
“Isto se faz necessário, pois é a realidade do mercado. Por exemplo, uma 
empresa que monitoramos, é a Katerra. Ela, assim como outras tem uma 
grande capacidade disruptiva que pode surpreender aos mais desatentos. “ 
 
“É importante estar atento também à inovação no modelo de negócio. Por 
exemplo, a Vitacon tem a proposta de apartamentos 10m2, num conceito 
diferente. Atento aos nichos de mercado.  
Estamos atentos e acompanhando uma série de iniciativas e tendência. A 
Vitacon persegue a tendência das que deixarão de comprar, para ao invés 
alugar. Isto nos faz questionar nosso próprio modelo de negócio”.  

5.1.4. O uso das tecnologias digitais 

Para a empresa, a tecnologia digital é um meio para se atingir os resultados 

estratégicos do negócio. Presentes em todos os setores da empresa e em todas as 

fases da incorporação, as tecnologias digitais fazem parte do dia a dia dos 

colaboradores, fornecedores de engenharia e clientes da empresa. 

Para o emprego nos produtos construídos pela empresa, o desafio está em 

selecionar as tecnologias que geram valor para o cliente, mas que não afetem o preço 

do produto, pois deve ser o mais baixo possível. Portanto, mesmo que haja uma ampla 

oferta de tecnologias digitais, estas não são necessariamente aderentes aos produtos 

da empresa.  

“É conseguir viabilizar para quem não tem dinheiro”.  

 

Por esta razão, são as tecnologias com foco em sustentabilidade que têm 

recebido especial atenção pela empresa e pelos clientes. Foram empregadas de 
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forma pioneira, células fotovoltaicas em áreas comuns e alguns casos nas próprias 

unidades habitacionais, oferecendo energia solar para promover a redução da 

despesa da energia elétrica. Esta tecnologia tem atraído a atenção uma vez que se 

trata de uma despesa sensível para o cliente.  

“Pensando na sustentabilidade do produto, empregamos células fotovoltaicas 
para apartamentos da minha casa minha vida. Neste setor somos pioneiros, 
ninguém está fazendo. Todos os nossos condomínios hoje têm células 
fotovoltaicas para área comum e temos vários empreendimentos para os 
apartamentos. A conta de luz é relevante para o mercado que atuamos. Então 
esta tecnologia visa propiciar a redução do custo da prestação de energia 
elétrica. Criamos valor em cima disto”. 

 

Outro destaque é o projeto batizado de “MRV SIM” (Sustentabilidade, Inovação 

e Mobilidade), desenvolvido juntamente com a Renault, que disponibiliza aos 

condôminos um carro elétrico, zero quilômetro, para uso compartilhado. A sua reserva 

e controle do uso tem sido feito por meio de um aplicativo específico.  

“Recentemente fizemos uma parceria com a Renault, de usar carro elétrico 
compartilhado, e está sendo expandido após experiência bem-sucedida em 
Belo Horizonte, no empreendimento Pathernon. Estou pondo carro elétrico 
compartilhado no programa minha casa minha vida. O carro é reservado por 
aplicativo. Ele se chama MRV SIM. Os condôminos adoraram. É sensacional 
a experiência da turma”. 

 

Ainda, a MRV disponibiliza um outro App, denominado “Mão na Roda”, que 

oferece em plataforma digital uma rede social interna do condomínio. Esta plataforma 

é baseada no conceito de crowdsourcing16 e visa promover o microempreedorismo e 

geração de renda local através da contratação da mão de obra e serviços entre os 

residentes do próprio condomínio. 

“Uma solução simples por exemplo, pensando na questão da 
sustentabilidade, é o mão na roda. Um aplicativo que entregamos para o 
cliente. Nós fazemos um cadastro inicial de todos os moradores e sua 
profissão e ocupação. O próprio condomínio, ao invés de olhar para fora, cria 
uma rede social interna. Eles recebem o app já mastigado para eles. Com 
isto, possibilito que gerem renda internamente no próprio condomínio, 
contribuindo para sua sustentabilidade”. 

 

Já com foco na organização, devido ao seu porte, expresso não somente em 

seu faturamento e número de lançamentos anuais, como também no grande número 

                                                           

16 Uma definição para crowdsourcing pode ser encontrada em: BRABHAM, D.C. "Crowdsourcing as a Model for 

Problem Solving: An introduction and cases". In: Convergence: The International Journal of Research into New 

Media Technologies. v. 14, n. 1, pp. 75–90. 2008. 
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de funcionários e obras distribuídas em todo território nacional, as tecnologias digitais 

têm sido fundamentais na sustentação do negócio. É através delas que se tem a 

governança das informações, o suporte ao gerenciamento e à tomada de decisão. 

Software para gestão empresarial, gestão de obras e assistência técnica foram 

desenvolvidos e são mantidos internamente por este departamento de TI.  

"Visando à eficiência, a assistência técnica e gerenciamento são todos feitos 
em sistemas rodando em tablets." 
 
" A empresa é muito grande, sem sistemas, sem compartilhamento de dados, 
sem ter a tecnologia de apoio, sem o próprio BIM, a empresa não anda". 
 
"É essencial para que esta comunicação aconteça, para que os dados 
estejam a mão para a tomada de decisão mais rápida." 

 

Tem especial destaque o uso da inteligência artificial no suporte ao atendimento 

ao cliente e está em franca expansão para outros departamentos da empresa. Para o 

relacionamento com o cliente, a empresa desenvolveu o app “Meu MRV” e oferece 

um canal para um atendimento virtual (ChatBot), assistência técnica, acesso à 

segunda via de boleto do financiamento e consulta à evolução da obra; 

“Temos a inteligência artificial no atendimento dos clientes, quanto na 
comercialização. 70% das vendas dos apartamentos são realizados com 
atendimento com corretor 24hr. IA já tem sido empregada para este 
atendimento e estamos expandindo para outros setores”. 

 

Outra tecnologia digital de grande destaque na empresa é o BIM, que tem sido 

implementado na empresa de forma inovadora. A tecnologia já está presente nos 

escritórios, e está sendo propagada para todos os canteiros de obras, bem como para 

os fornecedores de engenharia. A empesa foi responsável pela elaboração de 

padrões, normas e pelo investimento em capacitação da sua cadeia de suprimentos 

de engenharia viabilizando a adoção do BIM, não somente para uso interno, mas para 

toda a cadeia.  

Para suportar esta mudança cultura organizacional, dos processos e da 

tecnologia, a empresa instituiu uma comunidade de usuários denominada 

“Comunidade BIM MRV”. 

A tecnologia é empregada em atividades de suporte da empresa como 
também nas atividades da cadeia de valor. Inclusive atuamos na cadeia de 
fornecedores. Por exemplo: com o BIM, nós investimos nos terceiros. Eu 
investi na consultoria e na capacitação. Eu estou transformando o 
ecossistema da MRV. Então inovação não fica só aqui dentro. Estamos 



74 

 

expandindo para todo ecossistema. Inclusive criamos a comunidade BIM 
MRV com nossos projetistas”. 

 

Na área comercial, deve-se destacar o uso expressivo do marketing digital. 

Neste setor, outra tecnologia em destaque é a realidade virtual que recebeu um 

programa especial da empresa denominado My Home Experience, onde vários Kits 

portáteis em mochilas portando computadores, óculos de realidade virtual e cenários 

de simulação em realidade virtual dos apartamentos decorados, oferecem ao cliente 

um tour virtual imersivo no apartamento decorado para sua escolha.  

Vale também citar que a rede social facebook tem sido amplamente explorada 

para realização de ações comerciais.  

Drones, recebem na MRV um caráter adicional ao monitoramento de obras. 

São produzidos vídeos comerciais dos lançamentos imobiliários, chamado “DRONE 

MRV”. Estes vídeos são disponibilizados no portal da empresa como mídia de suporte.  

Com o foco na produção, o processo construtivo baseado no conceito de offsite 

construction é tido como tendência da empresa para o futuro.  

“Offsite construction é o caminho. É a tendência no mundo. Quem não quiser 
segui-la, irá morrer. A MRV tem 40 anos. Nós utilizamos durante 35 anos a 
alvenaria estrutural. Técnica que no Brasil deve ter ao menos 70 anos. 
Recentemente, começamos a fazer paredes de concreto, mas estou certo 
que nós não iremos ficar mais 30 anos fazendo paredes de concreto. Tenho 
certeza que virá alguma coisa antes. ” 
 

5.1.5. O processo decisório e o alinhamento da área de TI 

Para a empresa, a atividade preliminar e essencial para o processo decisório 

envolvendo investimento em tecnologia digital é o emprego da metodologia OKR 

(Objectives and Key Results).  

Esta metodologia foi desenvolvida e implementada por Andrew Grove, 

presidente na Intel na década de 70 e foi popularizada mais recentemente depois que 

passou a ser implementada pelo Google, passando a estar presente em várias 

empresas do Vale do Silício. A mesma visa oferecer uma maneira eficaz de 

estabelecer e comunicar metas dentro de uma organização, conectando os objetivos 

da empresa, equipes e recursos do projeto, à resultados mensuráveis. Isso permite 

que investimentos e novos projetos sejam realizados mantendo-se o foco nos 
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objetivos e metas organizacionais, enquanto oferecem indicadores para aferição dos 

resultados pretendidos no projeto ou tecnologia.  

Para todo investimento, elabora-se prioritariamente um “business case”, no 

modelo OKR, que demonstre de forma clara os benefícios oferecidos relacionados 

aos objetivos concretos e reais da empresa, assim como, os indicadores definidos 

para monitorar e aferir o resultado deste investimento. 

“Em todo investimento deve haver uma engenharia de valor.  
Primeiro, elabora-se um caso, utilizando uma filosofia empregada pela 
Google, o OKR.  Nela você mapeia as dores e as necessidades do negócio, 
propõe as soluções que atendem estas necessidades. Depois define os 
indicadores necessários para medir o sucesso ou não deste investimento. Daí 
é acompanhar ao longo do tempo. Os recursos são finitos, o dinheiro é finito. 
“Então é necessário que haja esta engenharia de valor para priorização dos 
investimentos”. 
 
“Dizer que tecnologia é caro depende do retorno que ela vai trazer.  Às vezes 
o caro, vale a pena. Quem vai determinar é o Business case. Aquele projeto 
precisa provar que vai gerar valor, seja financeiro, ou intangível, como marca, 
satisfação do cliente, por exemplo. Ou seja, que atendam aos objetivos 
explicitados nos OKR. O caro e barato é relativo em cima do objetivo que foi 
traçado. “ 

 

A análise das várias proposições é realizada por meio da gestão de portfólio de 

projetos, na qual se dá a seleção e priorização do investimento, conforme relevância 

e valor para o negócio. Os projetos mais estratégicos e de maior valor de investimento 

são decididos no nível da alta direção da empresa.  

 “Os casos concorrem entre si na empresa. Tratamos com uma visão de 

portfólio de projetos, e a empresa opta pelos projetos que ela entende que 
tem maior relevância e que traz maior valor. A escolha é feita pela alta 
direção. Temos um comitê de inovação que aprova as principais. Depende 
do nível do projeto e do custo dele. Mas chega nos presidentes. Depende do 
valor do cheque e da importância estratégica disto”. 
 

Além do comitê de inovação, a empresa dispõe de um Hub para inovação 

aberta, conectando diversas startups e ecossistema. Denominado ORBI 17 , o 

programa foi desenvolvido juntamente com a empresa Localiza18 e possui gestão 

independente. Por meio deste programa, desafios são lançados para os startups em 

aceleração, que se incubem de propor soluções.  

                                                           

17 https://orbi.co/ 

18 https://www.localizahertz.com/brasil/pt-br/sobre-a-localiza/quem-somos 

https://orbi.co/
https://www.localizahertz.com/brasil/pt-br/sobre-a-localiza/quem-somos
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“Com relação à startups, nós apoiamos um ambiente que se chama ORBI. É 
um espaço que a MRV ajudou a montar com outros parceiros, e que possui 
gestão independente da MRV. Eles têm vida própria. ” 
 
“Estamos sempre conectados com esta turma. Nós vamos lá, e lançamos 
desafios com problemas reais. Nós entendemos que a startup tem uma visão 
de fora, que às vezes a empresa não terá e tem uma agilidade que a empresa 
não tem. ” 

 
O departamento de TI está subordinado à diretoria financeira e tem 

responsabilidade de apoio às diversas áreas, além do desenvolvimento interno de um 

conjunto significativo de ferramentas, software de gestão e aplicativos. Embora o 

departamento seja robusto, a empresa afirma que é tendência intensificar a busca por 

contribuições externas. 

 
“Hoje a TI está subordinada a um diretor da área financeira. Embora ainda 
em processo implantação, espera-se que quem dará a diretriz da inovação 
será o Hub interno de inovação. Enquanto TI oferecerá apoio. ” 
 
“Claro que nem tudo trazemos de fora, mas a visão da empresa está 
mudando. A tendência é trazer cada vez mais coisas de fora do que 
desenvolver internamente. Apesar do tamanho da TI interno ser bastante 
robusto, tem-se a ideia de se utilizar cada vez mais deste ambiente de 
startups e de aceleração para ajudar a resolver os nossos problemas. ” 
  

5.1.6. As barreiras que inviabilizam o investimento 

Para a empresa, não há barreias que inviabilizam o investimento, mas que 

torna seu processo de decisão mais complexo. As principais barreiras são: grande 

oferta de tecnologia digital e sua rápida mudança tornando complexa a identificação, 

seleção e adoção; maturidade das tecnologias oferecidas; a ausência de uma 

estratégia de investimento e de implantação de tecnologia digital; o não engajamento 

da alta direção; maturidade e qualidade dos fabricantes; cultura organizacional 

conservadora; Porte da empresa torna a implantação de novas tecnologias e mudança 

de processos extremamente complexa. 

“A grande disponibilidade de software e a rápida mudança. Antes de você 
finalizar sua implementação, já surge outra melhor. 
Falta maturidade dos fabricantes 
Falta maturidade dos processos internos para absorvê-las ou mesmo para 
implementá-las. Agilidade é fundamental. Às vezes se demora tanto que, ao 
final, a tecnologia já está ficando obsoleta. É muito difícil acompanhar. ” 
  
“Interoperabilidade e integração entre sistemas. ” 
  
“O aspecto cultural é muito importante e é uma preocupação grande nossa. 
Se não se considerar os aspectos culturais, uma tecnologia por melhor que 
seja, pode ser deixada de lado ou ficar subutilizada. Por ser um setor muito 
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tradicional, muito arcaico, tem que se ter um viés de mudança de cultura, 
mesmo na ponta. Tem que haver uma estratégia de convencimento, de 
comunicação, para promover este engajamento. Isto é sim um desafio. ”

   
“Nosso desafio também é o tamanho da empresa e grande distribuição 
geográfica. Você pode investir, ter o melhor processo, a melhor tecnologia, 
mas se você não considerar o processo de mudança de cultura muito bem 
construído, isto vira um problema”. 

“Se a diretoria não apoiar a mudança não vai. Mas mesmo assim é necessária 
uma estratégia de convencimento. Para que o colaborador entenda que 
aquilo é parte de algo maior. 

Tem que estar dentro de uma estratégia relevante.  Tem que agregar valor 

também para atividade do dia a dia.” 

 

A capacitação da mão-de-obra, caso não considerada no plano de 

implementação da nova tecnologia, torna-se uma barreira. 

“O aspecto da capacidade intelectual da mão de obra é contornado pelo 
investimento em capacitação e treinamento. É básico. A geração nova pega 
rápido tecnologia. Tem interesse, gostam. Os mais velhos têm um pouco de 
dificuldade, mas se for bem vendido internamente, bem explicado, um 
programa bem feito, implanta com facilidade”. 
 

5.1.7. A aversão ao risco 

A empresa ressalta que não faz parte da sua cultura o investimento em P&D 

envolvendo tecnologias digitais. Para ela, todo investimento em tecnologia deve ter 

como base o benefício mensurável que ela visa produzir. O risco em não atingimento 

de resultado prometido é fator decisivo no processo de decisão da tecnologia. 

O entendimento do entrevistado sobre esta cultura, é de que a mesma não seja 

exclusiva da empresa, mas está generalizada no setor por razões óbvias. Para ele, 

ao se observar o histórico do setor, nota-se a evidência de que só após anos recentes, 

mais precisamente 2007, com o advento dos IPOs das incorporadoras, obteve-se um 

amadurecimento do setor e o surgimento de empresas de maior porte, atentas a 

melhoria de processo e a evolução tecnológica. Ele compara o setor a um adolescente 

de 12 anos, ainda em desenvolvimento, fazendo alusão às indústrias mais tradicionais 

com a da manufatura. 

“A construção civil é jovem no que tange ao investimento em pesquisa e 
desenvolvimento, quando comparada a outros setores. 
Havia uma pulverização de empresas de pequeno porte. Não existiam as 
grandes incorporadoras. Somente a partir de 2007 ganharam outra escala. 
Empresas de maior porte, com várias obras tem capacidade de diluir os 
custos de investimento, enquanto pequenas empresas não. 
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Antes de 2007 não se fazia grandes investimentos em TI ou mesmo em P&D, 
por que ninguém tinha capacidade e maturidade. 
 Atualmente, os grandes players têm investido mais em tecnologia e movendo 
todo o setor. 
 Ou seja, há um processo de amadurecimento. Há uma consolidação dos 
grandes players que possuem escala e por conseguinte, está se criando uma 
cultura de inovação, pesquisa e desenvolvimento que hoje se espelha na 
indústria seriada para trazer as inovações. ” 
  
“Só que o setor ainda é jovem. Estamos aprendendo. As lideranças das 
empresas ainda estão se adequando, aprendendo sobre o que se trata 
inovação. 
Mas estamos avançando rápido. Inclusive, há empresas que estão trazendo 
executivos da indústria para acelerar este processo e agregar com este viés. 
Somos ainda uma adolescente de 12 anos. ” 

 

5.2. CASO TECNISA 

5.2.1. Sobre a empresa 

Fundada e com sede em São Paulo, a TECNISA S.A. é uma companhia 

brasileira de capital aberto, com 39 anos de história no segmento da incorporação 

imobiliária. Possui ações negociadas na B3 (TCSA3), concentrando sua atuação na 

região metropolitana de São Paulo, embora realize projetos em estados como Paraná, 

Distrito Federal, Ceará, Bahia e Amazonas. 

Seu slogan “Mais construtora por m²” reforça a filosofia de negócio voltada à 

busca de soluções construtivas inovadoras e sustentáveis e de práticas baseadas em 

eficiência, transparência e qualidade.  

A inovação em processos construtivos e comerciais, tornou-se marca de sua 

história. Se destaca pela vanguarda no uso de tecnologias digitais em seu negócio, 

ao ser eleita por três anos consecutivos a empresa mais inovadora do segmento, 

segundo pesquisa anual strategy da PWC 19 , ficando à frente de marcas como 

Mercedez-Bens, Embratel, VALE, entre outras. 

A empresa organiza sua carteira de projetos residenciais em duas linhas: 

TECNISA Premium, voltada ao público de média e alta renda; e TECNISA Flex, com 

produtos mais acessíveis (unidades de R$ 200 a 400 mil).  

Possuía até 2016, 1.795 colaboradores, incluindo profissionais administrativos 

e de áreas de suporte, equipes de obras e assistência técnica, corretores associados 

                                                           

19 https://www.strategyand.pwc.com/media/image/2015-Ranking-geral-full.gif 
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e terceirizados. Também compunha a cadeia da companhia um grupo de cerca de 

400 fornecedores de equipamentos, materiais, mão de obra e serviços.  

Nos últimos anos, a TECNISA passou por um amplo processo de 

reestruturação, a fim de adaptar-se ao cenário difícil da construção civil e do setor 

imobiliário brasileiro e fortalecer a sua capacidade financeira. Três pilares foram foco: 

monetização dos ativos; direcionamento comercial (lançamentos) para o estado de 

São Paulo e segmentos com menor risco de distratos; e readequação da estrutura 

organizacional. Como resultado, as despesas gerais e administrativas tiveram 

redução de 32%. A receita líquida teve recuo e alcançou R$ 329 milhões, motivado 

entre outros fatores, pelo alto volume de distratos e pela contabilização de parte dos 

resultados pelo método de equivalência patrimonial. 

Neste período, a TECNISA realizou uma operação de aumento de capital social 

no montante de R$ 200 milhões, na qual a incorporadora Cyrela integralizou 

50.000.000 (cinquenta milhões) de novas ações adquirindo participação de 13,6% no 

capital social da TECNISA.  

5.2.2. Vantagem Competitiva 

Para a empresa, o processo decisório do cliente possui um enorme peso de 

subjetividade. Ela entende que os principais fatores para geração da vantagem 

competitiva são a localização do produto; as características do produto; a marca e 

reputação da incorporadora associada a qualidade do produto, inovação, sua 

capacidade de execução e solidez financeira; a experiência dos clientes; e o preço do 

produto, nesta ordem.  

“Nosso negócio tem uma característica interessante porque o fator principal 
de decisão de quem vai comprar um apartamento no setor imobiliário, é a 
localização. Primeiro a pessoa tem o desejo em morar naquela região, ou 
porque nasceu ali, ou porque trabalha perto, ou o filho estuda ali. Então, o 
primeiro diferencial está ligado a localização do terreno. ” 

“A partir daí, vem as necessidades, de tamanho, qualidade, e muito lá para a 
frente, vai entrar a questão da construtora. ” 

“O diferencial também está associado a uma imagem. No longo prazo à 
confiabilidade, garantia de entrega, qualidade do produto. O histórico de 
ocupação, ou seja, hoje em dia as pessoas vão olhar nos ‘Reclame Aqui’ da 
vida para ver se o usuário está tendo uma experiência bacana ao longo do 
tempo. Solidez financeira certamente, porque muitas empresas passaram por 
problemas financeiros, vide o caso da Encol, pois é um investimento de longo 
prazo. Mas todos estes fatores são preponderantes em relação ao diferencial 
de produto”. 
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Sendo assim, a principal estratégia de diferenciação e geração de vantagem 

está baseada no produto, na imagem e no foco em regiões e nichos específicos de 

mercado. 

5.2.3. O valor percebido dos decisores 

A empresa entende que a tendência de barateamento da tecnologia facilita a 

sua adoção, permitindo que sejam inseridos aos vários empreendimentos. Entretanto 

sua presença no produto não garante a diferenciação.  

"Uma vantagem da questão digital e tecnologia em geral é que ela 
tende a baratear, então você pode na entrega propor algo muito mais 
interessante, mais justificável e provavelmente algo que caiba na conta 
original que você fez lá atrás onde você quis ser pioneiro naquele 
processo. Exemplos desta escolha são por exemplo tecnologias que 
visem economia de energia. " 

“Mas você me pergunta, isto é o que fará o cliente comprar o 
apartamento?  Muito provavelmente não. É uma questão de marca., 
posicionamento de mercado, Vantagem na relevância na busca em 
redes sociais. “ 

 

Como já dito, a subjetividade da escolha do cliente no ato da compra confere 

aos aspectos como localização, estéticos, conforto, até mesmo de itens do 

acabamento, maior relevância do que a tecnologia empregada.   

"Fomos a uma feira ontem, o Expo Revestir, lá você encontra milhares 
de produtos de revestimento. Encontra uma torneira da NASA e você 
observa que o que será avaliado pelo cliente é se o produto é bonito. 
Ele não vai olhar se é mais eficiente, as partes intrínsecas da 
tecnologia. O cliente da pouca importância. Ele é muito focado na parte 
visível, estética.  

Agora ao longo do tempo, tem-se o referencial, pois são muitos os 
casos onde produtos de concorrentes da Tecnisa um ao lado do outro, 
onde não houveram diferencial pela localização, produtos muito 
similares em relação ao tamanho, na questão de preço superior, mas 
que no tempo, observa-se ser superior em 40% de venda na recompra. 
Durabilidade que dá diferencial com o tempo.  

" 

Uma vez que sofrem rápida atualização e mudança, em muitos casos em 

períodos inferiores ao ciclo médio da incorporação, mesmo que uma tecnologia seja 

considerada inovadora durante a idealização do empreendimento, corre o risco de 

estar obsoleta no momento da entrega, despertando pouco interesse pelos clientes. 

Foram exemplos citados, a inclusão de rede de dados do projeto e a massificação do 
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WIFI no momento da entrega do imóvel, fechaduras digitais de modelos obsoletos, 

automações no edifício, entre outros.  

 
"Então uma das grandes preocupações que nós temos, é quando se fala em 
incorporar uma nova tecnologia no produto." 
  
"Porque as tecnologias digitais têm velocidade muito rápida, e nossos 
empreendimento tem um tempo de maturação, da proposição de um projeto 
a entrega definitiva, na ordem de pelo menos 4 anos. Quatro anos em 
tecnologia é uma era. " 
 
"Nós fomos a primeira empresa no mercado a propor um apartamento 
cabeado, na época das redes de internet, logo início no começo dos anos 
2000. Lançamos o produto, que foi um super sucesso, provavelmente não 
por isto, e no dia que entregamos o empreendimento, pouco mais de três 
anos depois, não fazia mais nenhum sentido ter cabeamento no apartamento. 
Já havia os roteadores WIFI, confiáveis e baratos.  
Atualmente, redes de TV a cabo fornecem este serviço já acoplado a 
telefonia, a internet, faz muito menos sentido ainda." 
  
"Temos outros exemplos como a tomada elétrica para carros. Fomos a 
primeira empresa a entregar tomadas elétricas nos prédios, super inovadora, 
mas não ouve adesão. Quantas pessoas usam? Zero. " 
 
"Então nós precisamos tomar muito cuidado com estas proposições de 
tecnologias incorporadas ao produto. Posso listar dezenas de exemplo, 
automação, fechadura digital, é bárbaro, aí você vai ver, no dia de entregar 
já possuirá substituto com tecnologia 500 vezes melhor e mais interessante. 
" 

 

Na visão da empresa, uma tecnologia digital é considerada cara quando não 

se sabe valorá-la. O valor da tecnologia para empresa está associado ao resultado 

que ela traz.  

“A tecnologia é cara se você não sabe usá-la ou valorá-la e se beneficiar das 
opções que você tem”. 

“A relação de caro e barato está diretamente associada ao resultado que 
aquilo está incorporado. Uma tecnologia que custa 2 milhões e que te traga 
depois 5 milhões de retorno é caro ou barato? Para mim é de graça! Depois 
é uma questão de viabilidade financeira, onde posso buscar alternativas 
mesmo de financiamento quando não tenho o recurso disponível. Posso 
buscar parceiras, associações. Basta que haja a real necessidade e 
benefício, com a vontade de fazer. ” 

“Não adianta você ter uma tecnologia tecnologicamente interessante, 
bacana, se o resultado não é bom. Estou apto a estudar as soluções, mas se 
o resultado é ruim, qual a chance de se perpetuarem? ” 

  

Foi salientado que a inovação não deve se restringir às tecnologias digitais, 

mas deve considerar o emprego de novos materiais, métodos construtivos, métodos 

de gestão, bem como adequação de regulamentações e normas para que seja 

possível, de fato, realizar um salto de produtividade do setor. 
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“Estamos desenvolvendo novos sistemas construtivos internamente, que têm 
levado mais de dois anos, e visa possibilitar executar três ciclos de produção 
por semana, fazendo com que haja a adequação de processos, materiais, 
tecnologias. Tudo vem junto. Regulamentação, garantias, e financeiro, 
porque se altero o tempo de produção, tenho que adequar também o fluxo de 
caixa da obra ou mesmo disponibilidade de crédito para o cliente. Com prazos 
de pagamento muito curtos, acabo inviabilizando a compra. Portanto, deve 
se pensar a mudança pela inovação de forma ampla. ” 

 

A inovação tecnológica tem ainda uma contribuição fundamental à reputação e 

imagem da incorporadora, fomentando um feedback positivo ao redor da marca, fator 

fundamental para geração da vantagem. 

“Ela tem duas grandes vantagens:  uma delas está relacionada à imagem, as 
pessoas associam a imagem à uma empresa inovadora, antenada, moderna. 
Isto tem uma relação interessante. E tem uma relação na área de marketing 
ligada à mídia espontânea. [...] quando você tem esta exposição gratuita 
baseada em coisas que você fez e que foi bacana e que muitas pessoas 
reproduzem os feitos da empresa, traz mais impacto do que a própria 
tecnologia empregada. ” 

“Vanguardismo que mostra que você está sempre em evidência. Então 
mesmo que você não tenha uma efetiva vantagem comercial ou tecnológica, 
você cria a imagem de que tem. Por exemplo se você perguntar em qualquer 
fórum que queira falar de tecnologia, nós seremos convidados. ” 

“Uma coisa interessante da tecnologia, é que dificilmente você é proprietário 
dela, ou seja, sempre teremos uma ideia que internamente, mesmo que seja 
maravilhosa, a primeira vez que eu expuser no mercado, todo mundo terá 
acesso, copiará e se beneficiará dela. Então, qual o nosso diferencial? O 
passinho a frente. Nós não temos aquele oceano azul para o resto da vida. 
Mas mesmo que tenhamos 6 meses de vanguardismo, isto nos mantém em 
evidência. ” 

 Segundo, pelo fato de termos esta fama, nós conseguimos de uma forma 
totalmente automática e espontânea que as pessoas nos procurem para nos 
oferecer as coisas. Então sempre temos acesso prioritário às tecnologias. “ 

 

5.2.4. O uso das tecnologias digitais 

A empresa enfatiza a adoção de tecnologias digitais que visam a diferenciação 

no relacionamento com o cliente. Se destacam as vendas já concretizadas pela 

empresa através do aplicativo Second life ou mesmo da rede social Twitter, além da 

utilização de bitcoin como meio de pagamento. Estas experiências, embora pioneiras, 

se mostraram incipientes ou de baixa capacidade de escala ou acesso amplo aos 

clientes.  

Outros usos relacionados à este tema, agora com resultados significativos e já 

incorporados pela empresa, tem sido o relacionamento com o cliente por meio de um 

app próprio da incorporadora para smartphones, o emprego da realidade virtual 
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substituindo a maquete física do empreendimento e do apartamento modelo, 

proporcionado um passeio virtual no imóvel em uma nova experiência para o cliente 

durante a escolha do produto.  

“Blockchain/Bitcoin por exemplo, já vendemos através. Vendemos pelo 

second life.” 

“Estamos utilizando realidade virtual e aumentada tanto para comercialização 
dos imóveis, como estamos buscando implementá-los para vistorias. ” 

 

A utilização das redes sociais e do marketing digital são extremamente 

estratégicos para empresa, que se organizou internamente por meio de uma diretoria 

e equipes dedicadas a esta finalidade. 

"No assunto mídia digital, nós somos a única construtora que tem um diretor 
de mídia digital. De alta qualificação e reconhecimento do mercado. " 

“O primeiro elemento de busca de compra de um apartamento é a busca na 
internet, então você ter relevância nesta busca é um fator favorável. Isto faz 
parte inclusive de uma estratégia interna para nos colocar nessa situação. Há 
uma equipe dedica a avaliar estes mecanismos que quando identificam que 
nossos indicadores estão caindo por algum motivo, eles atuam com 
ferramentas para recuperar nossa condição. ” 

"Ganhamos inclusive prêmio mundial de utilização da ferramenta de busca 
do Google, algo surpreendente para o setor da construção civil, no mercado 
que não está entre os maduros." 

 

Uma vez que a empresa considera a localização do empreendimento o principal 

fator de vantagem competitiva, Bigdata e Analytics, associados aos sistemas de 

informação geográfica, têm sido empregados estrategicamente para realização da 

pesquisa de mercado, identificação e qualificação do terreno para constituição do land 

bank da empresa. A empresa trata o tema como ciência, suportada por tecnologia e 

dados e não como uma ação empírica ou de conhecimento tácito.  

 “Já fazemos o uso de bigdata e analitycs já há algum tempo. Hoje em dia 
para decisão de mercado, nós não fazemos pesquisa de campo, tipo boca de 
urna. Fazemos uma análise geral do mercado com uso de 
geoprocessamento, com sistemas de bigdata, cruzando tendências de 
consumo daquele determinado público no entorno para entender que tipo de 
produto você vai ofertar. Hoje nós temos mais engenheiros de dados, do que 
pesquisador de marketing. Porque é uma questão de ciência, não mais de 
achismos. Totalmente ligado a dados. Você tem a utilização das mídias 
sociais para tendências”. 
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Tecnologias baseadas em Blockchain estão sendo exploradas visando a 

digitalização e a desburocratização dos processos relativos a licenças e registros de 

imóveis, entretanto, ainda em fase de desenvolvimento.   

“Agora estamos com nosso diretor trabalhando com Blockchain para registro 
de imóveis. O registro é um processo super burocrático, envolvendo cartório, 
se eu tiver um processo seguro que eu não tenha chance de burlar, porque 
não fazer eletronicamente? ”. 

 

Para o planejamento, orçamento e gestão da produção, optam pelo 

investimento em soluções de mercado como ERP, CRM, buscando-se a máxima 

integração entre eles. Entretanto, a aderência destas soluções à necessidade e 

caraterísticas específicas do setor é muito baixa, exigindo grande customização ou 

mesmo complementação da solução, em alguns casos justificando o próprio 

desenvolvimento interno. Por esta razão, a empresa desenvolve algumas soluções 

internas com o foco na gestão da produção e da qualidade que, por serem compatíveis 

com tablets ou smartphones, possibilitam conectar o canteiro de obras com o 

escritório, para efetiva gestão e controle da produção.  

"No canteiro de obras, primeiro coletamos os feedbacks das obras, das 
equipes de manutenção que chegamos a ter 25mil unidades, com um volume 
gigante de informação de não conformidades, causas raiz, se é pontual ou 
associada a fornecedor, ou material, ou à mão de obra. Todos estes dados 
retroalimentam os sistemas de qualidade, de controle produtivo, soluções 
construtivas. " 

“Estamos em processo de alteração do ERP da empresa. Quando fomos 
estudar as dezenas de soluções de mercado, nós notamos que a aderência 
é muito baixa. Infelizmente, nós não aprendemos a trabalhar de uma forma 
setorial. Quando você pega uma coisa que atende no geralzão os níveis de 
aderência são da ordem de 40%. O que acabou se decidindo ontem, com 
base na decisão de TI é que investiremos em módulos de cada um, pois as 
integrações ficaram muito mais fáceis e a integraremos internamente para 
atender aos requisitos da empresa. Desistimos de achar a solução de todos 
os problemas em uma única solução de um único fornecedor, pois não temos. 
A TI elaborou todo o projeto. ” 

 

Drones têm sido empregados para análise e medição dos processos 

construtivos, portando sensores de temperatura e umidade para análise da qualidade 

dos materiais aplicados na construção, bem como sensores óticos que possibilitam a 

geração de imagem e modelo digital de terreno, proporcionando ganho de 

produtividade e assertividade nas medições e apontamentos de avanço das obras.  

“Toda parte de medição de obras hoje, utilizamos Drone, Scanner. ” 

“Isto basicamente seria uma gestão de qualidade, mas quando você 
incorpora um Drone com sistemas de sensores que conseguem avaliar 
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temperatura e umidade, em substituição à um processo manual ‘bate choco’ 
é capaz de dar ganhos gigantescos de produtividade, e a aderência é 
excepcional. ” 

  

 A qualidade do projeto de engenharia é vista como primordial e preliminar às 

várias tecnologias já empregadas na produção. O BIM tem sido adotado, ainda que 

embrionariamente, como tecnologia que dá sustentação à colaboração e qualidade 

do projeto no que diz respeito à definição do produto, materiais, planejamento e 

orçamento. Confirma-se a afirmação de que maus projetos de engenharia resultam 

em orçamentos, planejamento e suprimento e logísticas inadequados.  

Há inúmeras iniciativas para automação dos edifícios, ou dispositivos 

inteligentes, como tomadas e lâmpadas, entre outros. Em alguns produtos da 

incorporadora, os novos moradores encontrarão por padrão um Amazon echo em seu 

imóvel. 

5.2.5. O processo decisório e alinhamento da área TI 

A empresa dispõe de um departamento interno de desenvolvimento tecnológico 

com os seguintes focos:  inovação, eficiência e produtividade, redução do ciclo de 

produção, qualidade e controle de obras, gestão do conhecimento.  

Há o papel formal do líder da área TI, no nível gerencial, portanto gerente de 

TI, subordinado à diretoria administrativa. Seu foco gerencial é a sustentação da 

infraestrutura de TI, execução da aquisição de qualquer tecnologia digital da empresa, 

e pela administração de sistemas transversais e corporativos, a exemplo do ERP. 

“Temos um departamento de TI desde 2005, que tem foco de atuação em 
diferentes nuances. Uma é a inovação, outra é a eficiência de processos com 
foco em produtividade e do produto como durabilidade e qualidade, perda, 
redução do ciclo de obra, homologação de qualidade, controles em geral, 
gestão do conhecimento. ” 

“Hoje a TI está debaixo do nosso gerente administrativo, que é nosso 
controler. Em TI está subordinada a ele. O líder da TI tem uma função 
gerencial, num âmbito de uma gerencia geral que aglutina infraestrutura, 
software, e tem gerentes subordinados responsáveis por cada uma destas 
frentes. “ 

“A Tecnisa é muito informal na questão de hierarquia. Nós damos valor a 
quem entende. Então se um nível gerencial que domina o tema e diz que a 
melhor solução é esta, pouquíssimo provável que um diretor irá contestar. ” 

“Quem é o dono do ativo de TI? Tudo que envolver sistemas digitais, drones, 
uma geladeira digital ou internet, passa pela TI, mas depois que passou pela 
TI a reponsabilidade é da área. Quem é responsável pela troca de um tonner 
de uma impressora por exemplo, é a área usuária, mas quem define o 
fabricante da impressora é a TI. ” 
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A empresa possui vários canais para capturar a inovação. O principal deles, 

não exclusivo à tecnologia, é um processo baseado no conceito de Open Innovation, 

denominado Fast Dating. Com periodicidade quinzenal ou mensal, canaliza um 

conjunto importante de ideais, projetos, produtos, serviços ou mesmo sugestões de 

melhorias, sejam de origem interna obtidas de seus próprios colaboradores, sejam de 

startups, empresas ou indivíduos externos.  

“Primeiro é como encontramos a tecnologia. Temos alguns canais de 
prospectar tecnologias. Um deles é o Fast Dating, que às vezes é quinzenal 
ou às vezes mensal e as empresas vêm até aqui. Agora estamos fazendo 
fast datings com algum tipo de tema pré-escolhido. Agora lançaremos um 
específico para falar só de construção, que normalmente é aberto a temas 
variados como marketing, jurídico, gestão. Não exclusivo à tecnologia. ” 

 

Neste processo, são oferecidos 10 minutos para uma apresentação individual 

(PITCH) da ideia ao comitê avaliador, composto por vários agentes de inovação 

multidisciplinares e multi departamentais. As ideias são selecionadas conforme 

aderência ao negócio e a estratégia da companhia. A partir daí, dá-se o 

aprofundamento através da criação de um projeto tomando como líder um 

responsável/patrocinador interno de maior interesse ou maior beneficiado. Um 

business case é elaborado para aprovação do investimento, comunicando claramente 

o investimento necessário versus os benefícios tangíveis ou não, mas mensuráveis o 

quanto possível, cabendo ao patrocinador obter a aprovação do seu diretor imediato, 

que por sua vez, se comprometerá a levar ao comitê de investimento composto por 

várias diretorias, para aprovação final e colegiada.   

“Uma vez que você tem uma entrada de uma informação interessante por um 
canal, que você acha que tem viabilidade, nós elegemos um sponsor, um 
patrocinador interno, dependendo de cada área. Sempre o usuário 
beneficiado por aquela implementação passa ser então o sponsor daquela 
proposta. Aí desenvolve-se o produto de investimento versus resultado para 
entender os benefícios que teremos, a segurança jurídica e aspectos 
comerciais e se vale apena investir. Uma vez que aplicado as técnicas 
convencionais de análise de retorno e decisão de investimento, este 
patrocinador convence seu diretor, se já não o for, e este diretor leva para o 
comitê executivo de investimento. ” 

“As justificativas são das mais variadas, ROI, qualitativas, zero ganho 
financeiro, mas com melhoria a imagem, intangíveis. Vanguarda, Tendência. 
Mas sempre é muito mais fácil quando é quantificável e traz economia.  O 
Balanced Scored Card é implementado na empresa. ” 

“O board tem muito mais uma característica de equalização do que de 
decisão. Ele está ali para homogeneizar e equalizar as áreas, e também 
funcionar como um elemento de direcionamento de visão geral da 
companhia. ” 
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Os investimentos sofrem grande influência da condição econômica da empresa 

e do cenário externo econômico, em que, durante períodos de crise, assume uma 

postura conservadora pautada no contingenciamento dos investimentos e na 

racionalização dos gastos. 

“A companhia tem um apetite gigante para inovação. Nós todos temos. Desde 
o presidente às diversas áreas. Mas é claro que isto está diretamente 
associado ao momento da empresa. Se estamos em um momento da 
empresa, quando se tem uma situação de caixa mais restritivo a empresa é 
muito mais seletiva, voltada a coisas quantificáveis e com retorno mais rápido. 
Numa aplicação mais imediata, com resposta ágil. ” 

5.2.6. As barreiras que inviabilizam o investimento 

Para TECNISA as principais barreiras são: fatores econômicos; a não 

existência da cultura organizacional presente em todas as esferas, incluindo as 

lideranças, predisposta à inovação e à mudança – fator este que não se refere a 

empresa; Maturidade e interesse dos fornecedores e das tecnologias, que acredita 

ser motivado pelo baixo nível de investimento do setor, ocasionando a pouca 

atratividade de grandes fabricantes ou mais maduros, resultando na restrição da oferta 

de serviços e tecnologias maduras ou mais aderentes às necessidades do setor, bem 

como oferta do suporte adequado à implantação e à sustentação da tecnologia – É a 

incorporadora que vai atrás dos principais fornecedores;  

“Porque não temos uma gestão adequada de suprimentos em nossas obras? 
Porque não tem projeto. ” 
 
“Sobre os grandes fornecedores, a sensação que eu tenho, embora não seja 
o especialista. Mas a impressão que somos nichos para eles. Eu não vejo um 
representante das grandes marcas de software de ERP e outros aparecer 
aqui, batendo na nossa porta. Eu não vejo ninguém. Em algumas até existem 
inciativa pontuais de um executivo, mas não uma iniciativa corporativa. E isto 
não ocorre somente para as empresas software, mas para indústria em geral.  
O trabalho grande empresas do setor de materiais é péssimo. Se nós não 
provocamos, se não provocamos e cobramos, eles não vêm. A sensação que 
eu tenho é que eles se preocupam com os mercados de grande escala, que 
é o grande mercado de volume e se preocupam pouquíssimo com as 
empresas, devido a sua importância para economia. Mas talvez o motivo seja 
esse, porque somos pequenos ou carregamos a fama de investirmos pouco. 
” 
“Existe um vácuo no mercado para oferta de serviço para implementar 
soluções. Exemplo com o caso do BIM, você participa de eventos 
internacionais, tem o apoio do fabricante, investe na tecnologia, mas na hora 
de implantar você não acha que o faça, entendendo os processos internos. 
Resolvemos treinar nossa equipa interna e tornar suficientes e resolver 
internamente. O mesmo se aplica para vários outros softwares desenvolvidos 
para o setor. Exemplo ERPs. Portanto, ambos os lados, fornecedores e as 
empresas da construção civil precisam melhor, demandando mais, ao mesmo 
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tempo que os fornecedores se dediquem a entender melhor o mercado e criar 
produtos mais aderentes. ” 
 
 

A capacidade de identificar e selecionar tecnologias que entreguem de fato o 

benefício oferecido, também foi elencado como uma grande barreira. Exige preparo 

da empresa para identificar as tecnologias, selecioná-las e adotá-las.  

É exigido aos fornecedores a oferta de soluções mais maduras, com expertise 

do setor e mais aderentes ao negócio. 

“A principal barreira da tecnologia é a capacidade de filtrar o volume absurdo 
de informações que entram todos os dias. Que vem ofertadas como 
estabelecidas, enquanto ainda são embrionárias. Estas construtechs que 
muitas vezes é de um cara que teve uma ideia mas que não se sustenta em 
15 minutos. Sem preparação e conhecimento do mercado. 
Ter uma estrutura interna que consiga avaliar as diversas opções, filtrar aquilo 
que interessa a você e aí sim partir para as partes subsequentes. ” 

5.2.7. A aversão ao risco 

Devido a sua forte cultura de inovação, presente em todos os níveis da 

organização, com grande envolvimento das diretorias, a empresa possui grande 

abertura, “apetite”, para novas tecnologias. Fator que facilita a propagação das novas 

tecnologias nos vários departamentos e canteiros de obra. 

“A companhia tem um apetite gigante para inovação. Nós todos temos”. 
  
“Se você falar assim: Vou tirar a tecnologia da TECNISA, eu digo para você, 
nem que vai embora o diretor de inovação, não muda nada. A empresa inteira 
tem esta mentalidade. Uma vez que você tem cultura introduzida dentro da 
sua empresa, ela vira parte do seu DNA. Você não precisa fazer força mais, 
que é o grande ganho que temos em relação ao mercado. Isto é um 
diferencial gigante! ”  

 

Entretanto, a empresa assume ter pouca capacidade financeira, ou mesmo 

interesse para investimento em P&D ou em soluções embrionárias ou sem claro 

benefício.  

Para mitigar os riscos em investimentos em tecnologias de vanguarda e 

mediante a abundância de novas tecnologias em constante mudança, opta-se por 

ciclos rápidos de inovação, com inovações incrementais onde são escolhidos 

preferencialmente produtos que resolvem problemas concretos ou pontuais, de menor 

escopo e que representem um investimento mais curto, mas com potencial de grande 

impacto. 
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“Já fomos em algumas coisas de resultado duvidoso, mas nossa capacidade 
de absorver a fundo perdido estes investimentos, estas tentativas, é 
relativamente pequena. Então dá para fazer algumas coisas de tiro curto, que 
você corre um risco confortável, com valores modestos. Mas vamos por um 
milhão a fundo perdido? Não, no nosso mercado hoje acho que não tem 
alguém disposto a fazer. ” 
 
“Com relação ao descompasso dos ciclos da tecnologia e do 
empreendimento há também um aspecto jurídico, pois temos que entregar 
aquilo que nós prometemos. Eu não consigo antever se com quatro, cinco 
anos qual a tecnologia que estará vigente. ” 
 
“O mercado em função dos longos ciclos e do risco de investir em um projeto 
e você abortá-los por uma questão de inviabilidade econômica e financeira, 
faz com que as pessoas esperem o projeto dar certo para começar a gastar 
dinheiro com o produto. Isto faz com que gere uma corrida atrás do rabo. 
Depois do sinal verde, recebe a ordem: agora corre. Só que neste agora 
corre, não permite um planejamento adequado e assim por diante. E numa 
análise de matriz de risco, chegamos a uma conclusão que é mais barato 
perder dinheiro com o que eu não consegui controlar, do que investir para ter 
o controle. Ou seja, querer atrasar o empreendimento para fazer bem feito o 
projeto. É uma questão simples de análise de risco. É por isto que o mercado 
trabalha assim. Daí muitas vezes a dificuldade de se implantar uma 
tecnologia, como o BIM por exemplo. Porque está sempre atrasado. O 
mercado escolheu ser assim. ” 

5.3. CASO CYRELA 

5.3.1. Sobre a empresa 

Fundada e com sede em São Paulo, a Cyrela Brazil Realty S.A 

Empreendimentos e Participações (Cyrela Brazil Realty) é uma companhia brasileira 

de capital aberto com 57 anos de história no segmento da incorporação imobiliária.  

Pioneira na abertura de mercado, possui ações negociadas na B3 (CYRE3) 

desde 2005, tendo sido considerada a maior empresa do setor imobiliário por valor de 

mercado. Foi também pioneira no desenvolvimento de fundos de investimento 

imobiliário no Brasil e no acesso ao mercado de capitais brasileiro e norte-americano, 

em 1996, quando realizou uma oferta pública primária de ações preferenciais. 

É subsidiária do grupo Cyrela composto por uma ampla carteira de empresas, 

o que lhe garante uma posição de destaque pela diversificação e posicionamento no 

mercado. Fazem parte do grupo, além empresa Cyrela Brazil Realty S.A que atua com 

foco no segmento de alto padrão, as marcas Living e Vivaz residencial com foco na 

atuação nos segmentos econômico e supereconômico residencial. O grupo possui 

ainda joint ventures com SKR, CYMA, Plano&Plano, Cury Construtora, LAVVI, com o 

objetivo de alavancar negócios em comum, gerando sinergias das atividades das 

empresas e know-how, para um crescimento conjunto em escala. 
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Em setembro de 2018, a empresa possuía 2.500 funcionários, incluindo 

profissionais nas obras e no escritório administrativo, com mais de 200.000 clientes e 

R$ 3,5 bilhões em recebíveis. 

5.3.2. Vantagem Competitiva 

Para a empresa, a vantagem competitiva é obtida através da diferenciação do 

produto - o seu design, padrão de acabamento e qualidade de padrão nível 

internacional; e da produtividade e eficiência operacional para ganhos de margem. 

Sendo assim, um empreendimento que produza um produto diferenciado, com tempos 

e custos adequados, lhe permite uma posição de vantagem. 

“Fazer de uma maneira que seja mais rápida. Que dê ganho econômico. Ao 
fazer de maneira mais rápida ou mais econômica, mas que gere também um 
produto diferenciado. 
Eu posso criar produtos de interesse público que não existe. ” 

5.3.3. O valor percebido dos decisores 

As tecnologias digitais têm valor se forem capazes de promover os objetivos e 

valores organizacionais, entendidos como geradores de vantagem competitiva.  

“Eu penso ser o valor da tecnologia levar a empresa a alcançar algumas 
dessas características. ”  

  
Também, é esperado da tecnologia a melhoria de processos ineficientes 

visando o desempenho organizacional, além do relacionamento com o cliente. 

“Se eu tenho um processo que não está funcionando bem eu posso usar a 
tecnologia para dar uma solução com melhor desempenho. “ 

 
A empresa reconhece que a inovação e sua atualização tecnológica é fator de 

sobrevivência num mercado de constante mudança e em profunda transformação. 

Para ela, são estes os fatores que lhes permitem acompanhar as mudanças do 

mercado e manter o olhar adiante. 

O custo da implantação da tecnologia pode ser assimilado, à medida do retorno 

que ela traz. Este retorno pode ser a inovação, além de benefícios tangíveis e 

mensuráveis, que garanta uma mudança de processo capaz de trazer eficiência, a 

tempo presente ou mesmo no futuro.  

“Tecnologia pode ser considerada cara, como pode não ser. Se eu investir 
numa tecnologia que eu não tenha retorno, ela se torna cara. Faz parte do 
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risco. Mas existe o risco de você ficar fora do mercado por que não investiu 
em algum tipo de tecnologia. Isto sim é que é caro." 

“E você tem que estar olhando para frente.  Porque o mundo vai mudando e 
se você não for se adequando, você pode matar seu negócio. ” 

 

Um exemplo de investimento em projeto que se espera gerar benefício pleno 

no futuro, é o caso do BIM na empresa. A implementação da tecnologia representou 

para empresa um aumento de 30% no custo durante a fase de elaboração de projeto, 

sem até o momento trazer algum ganho financeiro de fato, nem para o planejamento, 

orçamento ou mesmo para execução da obra. No entanto, a empresa entende que os 

benefícios poderão ser alcançados no futuro com o aumento da maturidade dos 

processos, dos seus fornecedores, bem como através da evolução das tecnologias 

que deverão estar mais preparadas para utilizar os modelos de engenharia do BIM 

nos canteiros de obra.   

“BIM por exemplo é algo que nós ficamos de fora por um bom tempo. 
Decidimos e fizemos um primeiro projeto ano passado, estamos começando 
dois agora. Eu gasto 30% a mais no projeto em BIM, do que em um 
empreendimento que não utiliza o BIM. E hoje este investimento é somente 
custo, pois não impacta positivamente na obra. ” 

“Embora faça o investimento em BIM, ainda não vejo uma tecnologia que me 
ajude a ser mais eficiente na obra, mas é um investimento que fazemos como 
engenharia. Estaremos em breve com inúmeros projetos, acreditando na 
tendência de que surgirão novas tecnologias. E se eu não tiver a modelagem 
BIM, não estarei apto a tirar proveito. ” 

“Ainda estamos investindo! Ainda sem o objetivo de automatização ou 
redução da equipe de orçamento, num primeiro momento, substituindo os 
processos atuais. Fizemos com o propósito de aprendizagem, ganhos 
incrementais e preparação da empresa para o dia em que tiver um 
equipamento de campo que opere com o modelo BIM, como temos visto que 
cada vez mais empresas apresentando, estejamos aptos. ” 

 

As tecnologias que visam a automação e a robotização do processo produtivo, 

bem como as inseridas na chamada indústria 4.0, são monitoradas e recebem 

especial valor pela empresa, uma vez que têm o potencial de oferecer saltos na 

produtividade e eficiência nos processos produtivos.  

São tomados como referências empresas do setor de manufatura discreta e 

seus processos enxutos de produção e gestão, além do emprego cada vez mais 

intensivo da automação e robotização na frente de produção. O setor do agronegócio 

também é considerado por razão da produtividade e eficiência alcançadas. 

“Analisamos internamente, fazendo benchmark de outras empresas da 
manufatura e do agronegócio, quais processos podemos melhorar, e vimos a 
necessidade em se ter o modelo. Então nós decidimos fazer o investimento 
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em BIM para ter ao menos o modelo, esperando que depois apareçam outras 
ferramentas. ” 

“O nosso sonho é inserir um robô que trabalhe 24hrs produzindo. É menos 
acidente, ações trabalhistas, vários benefícios que nós não enxergamos, mas 
que invariavelmente aparecem durante a produção. ” 

5.3.4. O uso das tecnologias digitais 

A empresa enfatiza a adoção de tecnologias digitais que visam à sustentação 

do negócio, presentes prioritariamente nas atividades de apoio da organização, com 

exceção às relacionadas ao relacionamento com o cliente e desenvolvimento 

comercial.  

É o produto e a produtividade e eficiência operacional que lhe garantem a 

vantagem competitiva e margens. Entretanto, no relacionamento com o cliente, 

durante a comercialização dos produtos, as tecnologias digitais também recebem 

especial destaque.  

A realidade virtual é utilizada para levar até o cliente uma experiência imersiva 

dos novos produtos. Também são apresentados ao cliente um Tour virtual 360 dos 

produtos disponíveis através de browser Web ou mesmo vídeos obtidos do sobrevoo 

de Drones sobre os empreendimentos.  

A inteligência artificial tem sido empregada em Chatbots possibilitando que o 

atendimento a um grande número de clientes seja realizado pela empresa, em um 

modelo de atendimento 24/7. Outra aplicação desta tecnologia visa à aprovação de 

crédito dos clientes por meio da análise do perfil, histórico de aprovações e 

relacionamento com o cliente, sugerindo, de forma otimizada, as instituições 

financeiras mais adequadas e susceptíveis à aprovação do processo.  

Atualmente, as vendas originadas por canais digitais, responsáveis por 41% do 

total dos resultados, são apoiadas por motores de busca - SEO (Search Engine 

Optimization) que promovem a identificação leads com maior eficiência e suporte aos 

corretores.  

Observa-se a capitalização do emprego de tecnologias digitais à imagem da 

empresa, associando-a à inovação. 

“A Tecnologia digital para Cyrela quando visa os produtos Cyrella visam o 
Design que devem ser diferenciados. Nossa referência são construções 
internacionais. Para se fazer o que está se fazendo em Singapura, 
necessitamos utilizar as tecnologias que são aplicadas lá. Então investimos 
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tempo em investigá-las. Algumas tecnologias já existem, só não estão sendo 
aplicadas no nosso país. ”  

“A preparação hoje para automação é algo simples. Está mais relacionada à 
aquisição dos equipamentos e link de internet. Nossos produtos já possuem. 
Mas é muito mais ver o valor dado a elas pelo cliente. Fizemos lançamentos 
apresentando estas tecnologias. Exemplos de apartamentos com Apple 
Home kit. Precisamos que o cliente valorize. ” 

5.3.5. O processo decisório e alinhamento da área deTI 

O processo decisório de investimento em TI está centralizado nas diretorias de 

negócio. O departamento de TI tem a responsabilidade de apoio às áreas de negócio 

durante a negociação do investimento. Seu foco prioritário de atuação é a 

administração das tecnologias digitais adquiridas. 

É também responsabilidade das áreas de negócio, o monitoramento das 

inovações e tendências de mercado, decidindo a hora mais propícia para a sua 

adoção. 

“A decisão é totalmente das áreas de negócio. TI participa da negociação 
somente. ” 

“A decisão é no nível de diretoria. Logicamente, sou eu quem tomo a decisão, 
mas há a participação de outros níveis. Por exemplo: um analista da área 
apresenta o software que traz benefício. Daí, como anualmente possuímos 
uma verba para investimento, discutimos a cada ano o que queremos investir 
e imaginamos no que iremos investir”. 

 

A inovação, identificação e seleção de novas tecnologias são responsabilidade 

dos gestores e diretores das áreas de negócio que utilizam de feiras tecnológicas e 

eventos nacionais e internacionais, benchmarks com outras empresas do setor da 

construção civil e da manufatura discreta e do agronegócio, ou das pressões externas 

exercidas pelos fornecedores, para tomar conhecimento, identificar novas tecnologias 

e para selecioná-las.  

“A TI é um suporte para as áreas. Dificilmente a TI recomenda um 
investimento apresentando um benefício para o negócio. Embora fosse 
natural que fosse a TI a responsável, uma vez que se trata de Tecnologia 
Digital, eu não sei se a nossa TI está estruturada para trazer isto. Se tem este 
grau de importância. 
Ou seja, os softwares que eu uso, que as áreas de negócio utilizam, nós 
decidimos e eles participaram mais numa discussão de custo adequado. É 
mais reativa, mesmo propositiva.   
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Não há um processo estruturado para inovação ou investimento em TI. 

Ocorrem de forma não programática na medida que são identificados no decorrer do 

ano e demandados pelas diversas áreas de negócio.  

“Não existe um processo estruturado para identificação de novas tecnologias. 
Algumas vêm por fornecedor. Algumas pela própria equipe. Há investimentos 
que nós fazemos para participarmos em eventos de tecnologia. Por exemplo, 
participamos do Enredes do CTE, nosso diretor corporativo foi a Boston em 
excursão sobre tecnologias. Então algumas buscas acontecem, mas 
nenhuma delas começa planejadas previamente. Muita coisa vem de fora. O 
fornecedor está com equipamento diferenciado e casa com o BIM apresenta 
os benefícios ao diretor, que avaliam os benefícios. ” 

 

A escolha dos empreendimentos em uma fase adequada para sua 

implementação, preferencialmente durante ou após o lançamento onde se há maior 

disponibilidade de recursos financeiros e já tem mitigado o seu risco de realização, 

são fatores essenciais para sua concretização. 

Com ênfase na inovação aberta, a empresa mantém parcerias com um grupo 

de aproximadamente 20 startups com o intuito de fomentar o desenvolvimento de 

mercado, bem como identificar novas tecnologias que tenham potencial de inovação 

da empresa. Desta iniciativa originaram-se projetos com ênfase em canais digitais e 

no emprego de inteligência artificial, por exemplo.  

Além esta parceria, a empresa participa de uma rede de construção digital, 

denominada Enredes20, que visa promover a digitalização da indústria da construção.  

5.3.6. As barreiras que inviabilizam o investimento 

Para a empresa, as principais barreiras são a rápida mudança das tecnologias 

digitais frente ao longo ciclo do empreendimento, necessitando da empresa maior 

agilidade para sua absorção ou um planejamento e estratégia para sua propagação 

quando esta provoca grandes mudanças no processo ou impacto ao negócio; o baixo 

custo da mão de obra no canteiro de obras retarda a inserção de novas tecnologias 

no canteiro de obras, uma vez que possuem custos mais elevados quando 

comparados; tecnologias digitais que trazem apenas ganhos marginais, enquanto a 

empresa espera obter maiores ganhos, a exemplo do que se espera com a automação 

e robotização dos canteiros; o momento adequado para investir no ciclo de incorpo-

                                                           

20 http://www.enredes.com.br/redes/construcao-digital/ 

http://www.enredes.com.br/redes/construcao-digital/
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ração pois, nas fases iniciais, ainda durante a prospecção e compra do terreno, há 

grande incerteza. 

“A barreira na velocidade que as coisas estão acontecendo, considerando 
que nosso ciclo é longo, as vezes eu vou perder dois, três anos aprendendo 
e consolidando uma tecnologia, o BIM por exemplo, e pode ser que uma 
empresa nova consiga rapidamente absorver tecnologias que a gente não 
tem. Então existe a barreira, e a gente tem que ter o cuidado. Não precisamos 
ser os primeiros para enfrentar este mercado, mas não podemos ficar muito 
longe. ” 

“O custo de mão de obra é uma barreira para novas tecnologias. Ele é baixo 
visto o custo das tecnologias que temos visto, como a mecanização e a 
robótica. Com a tendência do aumento do custo da mão de obra, podemos 
conseguir viabilizar sistemas mais industrializados de produção. Mas a crise 
que passamos recentemente dificulta mais ainda. Você tem o nível de 
desemprego alto, então tem muita gente disposta a trabalhar por valores 
baixos. ” 

“Durante a fase da aquisição do terreno a dificuldade é saber o tamanho de 
investimento nesta fase. A incerteza não permite avaliar como se dará o 
retorno. Não tomamos a decisão de investimento em tecnologia neste 
momento, tomamos somente na hora que há viabilidade do negócio, durante 
o lançamento. 

Também não acho que seja problema adquirir depois a tecnologia, ao longo 
do desenvolvimento de um projeto. “ 

5.3.7. A aversão ao risco 

É da cultura organizacional a inovação incremental, “sem revolução”.  

Eventualmente consideram o investimento em P&D aplicado às tecnologias digitais. 

Entretanto, experimentam novos processos produtivos, máquinas e equipamentos, 

trazendo à memória histórias de sucesso na implementação, mas também de 

insucesso que foram traduzidos como aprendizados pela empresa. 

“Temos experiência em investimentos em desenvolvimento de novas 
tecnologias. Casos de sucesso e casos de não. Por exemplo, durante o 
nascimento da marca living investimos milhões numa solução que não 
utilizamos e por fim acabamos por fazer no modo mais tradicional. Nestes 
casos, o principal é aprendermos com os erros e não criarmos barreiras que 
impeçam novos investimentos. ” 

  

Como medida mitigatória ao risco de propagação de tecnologias digitais nas 

áreas de negócio e obras, realizam preliminarmente uma análise do impacto da 

mudança, na qual, com base na resposta, escolhem o empreendimento mais propício 

para sua implementação e testes e posterior disseminação. Em mudanças que 

representam grande impacto, optam por realizá-las inicialmente no escritório e em 

empreendimentos ainda nas fases preliminares, a fim de que haja tempo hábil para o 

planejamento e preparação para mudança.   
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“Normalmente, porque preciso estruturar o projeto, opto por implementar uma 
nova tecnologia sempre em um novo empreendimento.  Tecnologias que têm 
grande impacto nos processos, necessitam de planejamento. Mas não 
impede a inserção de software que possua baixo impacto em obras em 
andamento. Por exemplo, mudamos a forma de fazer nossa conferência de 
serviço, contratamos uma ferramenta, fizemos um primeiro protótipo em uma 
obra e depois expandimos para todas. ” 

 

Mantendo uma postura bastante conservadora em relação à adoção de novas 

tecnologias, a análise do risco de um investimento em tecnologia digital é feita de 

forma inversa. Pergunta-se qual o risco em não se investir. A empresa reconhece as 

ameaças dos seus concorrentes, das novas tecnologias e novos modelos de negócio 

como AirBnB, Uber, a tendência para econômia compartilhada, acreditando ser a 

tendência do futuro, entretanto, enquanto monitora a evolução, considera haver tempo 

hábil para identificar a hora adequada para realização da mudança e confirmar sua 

efetivação.  

 “Com relação às tecnologias digitais e às mudanças nos modelos de negócio 
do setor, nós temos acompanhado. Temos discutido. Nós não sabemos se 
daqui há cinco anos as pessoas vão morar do mesmo jeito que moram hoje. 
Não temos uma resposta ainda. Não temos uma definição de como será, mas 
sabemos que vai mudar. O modelo onde você deixa de vender o carro e 
passa a compartilhá-lo para mais pessoas usufrui-lo. Talvez seja mais 
interessante ter o imóvel para fazer gestão. Mas acreditamos que isto seja 
algo que ainda temos tempo para achar as respostas. “ 

“ O que não significa que sempre estamos esperando acontecer. Escolhemos 
os casos onde queremos ser inovadores, a exemplo de lançamentos recentes 
no segmento hospitalar. ” 

 

Um exemplo dado para investimentos prematuros em “ondas de mudança”, foi 
a grande expectativa gerada com o negócio de flats em São Paulo que provocou uma 
corrida entre as principais incorporadoras, mas que com o tempo viram que não traria 
o retorno prometido. 

 

“Só que modelos como da Vitacon, AirBnB estamos discutindo se iremos, 
como iremos e com quem iremos. Temos que tomar muito cuidado. Se você 
pegar o histórico de São Paulo, por exemplo, verá uma época em que o 
mercado inteiro resolveu que o negócio era fazer flat. Lançou-se com uma 
expectativa de retorno e chegou um certo período, aquilo que parecia ser um 
grande negócio, parou de dar retorno. ” 
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6. ANÁLISE DOS CASOS 

Tabela 3 - Súmula das principais visões dos entrevistados 

CATEGORIAS MRV TECNISA CYRELA 

VANTAGEM 
COMPETITIVA 

Presença no mercado. 

Melhor produto para o cliente no menor custo 
possível. 

Experiência do cliente. 

A localização do produto; as características 
do produto; a marca e reputação associada a 
qualidade do produto e a inovação; sua 
capacidade de execução e solidez financeira; 
a experiência do cliente e o preço do produto. 

A diferenciação do produto em seu design 
e padrão de acabamento e qualidade no 
nível internacional; Produtividade e 
eficiência operacional para ganhos de 
margem. 

USO DA TECNOLOGIA 
DIGITAL 

BIM, IA, Analytics, ERP, CRM, Realidade 
Virtual, Drones, Marketing Digital e Social 
Media.  

Ênfase na eficiência operacional e 
produtividade, sustentabilidade 
socioeconômica do empreendimento, no 
desempenho das vendas e no relacionamento 
com o cliente. 

GIS, BIM, Analytics, IA, ERP, CRM, 
Realidade Virtual, Drones, Marketing Digital e 
Social Media.  

Ênfase na imagem, inteligência de mercado, 
desburocratização da transação comercial, 
desempenho das vendas e no 
relacionamento com cliente. 

BIM, IA, Analytics, ERP, CRM, Realidade 
Virtual, Drones, Marketing Digital.  

Ênfase no relacionamento com o cliente, 
desempenho das vendas e sustentação 
do negócio. 

VALOR PERCEBIDO 
DOS DECISORES 

As tecnologias digitais são essenciais quando: 
trazem ganho de produtividade e eficiência 
operacional objetivando o menor custo do 
produto; proporcionam uma experiência única 
ao cliente; proporcionam a sustentabilidade 
socioeconômica nos empreendimentos;  

É um meio para atingir os objetivos, não o fim 
em si. É base para inovação. 

Fator de sobrevivência. 

As tecnologias digitais têm valor quando 
proporcionam eficiência operacional e 
sustentação ao negócio.  

Quando contribuem para reputação e a 
imagem da empresa. 

As tecnologias digitais são fator de 
sobrevivência e diferenciação do produto 
(quando valorizada pelo cliente).  

PROCESSO 
DECISÓRIO DE 

INVESTIMENTO EM TI 

Com processo ainda em transição, a decisão 
é tomada no nível de diretoria nas diversas 
áreas de negócio, com base na análise dos 
“business cases” elaborados na metodologia 
OKR.  

Com comitê de inovação já estabelecido, 
realiza-se periodicamente o Fast Dating onde 
se capturam ideias internas ou externas, de 
fornecedores maduros ou mesmo startups, 
para posterior aprovação.  

As ideias selecionadas recebem um líder 
interno, que se incumbirá de obter a 

O processo decisório de investimento em 
TI na empresa está centralizado nas 
diretorias de negócio, sendo elas 
responsáveis por identificar e selecionar 
as tecnologias com o apoio das gerencias 
subordinadas.  
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Em implantação, o comitê corporativo de 
inovação trata de forma centralizada a 
estratégia digital da empresa.  

Acrescenta-se ao processo a estratégia de 
Open Innovation, denominada ORBI, 
fomentando um ecossistema de startups. 

aprovação do diretor, que por sua vez 
buscará aprovação comitê gestor da 
empresa. 

Tomam conhecimento a partir de eventos, 
benchmarks, fornecedores, parceira com 
startups e participação de grupo que 
discute digitalização da construção e as 
implementam conforme interesse.  

Suscetível a grande pressão externa. 

ALINHAMENTO COM 
O NEGÓCIO E PAPEL 

DA ÁREA DE TI 

 

A área TI tem como responsabilidade o 
desenvolvimento de aplicativos e sistemas 
proprietários da companhia e a administração 
das tecnologias digitais.  

O departamento, subordinado à diretoria 
financeira, tem o papel de suporte às áreas de 
negócio e apoio nas negociações de 
investimento em TI.  

Há uma estratégia digital formal sob a tutela 
do CEO e que está sendo transferida para um 
novo comitê de inovação e tecnologia em 
formação, e que não estará sob a gestão da TI 
e sim das áreas de negócio.  
 
A mensuração se dá por meio do OKR que 
além de associar as iniciativas ao objetivos 
organizacionais, define os indicadores e forma 
e mensuração dos resultados 

A área de TI é subordinada à diretoria 
administrativa e possui papel de suporte às 
negociações e à administração das 
tecnologias digitais. 

 

Há uma estratégia digital formal, sob a tutela 
da diretoria de marketing e do comitê de 
inovação que proporciona um volume 
significativo de novas iniciativas para o ano, 
atendendo ao “apetite” da empresa para 
inovação. 

A área de TI, subordinada à diretoria 
administrativa, possui papel de suporte às 
negociações e à administração das 
tecnologias digitais. 

 

Não há uma estratégia digital formal, onde 
os investimentos são feitos de modo 
aleatório conforme pressão exercida pelo 
mercado (mais fortemente pelos 
fornecedores). 

AS BARREIRAS PARA 
INVESTIMENTO EM 

TECNOLOGIA 
DIGITAL 

 

 A grande oferta e rápida mudança 
tecnológica;  

 Maturidade de algumas tecnologias 
oferecidas;  

 A ausência de uma estratégia de 
investimento e implantação de tecnologia 
digital; 

 O não engajamento da alta direção;  

 Maturidade e qualidade dos fabricantes;  

 Fatores econômicos;  

 Ausência da cultura organizacional 
voltada a inovação e a mudança; 

 Maturidade e interesse dos fornecedores 
no setor;  

 A capacidade de identificar e selecionar 
tecnologias que entreguem de fato o 
benefício oferecido;  

 Sincronismo com o ciclo do 
empreendimento; 

 Sincronismo com o ciclo do 
empreendimento;  

 O baixo custo da mão de obra no 
canteiro de obras retarda a inserção 
de novas tecnologias no canteiro de 
obras;  

 Tecnologias digitais que trazem 
apenas ganhos marginais;  

 A fase no ciclo do empreendimento. 
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 Cultura organizacional conservadora;  

 Porte da empresa. 
 

 A fase no ciclo do empreendimento. 
 

AVERSÃO AO RISCO 

O investimento deve trazer retorno 
mensurável, não necessariamente tangível, 
conforme descrito no OKR.  

O setor não possui cultura, porte e maturidade 
para investimento em P&D. 

O investimento em tecnologia deve trazer 
retorno mensurável, não necessariamente 
tangível, conforme descrito no “business 
case”.  

Atenção ao risco jurídico: deve entregar o 
prometido. 

Opta-se por melhorias incrementais com 
ciclos rápidos de implementação para mitigar 
riscos. 

A empresa não possui capacidade financeira 
ou mesmo interesse para investimento em 
P&D. 

Investimento quando se tem confirmação 
de viabilidade do negócio-Após ciclo 
inicial do empreendimento.  

Opta-se por melhoria incrementais para 
mitigar riscos. “Sem revolução”.  

A empresa possui experiências com 
investimento em P&D, mas não se trata 
de uma práxis. 



 

 

6.1. Análise da proposição I 

Ainda que possuindo estratégias de negócio e de posicionamento de mercado 

distintos para geração da vantagem competitiva, todos os entrevistados relevaram 

atribuir importante valor às tecnologias digitais, seja para obtenção da própria 

vantagem competitiva, seja para ganhos de produtividade e eficiência operacional, ou 

como relatado pela MRV e CYRELA, para a sobrevivência da empresa, enfatizando a 

sua importância para sustentação do negócio e para flexibilidade diante das 

frequentes mudanças do mercado.  

Em todos os casos, as tecnologias digitais que são mais valorizadas pelos 

decisores são aquelas, que segundo (Porter, 1989, p.31) “[...]são estrategicamente 

importantes[...]” e são selecionadas por terem maior potencial de trazer vantagem 

competitiva e benefícios mensuráveis, tangíveis ou não, ao negócio. Estas 

tecnologias, por estarem associadas à cadeia de valor da incorporação, estão 

dedicadas a gerar valor ao cliente final ou a promover benefícios à imagem ou o 

aumento das vendas.  

Observa-se grande ênfase nas tecnologias digitais empregadas para o 

marketing, vendas e relacionamento com o cliente. Nestas áreas, a IA, a realidade 

virtual, o marketing digital, mídias sociais e o CRM, são unanimemente adotadas.  

De modo distinto aos demais, a TECNISA utiliza o GIS para inteligência de 

mercado e prospecção de novos terrenos, essencial para sua estratégia, uma vez que 

no segmento em que atua, a localização é o primeiro fator de geração da vantagem. 

Também receberam especial ênfase as tecnologias que promovem o ganho de 

produtividade e gestão da produção no canteiro de obras, como drones e sistemas de 

gestão da produção e da qualidade.  

Fora da cadeia de valor pouco se ouviu, a exceção do BIM, que recebeu 

especial destaque devido à sua relevância para elaboração de melhores projetos de 

engenharia, e por ser considerado um requisito para inovação. Entretanto, observou-

se a expectativa de que o mesmo traga os resultados prometidos nas atividades de 

produção dentro do canteiro de obras. Segundo os entrevistados, este uso trará ao 

BIM o efetivo benefício às incorporadoras, necessitando estar associado ao emprego 

de inovadores métodos construtivos e industrializados, bem como práticas mais 
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modernas de gestão. Em nenhum dos casos, o BIM no canteiro de obras é uma 

realidade. 

Para MRV e TECNISA, as tecnologias digitais também recebem especial valor 

quando proporcionam uma experiência única ao cliente. Esta constatação está 

associada ao que foi dito por Ito et al. (2012, p. 299) quando se referiu a “[...] influenciar 

e alterar o estado de espírito, os sentimentos e emoções do consumidor”.  

Quando inseridas nos produtos, as tecnologias digitais recebem diferente valor 

entre os entrevistados, embora seja unânime o fato de que para todos o valor atribuído 

pelos decisores está diretamente associado ao valor percebido dos seus clientes 

finais.  

Também se observa em todos os casos, o valor atribuído às tecnologias digitais 

quando estas são importantes para realização de suas estratégias de posicionamento, 

conforme preconizados em Porter (1989). 

No caso MRV, observa-se que pelo fato de atuar no segmento de mercado de 

menor renda, para que as tecnologias digitais gerem vantagem competitiva, elas 

devem ser capazes de agregar valor ao cliente sem onerar o custo do produto. As 

tecnologias mais valorizadas pela incorporadora são aquelas que favorecem a 

sustentabilidade do empreendimento, além da experiência única, como já 

mencionado. As tecnologias digitais, são essenciais para sua estratégia de liderança 

pelo custo total, pois favorece o ganho de produtividade e eficiência, ocasionando a 

redução do custo da produção e consequentemente do produto. Elas, juntamente com 

métodos construtivos inovadores adotados pela incorporadora e métodos de gestão, 

com envolvimento inclusive de sua cadeia de fornecedores, possibilitam a empresa 

alcançar uma posição de liderança.  

No caso da TECNISA e CYRELA, por atuarem em um segmento de mercado 

de médio ou alta renda, se mostraram mais abertos a implementar em seus produtos 

as tecnologias digitais disponíveis no mercado, durante o período de desenvolvimento 

dos novos projetos, desde que elas sejam valorizadas pelo seu cliente final. Nestes 

casos, conciliar o ciclo de mudança da tecnologia com o da incorporação é o maior 

desafio, custando, em caso do descompasso, a inserção de tecnologias digitais já 

defasadas em seus produtos, não proporcionando ao cliente final os benefícios 

esperados no início ou mesmo acarretando em riscos jurídicos por não entrega 
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daquilo que foi prometido. Nestes casos, as tecnologias digitais suportam uma 

estratégia de liderança pela diferenciação do produto e da marca.  

Em todos os casos, as tecnologias digitais têm papel fundamental na estratégia 

de liderança pelo enfoque, onde por meio marketing digital, IA/Analytics tem-se 

capturado o valor para os clientes, bem como suportado as atividades de marketing e 

vendas direcionadas ao segmento propício ao mix de produto oferecido.  

Em nenhum dos casos se observou o emprego da tecnologia digital que visasse 

à mudança do modelo de negócio, ultrapassando o processo tradicional de 

incorporação imobiliária, embora os entrevistados admitam estar monitorando o 

mercado e discutindo internamente esta possibilidade.  

A proposição I assumiu, como possível causa ao baixo investimento, a 

percepção negativa ou de baixo valor dos decisores em relação ao benefício das 

tecnologias digitais para o negócio e para geração de vantagem competitiva.  

Com base nas constatações obtidas, pode-se concluir que os decisores destas 

empresas não têm uma percepção negativa ou de baixo valor das tecnologias digitais. 

Todavia, têm uma percepção de valor bastante seletiva, priorizando aquelas que 

tragam benefícios às atividades da cadeia de valor, uma vez que visam a geração do 

valor ao cliente, assim como aquelas que apoiam efetivamente sua estratégia de 

diferenciação e posicionamento estratégico. 

Observou-se que as tecnologias que estão fora da cadeia de valor, mesmo que 

seja reconhecida a sua importância à eficiência ou a sustentação do negócio, recebem 

menor atenção dos decisores. 

6.2. Análise da proposição II 

A investigação acerca do alinhamento entre a área de TI e área de negócio, 

bem como processo decisório adotado para o investimento de TI, revelou um 

ambiente decisório predominantemente centralizado na área de negócio, 

caracterizado ora por um arquétipo de monarquia de negócio, caso CYRELA, onde 

somente os diretores e altos executivos são responsáveis pela decisão, ou 

federalismo, onde há a combinação entre o centro corporativo e as unidades de 

negócio, com ou sem o envolvimento do pessoal de TI, como são os casos dos 

comitês de inovação estabelecidos na MRV e TECNISA.  
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Observa-se em todos os casos, que o departamento de TI está subordinado às 

áreas administrativas, possuindo como papel central o apoio às áreas de negócio, às 

negociações de contratos, processos de aquisição e a administração das tecnologias 

digitais. Portanto, não se identificou conflitos entre TI e as áreas de negócio, uma vez 

que há uma subordinação estabelecida na cultura e governança corporativa. 

Entretanto, os entrevistados adotam diferentes processos decisórios, e entre 

aqueles que já possuem uma estratégia digital, há diferentes níveis de maturidade. 

Dos três entrevistados, a TECNISA aparentou ter maior grau de maturidade em 

seus processos que envolvem investimentos em tecnologia digital, adotando-se como 

critério ter um processo estabelecido já há alguns anos.  Nas tarefas de identificar, 

priorizar e selecionar, possuem um processo baseado em Open Innovation, 

denominado Fast Dating, que lhe permite capturar ideias internas e externas, de 

empresas maduras ou mesmo startups e conduzi-las internamente em processos 

estruturados de avaliação e decisão de investimento colegiada e corporativa. Este 

processo é sustentado por propostas de benefícios mensuráveis, tangíveis ou não, 

alinhados aos objetivos estratégicos pré-definidos da organização. Há uma estratégia 

digital conduzida pelo comitê de inovação e diretoria de marketing, cabendo à TI o 

apoio à aquisição das tecnologias selecionadas. Também se espera da TI o 

desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sistemas de gestão e 

integrações entre sistemas, uma vez que consideram baixa a aderência e maturidade 

de muitas soluções de mercado.  

A MRV está em fase de implantação de um processo similar ao já consolidado 

na TECNISA. Caberá ao novo comitê de inovação consolidar todas as iniciativas 

envolvendo investimento em tecnologia digital, em uma estratégia digital corporativa. 

Para realização desta estratégia, a utilização da metodologia OKR suporta a 

elaboração de “business cases”, onde serão priorizados e aprovados os 

investimentos, com base em benefícios mensuráveis, tangíveis ou não, mas também 

associados aos objetivos estratégicos da empresa. O OKR se distingue, ao definir no 

próprio “business case” os indicadores que medirão o resultado deste investimento. A 

estratégia digital atualmente é conduzida pelo CEO e está sendo transferida ao comitê 

de inovação, cabendo à TI o apoio à aquisição das tecnologias selecionadas. Também 

se espera da TI, assim como no primeiro caso, o desenvolvimento de aplicativos, 
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desenvolvimento de sistemas e de integrações, embora busque-se a incorporação 

cada vez mais de produtos externos de mercado. 

A CYRELA, diferente dos demais, não apresentou uma estratégia formal para 

investimento em TI, demonstrando que os investimentos são ocasionados em função 

da pressão externa de mercado sobre os decisores da organização, que o farão ou 

não mediante disponibilidade de recursos financeiros previamente aprovisionados 

para o ano e pelo convencimento dos decisores pelos fornecedores externos. 

Em todos os casos, compete aos decisores conhecer as tecnologias, se 

envolver e a se comprometer na tarefa de identificá-las e selecioná-las, aparentando 

ser um processo mais simples e natural nos casos da MRV e TECNISA que 

demonstram ter uma latente cultura pautada na inovação tecnológica constante. 

Em relação à existência de uma estratégia digital, pode-se concluir que as 

empresas estão em diferentes estágios de maturidade, a TECNISA e MRV mais 

proeminentemente pautadas pela inovação e por processos abertos para identificação 

de novas tecnologias, ou processos estabelecidos para decisão de investimento em 

TI que se baseiam em respostas concretas a objetivos organizacionais previamente 

definidos.  

Já a CYRELA, embora seja mais suscetível às pressões externas, mantém 

sobre o controle dos líderes de negócio o investimento em tecnologia, alinhados aos 

seus próprios objetivos e recursos financeiros previamente aprovisionados. E muito 

embora não possua uma estratégia formal de tecnologia, não se pode afirmar que 

esta seja uma razão que a leve investir menos do que as demais, pois o perfil de 

investimento está associado à mentalidade, ao interesse e à capacidade dos líderes 

desta empresa. No entanto, pode-se especular sobre o risco à percepção de valor da 

tecnologia do decisor em virtude de possíveis frustrações, se tomarmos como base a 

advertência de Carr (2003) de que a estratégia precede a tecnologia e de que o 

investimento em tecnologia por si só não garantirá a obtenção da vantagem.  

A proposição II assumiu, como possível causa ao baixo investimento, a falta de 

alinhamento entre as áreas de TI e negócio ou mesmo a ausência de uma estratégia 

de negócios digital, influenciando negativamente no investimento. No qual constatou-

se que não há um desalinhamento entre a áreas de TI e de negócio nos casos 

analisados, uma vez que a área de TI está subordinada à área de negócios, atuando 
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como apoio, cabendo exclusivamente à alta liderança das áreas de negócio a decisão 

de investimento.  

Também se observou a existência de estratégias digitais, em diferentes 

estágios de maturidade, em duas das empresas entrevistadas, que adotam processos 

abertos para identificação, priorização e seleção de novas tecnologias. Estas 

estratégias apoiam-se em “business case” para decidir com base em uma justificativa 

mensurável, tangível ou não, associadas à objetivos organizacionais previamente 

definidos.  

Na empresa onde não se identificou a existência de uma estratégia digital 

formal, não se pôde afirmar pelos métodos adotados nesta pesquisa, que esta seja 

uma razão que a leve investir menos do que as demais, uma vez que o perfil de 

investimento está associado a mentalidade, ao interesse e a capacidade dos líderes 

desta empresa.  

Entretanto, tomando-se como base a revisão de literatura, que evidencia um 

conjunto de características tais como: baixo investimento do setor; defasagem 

tecnológica; insuficiência de recursos financeiros para investimento em TI; perfil 

conservador ao investir; desconhecimento das novas tecnologias digitais, é possível 

conjecturar que estas características sejam influenciadas pela ausência de uma 

estratégia digital, ou mesmo pelo perfil da liderança, que demonstrou em sua maioria 

não conhecer ou dominar o tema. Por isto, faz-se necessário enfatizar que uma área 

de TI, devidamente engajada e capacitada, com maior responsabilidade sobre a 

decisão destes investimentos, tem maior potencial de influenciar positivamente nestes 

investimentos e nos resultados organizacionais. 

Identificou-se também entre as empresas entrevistadas, mesmo aquelas ditas 

mais inovadoras, a opção por uma abordagem fechada de inovação, ao realizarem o 

desenvolvimento interno, pela área de TI, de sistemas de gestão e aplicativos. Esta 

abordagem deve ser considerada uma causa para a racionalização dos investimentos 

em TI.  

Do mesmo modo, em se optando pelo modo inverso de inovação, também se 

identificou nestas empresas, a crescente opção pelo desenvolvimento de novas 

aplicações através de inovação aberta junto a startups, o que também pode 

proporcionar a racionalização do investimento em tecnologia digital, uma vez que tem 
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o potencial de captação de tecnologias de mais baixo custo, desenvolvidas por 

empresas nascentes. 

6.3. Análise da proposição III 

Em todos os entrevistados, constatou-se ser a principal barreira para 

investimentos em tecnologia digital, a grande complexidade do processo decisório de 

investimento em tecnologia digital causada pela abundância e a rápida mudança 

tecnológica. Estes fatores os têm obrigado a realizar grandes mudanças 

organizacionais para introduzir processos mais ágeis e eficientes para identificar, 

analisar o benefício, selecionar e implementar as novas tecnologias digitais. Fato 

coerente ao já preconizado por Ross et al. (2016). 

Esta complexidade parece ser maximizada no setor de incorporação imobiliária, 

devido aos seus longos ciclos de incorporação, exigindo das empresas a capacidade 

conciliar os rápidos ciclos das mudanças tecnológicas com os longos ciclos de 

produção de um edifício. Este aspecto foi relatado pelos casos da TECNISA e 

CYRELA, devido ao risco de se investir em tecnologias que não trarão valor ao cliente 

ou que poderão incorrer em problemas jurídicos por não comprimento dos acordos 

contratuais.  

Outro aspecto importante percebido nestes casos ainda relativo ao ciclo do 

empreendimento, é que faz parte da cultura da gestão de riscos das incorporadoras 

aguardarem a confirmação do sucesso de um empreendimento para realizarem os 

maiores investimentos. Portanto, nas fases preliminares ao seu lançamento, não se 

tem a cultura em investir em tecnologia digital, em virtude da incerteza do sucesso e 

avanço do empreendimento para novas etapas, exceto naquelas relacionadas à 

seleção do terreno, ao marketing, a vendas e relacionamento com o cliente. 

No caso MRV e TECNISA, encontra-se a maturidade e qualidade dos 

fornecedores de tecnologia digital, bem como das próprias tecnologias, como 

barreiras importantes para o investimento. Para estas empresas, para que a 

tecnologia possa trazer o benefício prometido, o mercado precisa oferecer serviços 

profissionais de maior qualidade, suportando eficazmente a capacitação, implantação 

e o suporte, enquanto as tecnologias digitais precisam ter maior aderência ao setor, 

maior qualidade e confiabilidade, entregando para além de ganhos marginais, os 
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benefícios prometidos durante a fase de decisão do investimento. Estes fatores são 

tidos como essenciais para que o investimento de TI possa aumentar no setor.  

Para a TECNISA, uma das razões para a baixa aderência relatada das 

tecnologias digitais em relação ao setor, assim como a qualidade e maturidade tanto 

dos fornecedores quanto das tecnologias, se deve à percepção da empresa de que 

os grandes fabricantes de tecnologia não dão a devida atenção ao setor, motivados 

talvez pelo histórico de baixo investimento ou por serem consideramos um mercado 

de nicho. Em outras palavras, o entrevistado especula que o setor não tem atratividade 

para os principais fornecedores de tecnologia digital. O que para o entrevistado, trata-

se de um equívoco, dada a relevância do setor para a economia e o impacto do setor 

em outros importantes setores, como o da indústria de materiais e bens de consumo 

para as residências. 

Observou-se, no caso MRV, o investimento em tecnologia digital com atenção 

a cadeia de suprimentos, como medida de mitigação à complexidade inerente da 

qualidade dos fornecedores bem como a fragmentação da cadeia. A empresa 

estende, para a sua cadeia de suprimentos, padrões e normas, bem como fomenta, 

através de investimento financeiro direto, a implementação de tecnologias digitais 

como o BIM. Nos demais casos, não se ouviu alguma medida além da gestão 

centralizada de fornecedores e suprimentos apoiada pelo sistema de gestão 

empresarial. 

Nos casos MRV e TECNISA, observa-se grande atenção aos aspectos culturais 

da organização. Para estas empresas, é uma característica primordial possuir cultura 

organizacional voltada à inovação, suportada por estratégias de investimento e 

mudança, que possuam o engajamento da alta liderança. Esta característica é tida 

como aspecto principal para mitigar os desafios inerentes do setor, como 

conservadorismo, o perfil predominante da mão de obra empregada, porte da 

empresa e a grande distribuição geográfica das obras.  

Os aspectos econômicos e financeiros foram abordados no caso TECNISA. 

Nela ouviu-se que as condições econômicas e financeiras podem afetar 

substancialmente o investimento em tecnologia digital, onde é comum para o setor 

assumir nestas situações uma postura de maior racionalização dos investimentos 

como afirmado por Novaes (1996, p.25) “[...] encontram-se esforços dirigidos para a 

evolução tecnológica e organizacional [...] pela via da racionalização de produtos e 
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processos”. Esta característica conservadora, foi discutida na teoria como uma 

consequência de um setor altamente sensível a fatores externos, como o 

endividamento das famílias, disponibilidade de crédito, investimento público, em uma 

economia altamente cíclica. 

De forma exclusiva aos demais casos, a CYRELA relatou que o baixo custo da 

mão de obra empregada nos canteiros de obra é um fator retardador da inserção de 

novas tecnologias na construção, uma vez que em muitos casos são mais caras. Ao 

se referir aos benefícios possíveis da robotização, automação ou mesmo 

implementação de processo industrializados nos canteiros de obras, embora as 

almeje tendo em vista o ganho de produtividade, redução do risco de acidentes, falhas 

humanas, encargos e processos trabalhistas, entende que o custo relativo da mão de 

obra na construção civil é ainda menor que de outras industrias mais qualificadas, ou 

mesmo que o custo destas novas tecnologias. Em período de crise econômica, a 

pressão para baixo dos salários favorece ainda mais a redução deste custo. 

A proposição III visou confirmar se existem barreiras relativas às características 

intrínsecas do setor que inviabilizam ou afetam significativamente o investimento 

adequado em tecnologia digital. E para tanto, como base nestas constatações, pode-

se concluir que há inúmeras barreiras, como se pode verificar na Tabela 2 - Súmula 

das principais visões dos entrevistados.  

As entrevistas, além de confirmarem inúmeras barreiras que já haviam sido 

identificadas na revisão bibliográficas, apresentam outras duas que podem ser 

consideradas um achado deste trabalho.  

A primeira delas diz respeito a percepção da baixa atratividade do setor aos 

grandes fornecedores de tecnologia, o que parece justificar a baixa qualidade e 

maturidade tanto dos fornecedores, quanto das tecnologias oferecidas ao setor. Esta 

percepção se baseia na afirmação do entrevistado da TECNISA que segundo ele, à 

exceção de algumas empresas de maior porte, consideradas de empresas do nicho, 

como por exemplo a Autodesk Inc.21 , as grandes empresas de tecnologia como 

Google, SAP, Oracle, Microsoft, entre várias outras, não dão a devida atenção ao 

setor.  

                                                           

21 https://www.autodesk.com/solutions/bim 

https://www.autodesk.com/solutions/bim
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A segunda diz respeito a necessidade da especial atenção a necessidade do 

alinhamento do ciclo de mudança tecnológica com o ciclo do empreendimento.  

Observou-se também a importância da existência de estratégias, de uma 

cultura organizacional pautada na inovação e o engajamento da liderança para mitigar 

muitos destes fatores internos das incorporadoras, assim como externos relativos à 

cadeia de fornecedores. E para tanto, é exigido às incorporadoras que realizem uma 

importante mudança nos seus processos internos, a fim de que sejam capazes de 

capturar e implementar estas inovações.  

Do mesmo modo é exigido aos fornecedores externos a melhoria na oferta de 

produtos e serviços de maior qualidade e aderência.  

E levando-se em consideração a conclusão relativa a proposição II, podem ser 

ainda consideradas como barreiras, os fatores econômicos e financeiros, a escolha 

pelo desenvolvimento próprio de sistemas e aplicativos, bem como investimento em 

startups. 

6.4. Análise da proposição IV 

Como já discutido durante análise da proposição III, os entrevistados 

apresentaram como sendo um risco ao investimento em tecnologias digitais a 

necessidade da conciliação do ciclo do empreendimento com o ciclo de mudanças 

das tecnologias digitais, acarretando em caso de descompasso a não geração de 

valor ao cliente ou risco jurídico por não cumprimento do previsto em contrato.  

Ainda relativo ao ciclo de empreendimento, também se discutiu a cultura do 

setor em investir somente em fases mais adiantas de um empreendimento, 

restringindo o investimento prioritariamente em tecnologias nas fases iniciais àquelas 

que apoiam a inteligência de mercado, marketing, vendas e relacionamento com o 

cliente e de forma secundária a elaboração de projetos.  

Entretanto, cabe acrescentar nesta seção, que a escolha por investir somente 

após a confirmação do sucesso do empreendimento durante a fase de lançamento, 

coloca em risco a viabilidade de investimento em tecnologias cujo tempo de 

implementação ultrapasse o tempo disponível para conclusão deste ciclo. Ou seja, é 

esperado que o tempo do encerramento do lançamento a entrega do imóvel não 

ultrapasse 18 a 24 meses, como discutido na teoria. Este fator talvez justifique a 

afirmação da TECNISA e CYRELA de que optam por melhorias incrementais, com 
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ciclos rápidos de implementação, com uso inclusive do termo “sem revolução”, no 

caso da CYRELA. 

Quando observamos que em nenhum dos entrevistados há uma cultura de 

investimento em P&D envolvendo tecnologias digitais, que lancem mão de ambientes 

experimentais, fora da produção propriamente dita, com exceção de alguns 

experimentos da CYRELA, pode-se entender que há um ambiente bastante restrito 

para inserção de novas tecnologias que necessitem de maiores períodos para sua 

implantação. Se consideramos ainda que todos os entrevistamos disseram que esta 

cultura é predominante em todo o setor, principalmente entre as pequenas e médias 

devido a seu porte e maturidade em gestão, podemos entender como sendo este um 

fator de grande impacto para o investimento em tecnologia digitais. 

Talvez também possa se conjecturar que a opção crescente pelo investimento 

em startups não esteja somente associada à baixa aderência aos produtos de 

mercado, mas a captação de inovações menores, mais ágeis e incrementais, mais 

capazes de trazer retorno, em menores períodos.  

A proposição IV, visou examinar se a aversão ao risco do setor impede o 

investimento adequado em tecnologias digitais. Constatou-se que sim. Os 

investimentos em TI são significativamente impactados devido à aversão ao risco, não 

somente entre os entrevistados, mas segundo eles, em todo o setor, inclusive entre 

as empresas líderes.  

Uma vez que não faz parte do perfil do setor o investimento em P&D, não há 

um ambiente para experimentação, e avaliações do tipo “tentativa e erro”. Ao se 

discutir o perfil do setor em relação aos riscos inerentes ao ciclo do empreendimento, 

observa-se, com exceção daquelas tecnologias digitais que trazem eficiência nas 

primeiras fases do ciclo do empreendimento, terão maiores chances de receberem 

maiores investimentos aquelas tecnologias ágeis o suficiente ou que representem 

baixo impacto de mudança, e que sejam capazes de trazer ganhos mais imediatos às 

fases subsequentes do ciclo do empreendimento. 
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6.5. Análise consolidada das proposições 

A seguir, a tabela apresentará de forma sintética a confirmação, parcial ou 

completa, ou a negação das proposições deste trabalho aplicado.  

Tabela 4 - Súmula das análises das proposições do projeto aplicado 

Proposição I: Os decisores têm uma percepção 

negativa ou de baixo valor em relação ao 

benefício das tecnologias digitais para o 

negócio e para geração de vantagem 

competitiva. 

 

Parcialmente confirmada 

Embora não seja negativa, é bastante seletiva, 

priorizando somente aquelas que tragam 

benefícios às atividades da cadeia de valor, ou 

que apoiam sua estratégia de diferenciação e 

posicionamento estratégico. 

Proposição II: A falta de alinhamento entre a 

área TI e o negócio ou ausência de uma 

estratégia de negócios digital influenciam 

negativamente no investimento. 

 

Não confirmada 

Por estarem subordinadas às áreas de negócio 

não há desalinhamento. Além disto, o método de 

pesquisa empregado permitiu apenas notar que 

aquelas empresas que possuem uma estratégia 

digital, mesmo que em diferentes estágios de 

maturidades, aparentam ser mais inovadores. 

Entretanto, naquela em que não há uma 

estratégia formal, não foi possível confirmar ser 

este um fator para o baixo investimento. 

Proposição III: Existem barreiras relativas às 

características intrínsecas do setor ou da 

tecnologia que inviabilizam ou afetam 

significativamente o investimento adequado em 

tecnologia digital. 

Confirmada 

Há inúmeras barreiras, como se poderá verificar 

na Tabela 2 - Súmula das principais visões dos 

entrevistados. 

Proposição IV: A aversão ao risco pelo setor 

impede o investimento adequado 

 

Confirmada 

A aderência ao ciclo do empreendimento e sua 

conciliação com o ciclo de mudança 

tecnológica, e a ausência de investimentos do 

tipo “Tentativa e Erro” são os principais fatores 

de risco identificados 

 

Das quatro proposições, três foram confirmadas. A proposição II, embora não 

tenha sido confirmada, possibilitou identificar ou mesmo comparar os distintos perfis 

de investimento e processos decisórios das empresas, agrupando-as entre aquelas 

que possuem uma estratégia digital, com a que não possui.  
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7. CONCLUSÃO 

Na busca pela resposta do porquê o setor de incorporação imobiliária no Brasil 

investe pouco em tecnologias digitais, o presente trabalho traçou como objetivo geral, 

identificar as causas do baixo investimento do setor de incorporação imobiliária em 

tecnologias digitais e suas consequências para vantagem competitiva. 

Segundo proposições examinadas junto aos diretores de empresas líderes do 

setor, pode-se conjecturar que a percepção de valor dos decisores, a aversão ao risco, 

assim como inúmeras barreiras intrínsecas às características do setor, são causas 

para o baixo investimento em tecnologias digitais.  

No entanto, devido ao método de pesquisa adotado, não foi possível aferir se 

a falta do alinhamento da TI com a área de negócio ou mesmo a não existência de 

uma estratégia digital, seja uma real causa para o baixo investimento. Todavia, 

permitiu evidenciar que as empresas que possuem uma maior maturidade em suas 

estratégias digitais, tendem ser mais inovadoras e menos dependentes da capacidade 

individual dos seus diretores em relação ao investimento em tecnologia. 

Pode-se obter da revisão bibliográfica e dos entrevistados, que a consequência 

para o baixo investimento é a própria perda da vantagem competitiva, uma vez que 

as tecnologias têm sido empregadas de forma estratégica na cadeia de valor entre 

das empresas líderes do setor, ao enfatizarem as atividades de marketing e vendas, 

as relativas ao relacionamento com o cliente, e aqueles que suportem suas estratégias 

de diferenciação.  

Obteve-se também que os líderes do setor associam o investimento em 

tecnologia à geração de vantagem frente a concorrência ou mesmo a sobrevivência 

do negócio.  

Do mesmo modo, pôde-se identificar que a baixa produtividade e lucratividade 

estão associadas ao baixo investimento em tecnologia digital e a manutenção de 

processos antiquados de gestão e de produção intensivos em mão de obra. 

Como parte dos objetivos específicos, coube ao trabalho delinear as 

características intrínsecas do setor que afetam o investimento em tecnologias digitais. 

As várias características identificadas foram listadas na Tabela 2 - Súmula das 

principais visões dos entrevistados e discutidas na análise da proposição III. Dentre 
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elas, merece especial atenção a percepção acerca da baixa atratividade do setor aos 

grandes fornecedores de tecnologia; a necessidade da conciliação do ciclo de 

mudança tecnológica com o ciclo do empreendimento, bem como a atenção às fases 

deste ciclo; e o entendimento de que o baixo custo da mão de obra empregada nos 

canteiros de obra pode ser um fator retardador da inserção de novas tecnologias. 

Observou-se também a importância da existência de estratégias, de uma 

cultura organizacional pautada na inovação e o engajamento da liderança para mitigar 

muitos destes fatores internos das incorporadoras, assim como externos referentes a 

cadeia de fornecedores. E para tanto, é exigido às incorporadoras que realizem uma 

importante mudança nos seus processos internos, a fim de que sejam capazes de 

capturar e implementar estas inovações.  

Do mesmo modo é exigido aos fornecedores externos a melhoria na oferta de 

produtos e serviços de maior qualidade e aderência.  

O trabalho também se incumbiu com o objetivo específico identificar o processo 

decisório e o perfil de investimento em tecnologia digital do setor, para o qual 

percorreu a literatura disponível, a fim de encontrar constatações à retórica de que o 

setor é conservador e investe pouco em tecnologia. O fato é que ao recorrer a 

pesquisas datadas de décadas atrás e comparar seus resultados com os de pesquisas 

recentes, pode-se evidenciar este caráter. O setor é sim conservador, demonstrando 

poucas mudanças neste quesito no passar do tempo, bem como encontra-se 

defasado tecnologicamente, inclusive desconhecendo as novas tecnologias já 

disponíveis.  

Há várias tentativas de explicação deste perfil nas bibliografias consultadas, 

recorrendo às barreiras já identificadas neste trabalho, a fatores econômicos, porte 

das empresas, entre outros. Entretanto, o exame do processo decisório adotado pelos 

líderes consultados evidenciou que aqueles que possuem uma estratégia digital clara, 

uma cultura pautada na inovação, e um processo formal de decisão e investimento 

em tecnologia, aparentam investir mais e serem mais inovadoras.  

Também foi um objetivo específico atendido por este trabalho identificar o valor 

percebido das tecnologias digitais pelos decisores do setor, no qual pode-se apurar 

na análise da proposição I, que os decisores destas empresas não têm uma 

percepção negativa ou de baixo valor das tecnologias digitais. Todavia, têm uma 



114 

 

percepção de valor bastante seletiva, priorizando aquelas que tragam benefícios às 

atividades da cadeia de valor, uma vez que visam a geração do valor ao cliente, assim 

como aquelas que apoiam efetivamente sua estratégia de diferenciação e 

posicionamento estratégico. Observou-se que as tecnologias que estão fora da cadeia 

de valor, mesmo que sejam reconhecidas a sua importância à eficiência ou a 

sustentação do negócio, recebem menor atenção dos decisores. 

Outras conclusões relevantes deste trabalho foram obtidas da análise da 

proposição II, que permitiu concluir que a decisão pelo investimento em tecnologia 

digital é exclusiva da alta liderança das áreas de negócio, conotando um arquétipo de 

monarquia de negócio, ou federalismo quando há implementado um comitê de 

inovação. 

Também se observou a existência de estratégias digitais, em diferentes 

estágios de maturidade, em duas das empresas entrevistadas, que adotam processos 

abertos para identificação, priorização e seleção de novas tecnologias. Estas 

estratégias apoiam-se em “business case” para decidir com base em uma justificativa 

mensurável, tangível ou não, associada à objetivos organizacionais previamente 

definidos. Destes objetivos possuem destaque aqueles relativos à capacidade de 

capturar e gerar valor ao cliente.  

Constatou-se, entre os entrevistados, que não há um desalinhamento entre a 

áreas de TI e de negócio, uma vez que a área de TI está subordinada à área de 

negócios, atuando como apoio, na negociação de contratos e na administração das 

tecnologias. Em alguns casos, também lhe é atribuída a função de desenvolvimento 

de sistemas, o que pode ser considerada uma possível causa para racionalização dos 

investimentos em TI.  

Constatou-se, ainda, a crescente opção pelo desenvolvimento de novas 

aplicações através de inovação aberta junto a startups, o que também pode 

proporcionar a racionalização do investimento em tecnologia digital, uma vez que tem 

o potencial de captação de tecnologias de mais baixo custo, desenvolvidas por 

empresas nascentes. 

Outra característica relevante do setor, e que impacta negativamente o 

investimento, refere-se a aversão ao risco, conforme analisado na proposição IV. 

Pôde-se constatar que a aversão ao risco não é exclusiva dos entrevistados, mas de 
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todo o setor. Como resultado, observou-se, com exceção de tecnologias digitais que 

sejam capazes de trazer benefícios nas primeiras fases do ciclo do empreendimento, 

que terão maiores chances de receber investimentos aquelas tecnologias ágeis o 

suficiente ou que representem baixo impacto de mudança, e que sejam capazes de 

trazer ganhos mais imediatos e incrementais às fases subsequentes do ciclo do 

empreendimento. 

O quarto e último objetivo específico deste trabalho foi o de identificar as 

consequências do baixo investimento em tecnologia no setor para geração da 

vantagem competitiva. As seções 2.3.3 e 2.3.4 se encarregaram de coletar e reunir 

da teoria as principais características do setor e seus principais desafios, assim como 

as principais tecnologias de mercado disponíveis e capazes de endereçar estes 

desafios. Com base na teoria, pôde-se delimitar aquelas tecnologias que têm o 

potencial de gerar maior valor ao trazerem ganhos as atividades principais da cadeia 

de valor, ou aqueles de sustentação às estratégias de posicionamento e 

diferenciação.  

Associando-se a teoria consultada com as conclusões das proposições obtidas 

das visões dos entrevistados, líderes do setor, que investem e atribuem maior valor 

àquelas delimitadas na teoria e conforme sua aplicação na cadeia de valor, pôde-se 

assumir que estas tecnologias têm sido fundamentais para geração da vantagem 

competitiva. Portanto, o baixo investimento nestas tecnologias pelos seus 

competidores pode acarretar na sua desvantagem, assim como outras consequências 

já examinadas na teoria, como a baixa de produtividade e lucratividade. 

Observou-se ainda, que mesmo entre os líderes, é grande a oportunidade para 

o emprego de tecnologias digitais emergentes, ficando notório o baixo nível de adoção 

tecnológico por todo setor.  

Por fim, talvez caiba dizer que o correto diagnóstico precede ao bom 

tratamento. Acreditando nesta afirmação e que este trabalho cumpriu sua missão, 

deseja-se que as incorporadoras imobiliárias do mercado brasileiro façam bom uso 

das contribuições deste trabalho para se orientarem na definição de novas políticas 

corporativas, mudanças organizacionais em vistas à inovação, bem como iniciativas 

que visem o investimento e o emprego adequado das tecnologias digitais com o 

objetivo de ganho de eficiência e geração de vantagem competitiva. 
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Aos fornecedores de tecnologia, sejam maduros ou mesmo nascentes, assim 

como os profissionais das mais diversas áreas, mas que se dedicam a seara da 

tecnologia para este setor, espera-se que este conteúdo ofereça um panorama geral 

e consistente do setor, suas especificidades e características intrínsecas, permitindo 

identificar as principais tecnologias aplicáveis, a sua aderência à cadeia de valor e ao 

ciclo do empreendimento. Espera-se que este material seja utilizado para explorar os 

processos adotados para o investimento em tecnologia, mas acima de tudo, como os 

decisores pelo investimento no setor valoram as tecnologias digitais. 

Quanto à comunidade acadêmica sugere-se que recorram a este material para 

consulta ou referencial teórico para pesquisas futuras se beneficiando dos conteúdos 

de diferentes escolas consolidados e confrontados com visões de diretores de 

engenharia, de empresas líderes do setor.  

Desta forma, espera-se ter oferecido à comunidade científica brasileira e ao 

meio empresarial um diagnóstico sólido acerca das causas para o baixo investimento 

do setor em tecnologias digitais, de modo a subsidiar ações mitigatórias adequadas 

ao fortalecimento e aumento da competitividade e produtividade do setor. 
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8. LIMITAÇÕES 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, os resultados encontrados nesta 

pesquisa não poderão ser generalizados para considerar todo o universo do setor de 

incorporação imobiliária no Brasil, uma vez que refletem somente a visão dos 

entrevistados que traduziram uma parte subjetiva do problema. Entretanto, a escolha 

de líderes, por exercerem forte influência aos demais, poderão prover uma base 

valiosa de inferência acerca do perfil geral do setor. 
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10. ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA  
 

ROTEIRO 

 

DATA 

14 /12 / 2018 

 

 
EMPRESA ENTREVISTADA 

INCORPORADORA XPTO SA 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

CEO, CIO, CFO, DIRETOR  

 

PERGUNTAS CENTRAIS PARA ENTREVISTA 

 

1. Acredita-se que os decisores do setor têm uma percepção negativa ou de baixo valor em 
relação ao benefício das tecnologias digitais para o negócio e para geração de vantagem 
competitiva. O que gera vantagem competitiva no seu negócio? Qual o valor das tecnologias 
digitais para obtenção desta vantagem? Cite as principais tecnologias adotadas. 
 

2. Como se dá o processo decisório em relação ao investimento em tecnologia digital? Qual o 
papel do departamento de TI neste processo? Há uma estratégia formal e clara, bem como 
método de mensuração dos resultados? 
 

3. Existem barreiras que inviabilizam ou afetam significativamente o investimento adequado em 
tecnologia digital? 

 

4. Quanto você está disposto ou é capaz de correr risco ao investir em tecnologia digital? A 
empresa possui projetos de pesquisa e desenvolvimento? 

 

QUESTÕES DE APOIO 
 

5. Para você Tecnologia é caro? Se sim. Caro comparado com o que? É um fator inviabilizador 
para a empresa? 
 

6. Como o aspecto cíclico e de pouca previsibilidade do econômica no setor afetam o 
investimento? Inviabiliza ou motiva?  
 

7. Você considera que a equipe interna e a cultura da organização estão preparadas para as 
tecnologias digitais?  
 

8. Para você é viável a implementação de novas tecnologias no canteiro de obras? Existem 
barreiras intransponíveis? E na cadeia de suprimentos? 

 

9. Os fornecedores de tecnologia são um fator importante? Eles atendem as suas necessidades? 
 

10. Você considera que tem o domínio ou as informações necessárias para investir em tecnologia?  
 

11. Para você, o adequado investimento em tecnologias digitais e seu uso geram vantagem 
competitiva e/ou trazem benefícios ao seu negócio? Cite exemplos em seu negócio. 
 

12. Quais são os principais motivadores para investir em tecnologia digital? 
 

13. Você considera que investe o suficiente, mais que suficiente ou que deveria investir mais? 
 

 

 

 

 

 

*Exemplos de tecnologias digitais: inteligência artificial, internet das coisas (IoT), blockchain, redes sem 
fio de alta velocidade, fabricação aditiva/impressão 3D, veículos autônomos(drones), social media, 
mobile, cloud computing, Bigdata e Analytics, VR (realidade virtual) / AR (aumentada), SCM (Supply 
Chain Management), BIM (Building Information Modeling), GIS (Geographic Information System), PLM 
(Product Lifecycle Management), ERP( Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 
Management), entre outros. 


