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RESUMO 

 

A indústria de revestimentos cerâmicos, inserida dentro do universo da construção civil, de 

cidades e da sociedade como um todo, sofrerá influência latente de todas as mudanças, seja 

em tendências de consumo, com a internet das coisas, industrialização da construção, 

evolução das cidades inteligentes e talvez a mais relevante, a sustentabilidade nos negócios. O 

setor da construção civil vem enfrentando uma crise acentuada que prejudicou ainda mais a 

evolução setorial e representou um retrocesso. Visto como um segmento tradicionalista, 

pouco inovador e de baixa produtividade, rodeadas por mudanças disruptivas e no meio de um 

turbilhão de tendências, este é o cenário atual, no qual a indústria cerâmica pouco interage, 

logo, pode sofrer as consequências de forma passiva ou pode reavaliar seu core business 

avaliando essas tendências de futuro e incorporando a sustentabilidade nas estratégias.  

Estudar o futuro se tornou uma ferramenta impar para preparar as empresas as mudanças 

potenciais. Este é o objetivo deste trabalho, usando a metodologia de cenários prospectivos 

propor uma base orientativa de aprendizagem que possa colaborar com visões estratégicas 

para o desenvolvimento sustentável da indústria nacional de revestimentos cerâmicos. O 

estudo chegou a quatro cenários exploratórios, com os eixos nomeados de “solução sistemas” 

e “sustentabilidade empresarial”. O cruzamento dos eixos destacou os cenários: “Dormindo 

no ponto” (Decrescimento), “Salvo pelo gongo” (Sobrevivente Responsável), o cenário “O 

Rei na barriga” (Líder tradicional), e “De tirar o chapéu” (Líder sustentável). O cenário de 

decrescimento é visto como uma curva natural, caso o setor permaneça em sua zona de 

conforto. Os demais cenários descrevem trajetórias considerando progressões distintas nos 

dois eixos e por último a autora descreve um cenário normativo, denominado de “Bola pra 

frente que atrás vem gente” (Protagonista). A autora propõe uma base estratégica alongando 

até 2050 os marcos temporais da indústria. Por último, o processo de entrega do resultado em 

congresso do setor, na associação de classe nacional e uma pesquisa de validação para 

verificar a consistência e viabilidade da proposta. Os resultados foram positivos e os 

respondentes concordam com a visão apresentada no estudo. 

 

Palavras-chave: Revestimentos Cerâmicos. Sustentabilidade Empresarial. Cenários 

Prospectivos. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The ceramic tile industry, inserted within the universe of civil construction, cities and society 

as a whole, will suffer latent influence of all changes, be it in consumer trends, the internet of 

things, construction industrialization, smart city evolution and perhaps most relevant to 

sustainability in business. The civil construction sector has been facing a severe crisis, which 

has further damaged sectoral evolution and represented a setback. Seen as a traditional, low-

productivity and low-productivity segment, surrounded by disruptive changes and in the midst 

of a maelstrom of trends. This is the current scenario in which the ceramic industry has little 

interaction, it can either passively suffer the consequences or reevaluate its core business by 

evaluating these trends of the future and incorporating sustainability into strategies. 

Studying the future has become an odd tool to prepare companies for potential changes. This 

is the objective of this work, using the methodology of prospective scenarios to propose a 

guiding learning base that can collaborate with strategic visions for the sustainable 

development of the national ceramic tile industry. The study reached four exploratory 

scenarios, with the axes named "solution systems" and "business sustainability". The 

crossroads emphasized the scenarios: "Asleep at the wheel" (Decrease), "Saved by the bell" 

(Responsible Survivor), "Full of beans" (Traditional Leader), and "Hit the nail in the head" 

(Sustainable Leader). The downside scenario is seen as a natural curve if the sector remains in 

its comfort zone. The other scenarios describe trajectories considering different progressions 

in the two axes and finally the author describes a normative scenario, called "No pain, no 

gain” (Protagonist). The author proposes a strategic basis stretching the temporal milestones 

of industry by 2050. Finally, the process of handing the result in the industry congress, in the 

national class association and a validation research to verify the consistency and feasibility of 

the proposal. The results were positive and the respondents agreed with the view presented in 

the study. 

 

Key-words: Ceramic Tiles. Business Sustainability. Prospective Scenarios. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, dividindo recursos e gerando 

impacto ambiental. De acordo com estudos demográficos, ultrapassaremos os 9 bilhões em 

2050, associado ao aumento populacional, temos o aumento da demanda de alimentos, água, 

energia e habitação (PNUD, 2018). Esta análise e projeção é uma tendência de peso para o 

futuro. A agenda 2030 da ONU traz os desafios globais para amenizar estas projeções e 

solucionar problemas atuais. Os compromissos nos trazem grandes reflexões em vista dos 

desafios de que o planeta tem recursos finitos, logo, é fato que precisamos de mudanças 

significativas para atender a necessidade do presente, sem comprometer a possibilidade das 

mesmas necessidades serem atendidas das gerações futuras. A ONU enfatiza que para atingir 

os objetivos do desenvolvimento sustentável só será possível com o envolvimento das partes 

públicas, privadas e sociedade (PNUD, 2018).  

Em 2050 as projeções mencionam que teremos 1,6 bilhões de déficit de unidades 

habitacionais (MCKINSEY, 2017). Adicionalmente, teremos um aumento da população 

urbana e adensamento das cidades, cidades que hoje já demandam 2/3 da energia global 

(FEBRABAN, 2017). Em paralelo a este cenário de futuro, hoje temos um setor da construção 

civil mundial que representa em torno de 75% do consumo de recursos naturais do planeta e 

50% dos resíduos sólidos urbanos (ABRAINC, 2018). 

A construção civil mundial é um dos setores que menos evoluiu e inovou em 

comparação com outros setores industriais (MCKINSEY, 2017). No Brasil em especial, foco 

deste estudo, a construção civil é considerada tradicionalista, nada inovadora, de baixa 

produtividade, baixa qualidade e com escassez de mão de obra qualificada (CBIC, 2016).  

Conforme Global Footprint Network (2019) existe uma crise instalada mundial na 

economia, vide figura 1, pois existe um déficit ecológico acentuado. Cabem a cada um, 

sociedade, governo e empresas, repensar suas estratégias e direções. No documento publicado 

na Conferência Rio+20, O Futuro que queremos, foi renovado o compromisso em focar no 

desenvolvimento sustentável, este definido como o desenvolvimento que atende as 

necessidades de hoje, sem comprometer que as mesmas necessidades sejam atendidas nas 

gerações futuras. São compromissos globais em vista de crise visualmente descrita no gráfico 

do Global Footprint. (Rio+20, 2012) 
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Figura 1 – Déficit ecológico mundial 

 
Fonte: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2019. 

 

Especialistas apontam que o movimento empresarial nacional vem avançando após a 

realização no país da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92 (Rio+20, 2012).  

De acordo com Branco (2012), “os negócios para se proporem sustentáveis, devem 

buscar um equilíbrio dinâmico entre as dimensões econômica, social e ambiental” (BRANCO, 

2012, p. 1). O autor ainda revisita o triple bottom line esclarecendo que o convencional 

desenho gráfico dos círculos interlaçados não demonstra a verdadeira situação. A situação 

econômica está inserida dentro do contexto social e ambos limitados à dimensão ambiental.  

Ainda segundo Lionzo e Rossignoli (2018), a sustentabilidade reforça a importância 

da inovação. Varadarajan (2017) retrata estratégias para a inovação e geração de produtos 

mais sustentáveis. Saunila (et al., 2018) ressalta o papel fundamental das empresas no 

caminho da economia verde, reduzindo os impactos ambientais e avaliando suas 

externalidades. Varadarajan conceitua inovação sustentável de sucesso: “pode ser visto no 

futuro como inovações que não existiam ontem, mas o mundo não pode viver sem hoje e no 

futuro” (VARADARAJAN, 2017, p. 35, tradução própria). Habitação se enquadra como uma 

entrega da cadeia da construção necessária hoje e no futuro.  

É fato que os negócios vêm mudando, no mundo e no Brasil. O surgimento de bases 

econômicas completamente disruptivas quebrou grandes empresas. Segundo Barbieri e 

Álvares (2003, p. 41), “as empresas que sobrevivem ou crescem são as que introduzem 

novidades tecnológicas ou organizacionais ao longo do tempo”. As empresas do futuro serão 
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as que hoje não deixarem de repensar seus processos, seus impactos, sua interferência na 

sociedade pensando neste futuro. Os que avançaram neste sentido foram os que olharam além, 

os que enfrentaram o novo e saíram da zona de conforto. Exemplos mundialmente conhecidos 

e debatidos como o Google, Spotify, Netflix, WhatsApp, Uber, entre outros, vem deixando os 

mercados mais cientes da necessidade constante de criação e inovação. 

Conforme Porter (2011), o capitalismo está alterando devido principalmente às 

causas de problemas sociais, ambientais e econômicos, sendo que estes vêm reduzindo a 

competitividade. Não há como nos negócios atuais ignorar a necessidade da sociedade como 

um todo na manutenção dos recursos naturais para a vida e no enfrentamento dos desafios da 

sustentabilidade. Porter ainda enfatiza que: “O valor compartilhado é a chave que irá abrir a 

próxima onda de inovação e crescimento nas empresas” (PORTER, 2011, p. 17, tradução 

própria).  

A indústria da construção civil nos últimos anos enfrentou intensa crise, após um 

período histórico de boom imobiliário (ABRAMAT, 2017). A crise prejudicou ainda mais a 

evolução setorial no caminho da sustentabilidade, porém, ao mesmo tempo gerou reflexões e 

a necessidade de diferenciação para a perenidade. A construção civil e a indústria de 

revestimentos cerâmicos precisam se desconectar da crise e se necessário se reinventar para 

continuarmos no jogo (IPEA, 2015). Novas tendências estão chegando cada vez mais rápido, 

a economia compartilhada na moradia já chegou no Brasil. Matérias especiais sobre a era dos 

compactos dão destaque aos cases nacionais como o da construtora Vitacon, com 

apartamentos de 10 metros quadrados e um conjunto de serviços agregados com foco em 

mobilidade e praticidade (BRETAS, 2018). Modelos de coliving, a queda da metragem 

quadrada dos lançamentos associada com o aumento da área comum (SECOVI, 2019). A 

nova agenda urbana e as cidades inteligentes (ABDI, 2015). Somando ainda as tendências e 

desafios dos limites planetários (IPT, 2018). Podem trazer surpresas preocupantes, mas 

também podem trazer grandes oportunidades (MCKINSEY, 2017).  

Neste desafio de visualizar o futuro e preparar seu negócio com base nisso a Shell é 

reconhecida como um dos principais case de sucesso do uso da ferramenta de cenário para as 

definições estratégicas dos negócios. Conforme Shell (2013), “há mais de 40 anos se dedica a 

desvendar os mistérios do futuro para direcionar as estratégias do negócio” (SHELL, 2013, 

p. 2). Conforme Reche (et al., 2017), o uso da ferramenta de cenários cresceu 

significativamente na última década, principalmente na gestão de crises, para aprimorar a 

flexibilidade, diversidade e segurança estratégica das empresas.  
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Segundo Marcial e Grumbach (2008), técnicas prospectivas ajudam organizações a 

desenvolver estratégias para minimizar ameaças, riscos, incertezas e maximizar 

oportunidades. O olhar para a sustentabilidade se tornou questão de sobrevivência e grande 

oportunidade de negócios e renda. A soma da relevância econômica do setor, importância do 

elemento cerâmico para a construção civil e habitações, somados aos impactos da cadeia 

justificam a relevância do estudo. Este trabalho de desenvolvimento de cenários prospectivos 

pode promover base estratégica para o desenvolvimento sustentável do setor industrial de 

revestimentos cerâmicos e contribuição para os produtos complementares da cadeia da 

construção. O estudo pode ainda colaborar para maior divulgação da ferramenta e promoção 

de estudos semelhantes na cadeia de materiais da construção civil provendo soluções para os 

desafios que envolvem todo setor da construção civil em prol de cidades sustentáveis.  

 

1.1. Pergunta de pesquisa 

 

Diante da introdução acima, somando a complexidade de todas as ameaças, 

incertezas e necessidade de mudanças, faz se necessário um alinhamento estratégico setorial, 

norteando as associações de classe para a perenidade dos negócios. Perante esta necessidade e 

somado ao fato de uma linha histórica pouco inovadora e altos desafios, é preciso pensar 

sobre como seria ou poderia ser o desenvolvimento sustentável para o setor e assim priorizar 

uma ampliação desta visão. Para tanto, a questão de pesquisa que a autora tem a pretensão de 

responder é: Quais são os cenários, em uma visão de longo prazo, com foco na promoção do 

desenvolvimento sustentável da indústria de revestimentos cerâmicos? 

Portanto, este trabalho tem o objetivo de usar a metodologia de cenários prospectivos 

como ferramenta de inteligência, com foco em criar uma visão de longo prazo na promoção 

do desenvolvimento sustentável da indústria nacional de revestimentos cerâmicos e assim 

sugerir estratégias e direcionamentos setoriais.  

 

1.2. Objetivos 

 

O objetivo central desse estudo é mapear as sementes do futuro, avaliar perante 

pesquisa e revisão de literatura os caminhos que a indústria nacional de revestimentos 

cerâmicos deverá seguir com foco em seu desenvolvimento sustentável. Estando o 

revestimento cerâmico inserido dentro da construção civil, o estudo prevê uma pesquisa 
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ampliada das tendências, crescimento da construção sustentável e visões de futuro para avaliar 

suas influências na cadeia de materiais da construção, em especial, o setor de revestimentos 

cerâmicos. Portanto, este estudo tem como objetivo central desenhar uma visão de futuro que 

apresente uma proposta estratégica, com foco no desenvolvimento sustentável da indústria 

nacional de revestimentos cerâmicos, com horizonte para 2050. Para tanto, os objetivos 

específicos para o setor nacional de revestimentos cerâmicos são: 

 Mapear os desafios, tendências, ameaças e oportunidades do setor de 

revestimentos cerâmicos. 

 Descrever cenários exploratórios que possam nortear e ampliar conhecimento 

das incertezas e possibilidades de futuro.  

 Descrever um cenário normativo, considerado adequado ou ideal, para 

desenvolvimento de uma proposta estratégica setorial com foco no desenvolvimento 

sustentável. 

 

1.3. Justificativa e relevância 

 

A indústria cerâmica para revestimento é fornecedora de um elemento relevante na 

construção, por ser estável, durável, inerte, não poluente e ou tóxico ao ser humano e que 

agrega em questões de saúde pública e além de desempenhos em conforto térmico, acústico, 

estanqueidade quando aplicado em uma habitação (ANFACER, 2016). A cerâmica para 

revestimento faz parte da história mundial como elemento relevante em uma construção. 

Precisa para tanto visualizar formas e estratégias adequadas de se adaptar aos desafios do 

mercado e do meio ambiente.  

O setor industrial nacional de revestimentos cerâmicos possui relevância econômica 

acentuada. Inserida dentro do setor de materiais para a construção civil, que corresponde a 

9,1% do PIB Brasil, o setor ocupa o 4˚ lugar em geração de empregos (ABRAMAT, 2017). O 

parque fabril nacional é considerado uma grande potência, sendo o terceiro maior produtor e 

consumidor mundial, atrás apenas da China e Índia, com seus quase 900 milhões de m² ano e 

com capacidade instalada para 1069 milhões de m², conforme dados públicos da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmicas para Revestimentos (ANFACER, 2018). Além de seu 

porte perante a economia, o setor está concentrado em clusters, tendo dois grandes polos 

industriais: SP e SC. Nestas regiões a economia e os empregos giram em volta do setor de 
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revestimentos cerâmicos. A indústria nacional é geradora de 25 mil empregos diretos e 200 

mil indiretos no país (ANFACER, 2017).  

Conforme o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2014), avançar 

em sustentabilidade na construção civil brasileira implica em uma série de ações sistemáticas 

a serem adotados por toda a cadeia da construção. Enfatiza que ações institucionais podem 

agregar nesta evolução (CBCS, 2014). Em seu relatório Aspectos da Construção Sustentável 

no Brasil e promoção de políticas públicas, a CBCS menciona que a construção civil é 

responsável por mais da metade do consumo de recursos naturais extraídos. Levando em 

consideração o crescimento populacional esperado e a necessidade por habitação para 2050, a 

construção civil é um setor de grande relevância para uma mudança no mundo. Com maior 

demanda por construções e insumos, o setor será responsável por um alto impacto. Os 

números do setor da construção civil quanto ao seu impacto somado à necessidade de 

habitação, demonstra a relevância de criar estratégias empresariais no sentido do 

desenvolvimento sustentável. O conhecimento e demanda nos negócios para com os desafios 

de um mundo sustentável vem a cada dia direcionando mais esforços e pesquisas. É fato que a 

economia do futuro tem de ser verde.  

Em paralelo ao desenvolvimento e uso de ferramentas prospectivas para uma análise 

estratégica ampliada para a sustentabilidade empresarial, pode se tornar referência e colaborar 

para que outros setores econômicos relevantes façam o mesmo exercício em suas instituições, 

assim promovendo um movimento empresarial tão necessário à evolução e atendimento das 

metas e objetivos do desenvolvimento sustentável mundial (PNUD, 2019). 

Portanto, o estudo focou em aplicar a ferramenta prospectiva e obteve em sua análise 

a descrição de quatro cenários exploratórios e conforme a análise crítica de cada visão a 

autora ponderou um cenário normativo, considerado por suas conclusões como mais plausível 

e consistente em vista do amadurecimento e situação atual do setor. Assim, desenhou uma 

proposta estratégica projetando os marcos temporais da indústria até 2050.  

Vale salientar que o futuro sendo incerto e múltiplo, deixa claro que este estudo é 

uma base rica de informações para o desenho estratégico setorial alimentar decisões em prol 

da criação de um futuro almejado. Portanto, a recomendação principal da autora é que o setor 

esteja disponível para executar a última e mais essencial fase dos cenários prospectivos, que é 

a fase de ação propriamente dita. A autora também sugere, sendo esta uma limitação do 

estudo, que uma reanálise das decisões do estudo seja realizada por um grupo de especialistas 

enriquecendo a discussão e desenho estratégico. Outra recomendação é a ampliação da base 
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de entrevistas envolvendo maior abrangência nacional da indústria da construção e de órgãos 

do governo. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Para compreensão deste trabalho sua estrutura de apresentação foi divida em 5 

capítulos. Sendo o primeiro a parte da introdução com o detalhamento da relevância do 

estudo, contribuições, objetivos e justificativa.  

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica do macroambiente onde está 

inserido o setor indústria de revestimentos cerâmicos. Além de uma revisão bibliográfica das 

visões de futuros mapeadas para o setor e para o Brasil. Na sequência, o terceiro capítulo 

apresenta a base bibliográfica da metodologia escolhida de cenários prospectivos, com a 

definição do porquê e qual método foi aplicado no estudo, além das etapas para atendimento.  

Os resultados estão descritos no quarto capítulo, onde a autora apresenta um resumo 

da situação atual diagnosticada na revisão de literatura, os resultados das entrevistas e 

pesquisa online aplicada. Por último, a seleção dos condicionantes do futuro e geração dos 

cenários prospectivos. 

No último e quinto capítulo estão descritas as conclusões do estudo, além da 

descrição do cenário normativo, base de proposta estratégica direcionada ao setor empresarial 

da indústria nacional de revestimentos cerâmicos e pesquisa de validação de entrega dos 

resultados do estudo ao setor. Por último, o detalhamento das limitações do estudo, bem como 

sugestões de trabalhos complementares futuros.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura para este estudo precisa levar em consideração o universo e 

panorama que está inserido o revestimento cerâmico. A figura 2, de autoria própria, esclarece 

e explana com clareza este universo, assim consolida e facilita quais pesquisas devem ser 

alvos na revisão. Assim sendo, foram utilizadas como base de consulta bibliográfica as 

palavras chave: cerâmica e revestimentos cerâmicos, cenários e ou cenários prospectivos, 

visões de futuro ou apenas futuro, cidades sustentáveis, sustentabilidade empresarial e 

construção civil. A abrangência desta pesquisa é elevada, logo cada área de abrangência foi 

limitada conforme interesse do estudo. Ou seja, na área cerâmica o número de publicações 

científicas é relativamente reduzido, portanto não foi realizada limitação de região e ou 

escopo do estudo, procurando artigos nacionais e publicações internacionais. Quanto a 

cenários, o maior objetivo era compreender e verificar usos recentes desta ferramenta para 

análises estratégicas. Em relação a cidades sustentáveis e sustentabilidade empresarial, na 

pesquisa não houve um aprofundamento, mas sim um interesse direto de vincular e 

demonstrar por publicações científicas quanto às tendências e influências destes dois temas no 

setor de revestimentos cerâmicos e da construção civil. Por último, quanto à construção civil, 

o foco maior e limitação no estudo foi verificar visões de futuro e estudos da construção civil 

nacional.  

 

Figura 2– Abrangência bibliográfica 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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A figura 3 apresenta o macroambiente do segmento da indústria de revestimentos 

cerâmicos. Em análise crítica deste universo podemos direcionar que as vertentes mais 

relevantes estão correlacionadas ao que a sociedade e meio ambiente alimentar e solicitar da 

construção das cidades e urbanização. Portanto, ações públicas, direcionamentos 

governamentais e regulamentações foram avaliados em estudo bibliográfico, bem como 

publicações de cenários prospectivos para o Brasil e estudos publicados sobre tendências para 

as cidades. Estes irão nortear os caminhos da construção civil nacional e influenciar de forma 

direta no setor de revestimentos cerâmicos.  

 

Figura 3 – Macroambiente do segmento 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

2.1. Placas Cerâmicas para revestimentos 

 

O elemento cerâmico é um dos mais antigos registrados na história do ser humano, 

conforme o Conselho Regional de Química (CRQ, 2019), com evidências de uso desde 

10.000 ac. Conforme o CRQ (2019) as cerâmicas inicialmente eram apenas peças de argilas 

vermelhas, aos longos dos anos começaram a surgir os esmaltes aprimorando as peças 

cerâmicas e ampliando seus usos, como pratos, copos, utensílios para armazenar comida e na 

habitação. entre outros. Entre os séc. VI e XIV há registros que tribos árabes invadem a 

Europa e norte da África influenciando as artes e arquitetura, onde surgem os azulejos 

coloridos e com arabescos. A construção começa a ser revestida por peças cerâmicas, como 

em palácios e templos. No séc. VI os chineses desenvolvem e começam a produzir a 

porcelana de alta qualidade. Nos séculos seguintes, Espanha e Itália se despontam como 
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grandes centros produtores de cerâmica. O séc. XV é um importante marco, pois fruto da 

navegação, as cerâmicas começam a aparecer em inúmeros países. No séc. XVI a cerâmica 

branca começa a ser produzida na Inglaterra, onde foi desenvolvido o vaso sanitário. O Brasil, 

no séc. XVII encomenda azulejos portugueses decorados para decorar construções nobres e 

igrejas. Com a evolução do conhecimento e cuidados com a saúde pública, surgem no mundo 

várias fábricas de porcelanas, vasos e revestimentos. Em 1793, surge a primeira fábrica de 

porcelana no Brasil. No séc. XIX a Inglaterra começa a produzir azulejos em escala industrial 

o que reduz significativamente os preços, assim as casas passam a ter banheiros. A busca pela 

higiene, habitabilidade e durabilidade faz com que o setor tenha uma ampla expansão.  

Conforme CRQ (2019), em 1900 começam as primeiras indústrias de cerâmica no 

Brasil, onde se produzia louças de mesa, sanitários, azulejos e porcelanas. O crescimento 

populacional e urbanização impulsiona a indústria cerâmica nacional. Quanto à placa 

cerâmica para revestimentos, a primeira grande concentração de empresas ocorre em Santa 

Catarina, com nomes conhecidos como a Cerâmica Eliane, Portobello e Ceusa. O segundo 

polo cerâmico foi a região de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo. Inicialmente a maior 

parte dessas fábricas surge com produção de cerâmica vermelha como telhas, tijolos e lajota. 

O setor brasileiro de revestimentos cerâmicos é constituído por 92 empresas, instaladas em 18 

estados, com maior concentração nas regiões Sudeste (Polo de Santa Gertrudes) e Sul 

(Criciúma) e em expansão no Nordeste do país. Setor proveniente essencialmente de capital 

nacional e com um grupo principal de marcas que representa 15% do volume nacional 

(ANFACER, 2018; IPT, 2018). 

Uma característica típica da produção brasileira é a utilização de dois processos 

produtivos distintos em seu parque industrial: Via Seca, que representa 73,4% da produção 

nacional e Via Úmida com 26,6%, conforme figura 4 (ANFACER, 2017).  

Quanto a terminologia, revestimentos cerâmicos corresponde ao sistema de 

revestimentos cerâmicos compreendido por placas cerâmicas, mais argamassa e rejunte de 

assentamento (ANFACER, 2018). Este estudo será focado na indústria nacional de placas 

cerâmicas para revestimento, principal item do sistema de revestimento, logo faz se uso desta 

terminologia, porém não está envolvido no estudo a análise da indústria de argamassas e 

rejuntes.  

 

  



26 
 

 

Figura 4 – Processo de fabricação 

 
Fonte: IPT, 2018 (apud JUNIOR e SERRA, 2006). 

 

A história da indústria cerâmica passou por diversas evoluções em suas últimas 

décadas. De autoria da própria autora, as grandes transformações podem ser resumidas em 

cinco (5) grandes marcos de evolução que irão nortear e fundamentar a situação atual deste 

estudo (figura 5).  

  



27 
 

 

Figura 5 – Marcos temporais do setor 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O terceiro grande marco alavancou o nível de qualidade do produto nacional, sendo 

que hoje o parque fabril brasileiro de revestimentos cerâmicos possui avançada tecnologia e 

mais de 95% da produção certificada em conformidade com as normas internacionais de 

qualidade (CCB, 2019). Este crescimento colocou o país em destaque mundial. A tabela 1, da 

revista Ceramic World Review, apresenta a colocação, em volume, do país e, entre as 25 

maiores empresas do mundo, destacam 5 nacionais, sendo elas: Cerâmica Carmelo Fior (5º – 

81 milhões de m²); Grupo Fragnani (8º – 73,5 milhões de m²); Grupo Cedasa (17º – 48,5 

milhões de m²); Portobello (24º – 39 milhões de m²) e Elizabeth (25º – 37,5 milhões de m²) 

(CRW, 2018).  
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Tabela 1 – Maiores produtores mundiais de revestimentos cerâmicos 2018 

País Produção (*milhões m²) %2017/ 

mundial 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. China 5.700 6.000 5.970 6.495 6.400 47,2% 

2. Índia 750 825 850 955 1080 8,0% 

3. Brasil 871 903 899 792 790 5,8% 

4. Vietnã 300 360 440 485 560 4,1% 

5. Espanha 420 425 440 492 530 3,9% 

6. Itália 363 382 395 416 422 3,1% 

7. Irã 500 410 300 340 373 2,8% 

8. Turquia 340 315 320 330 355 2,6% 

9. Indonésia 390 420 370 360 307 2,3% 

10. Egito 200 220 230 250 300 2,2% 

Total (top 10) 9.834 10.260 10.214 10.915 11.117 82% 

Total mundial 11.980 12.428 12.460 13.255 13.552 100% 

Fonte: CWR, 2018. 

 

A indústria brasileira de árvores (IBÁ, 2018), em seu estudo de cenário da evolução 

do consumo brasileiro de revestimentos de pisos para ambientes internos, apresenta a figura 6 

somando os dados públicos de diversas associações de classe. Neste documento apresenta 

uma comparação histórica de 2009 para 2018, sendo que entre cerâmica e porcelanato, o setor 

continua com aproximadamente 90% do market share.  

 

Figura 6 – Market share piso interno 

 
Fonte: IBÁ, 2018. 
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Conforme a ANFACER (2018), a indústria de revestimentos cerâmicos apresentou 

queda nos últimos anos a partir de 2015, reflexo da crise da construção civil nacional, 

conforme figura 7. O mercado de vendas da indústria é de 87,4% mercado interno e 12,6% 

mercado externo. No mercado interno o canal de vendas é dominante no B2B, onde 90% são 

destinados ao varejo (home centers e lojas especializadas), 9% a engenharia (vendas diretas a 

construtoras) e em torno de 1% para o B2C (vendas diretas ao consumidor final).  

 

Figura 7 – Volume de vendas e mercado 

 
Fonte: ANFACER, 2018. 

 

As figuras 8 e 9 seguintes mostram a queda da cadeia de materiais para construção 

em consequência da crise na construção civil. Em 2018 o setor apresentou estabilidade nos 

números e o que foi considerado como uma estagnação e início de retomada visto um saldo 

pequeno, porém positivo no primeiro trimestre de 2019 (ABRAMAT, 2019). 
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Figura 8 – Índice de Vendas ABRAMAT 2019 

 
Fonte: ABRAMAT, 2019. 

 

A figura 9 resume os principais indicadores da construção civil comparados com a 

performance nacional da indústria de revestimentos cerâmicos. As curvas caminham em 

conjunto. O ano de 2016 foi considerado como o ápice da crise com início de melhora em 

2017–2018. Em 2019 já se aponta uma retomada do crescimento.  

 

Figura 9 – Principais indicadores da Construção Civil 

Fonte: ANFACER, 2019. 
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De acordo com Lazaro (et al., 2018), o setor cerâmico espanhol sofreu intensa 

retração de volume de vendas, além de perda considerável de rentabilidade, o que colocou em 

check o modelo de negócio e que pontua a necessidade de inovação setorial para a 

competitividade. A figura 10 apresenta a queda setorial que motivou a criação de um projeto 

estratégico denominado Vigilancer. Com o objetivo de acompanhar as tendências e vigiar a 

concorrência, a Espanha lança esta plataforma onde consolida estudos e atualizações 

relacionadas ao setor, relatórios sobre oportunidades e informações estratégicas. Em 

publicação recente, o projeto criou um top 10 de oportunidades. Vale destacar entre as 10 

oportunidades os itens de tornar a cerâmica multifuncional, o aproveitamento do calor 

residual dos fornos para geração de energia, a digitalização dos parques fabris, a realidade 

virtual e blockchain. (VIGILANCER, 2018). 

 

Figura 10 – Evolução histórica de vendas e rentabilidade 

 
Fonte: LAZARO (et al., 2018). 

 

Quanto à questão ambiental do setor de revestimentos cerâmicos, Estevan (2014) 

debate a influência e queda da competitividade do cluster espanhol a partir de 2008, motivado 

pelos desafios ambientais. Menciona que várias frentes reduziram a competitividade da 

região, como pressão governamental em legislações ambientais, pressão do consumidor e falta 

de incrementos e inovações que permitiram novos entrantes. De forma semelhante, a indústria 

nacional de revestimentos cerâmicos atua em cluster, tendo dois grandes polos industriais. 

Importante enfatizar que em sua conclusão do case, o artigo destaca que dentro de uma 

perceptiva mais longa, a pegada ambiental é de grande preocupação para sobrevivência.  
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Segundo Benveniste (et al., 2012), em análise de ciclo de vida setorial de placas 

cerâmicas do cluster espanhol, a fase que mais influi nos indicadores ambientais é a 

fabricação das placas cerâmicas para revestimentos, logo conclui que estes estão ao alcance 

do produtor cerâmico. Em paralelo, a CETESB (2013), em seu programa Produção+Limpa, 

realizou um mapeamento dos processos cerâmicos e considerou mais relevante o consumo de 

água, em destaque da rota de fabricação via úmida, por apresentar consumo quatro vezes 

maior que o processo por via seca. 

A ANFACER (2019) publicou recentemente um estudo setorial de análise de ciclo 

de vida com abrangência de berço ao portão. A tabela 2 apresenta o perfil de desempenho 

ambiental das placas, para a unidade funcional de 1 metro quadrado. Importante salientar a 

diferença de impacto entre as rotas de fabricação, via seca e via úmida. Em mesmo relatório, a 

referida associação pondera as diferenças de tipologias cerâmicas predominantes das rotas em 

questão. A ASCER (2010), associação de classe espanhola, realizou estudo semelhante e 

concluiu que o maior impacto está na etapa de produção, o que remete a importância do uso 

dessa ferramenta nas indústrias para redução dos impactos que estão sob domínio das 

fábricas. 

Vieira (et al., 2017) em seu estudo sobre avaliação de ciclo de vida de cerâmica 

apresenta uma avaliação considerando o tratamento e aproveitamentos dos resíduos. Pontua 

que os esmaltes cerâmicos apresentam acentuada relevância em vista de metais pesados 

afetando 6 categorias de impacto. A simulação com reaproveitamento dos resíduos reduziu 

significativamente os impactos e pode ser uma estratégia econômica e sustentável de grande 

valia. 

 

Tabela 2 – Avaliação de Ciclo de Vida – ANFACER, 2019 

Perfil de desempenho ambiental da produção de 1 m
2
 de placa cerâmica para revestimento 

Categoria de impacto Unidade Via seca Via úmida 

Mudança Climática (MC) kg CO2 eq. 3,37E+00 9,24E+00 

Depleção da Camada de Ozônio (DO) kg CFC-11 eq. 5,82E-08 7,97E-08 

Acidificação Terrestre (AT) kg SO2 eq. 3,98E-03 7,19E-03 

Toxicidade Humana (TC) kg 1,4-DB eq. 5,59E-02 7,65E-02 

Formação de Oxidantes Fotoquímicos (OF) kg NMVOC 3,69E-03 5,19E-03 

Formação de material Particulado (MP) kg PM10 eq. 1,28E-03 2,18E-03 

Ocupação de Terras Agrícolas (TA) m
2
 2,52E+00 2,99E+00 

Depleção de Água (DA) m3 1,31E-01 3,97E-01 

Depleção de Recursos Fósseis (DF) kg petróleo eq. 1,35E+00 1,99E+00 

Eutrofização de Água Doce (EU) kg P eq. 2,24E-05 4,97E-05 

Fonte: ANFACER, 2019. 
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Segundo estudo comparativo de ACVs em nível mundial, Contartesi (et al., 2017) 

resume as principais conclusões quanto ao impacto da indústria mundial de revestimentos 

cerâmicos:  

 maior impacto: etapa de berço ao portão representa mais de 55% em todas as 

categorias;  

 produção cerâmica: maior relevância na maioria das categorias é o processo de 

queima, seguido do atomizador/secagem, quanto a ruído o processo de prensagem é o mais 

agravante;  

 Mudança climática: 70-80% da categoria é da etapa produção;  

 Placas cerâmicas da rota via seca possuem melhor desempenho versus rota via 

úmida.  

De acordo com Mezquita (et al., 2017), realiza um comparativo entre as rotas via 

seca e via úmida e pondera que a rota via seca foi a primeira a ser desenvolvida, mas que 

devido ao aumento dos tamanhos e tipologias a rota via úmida passou a ser a mais utilizada 

mundialmente. O processo via úmido resulta em partículas mais finas e maior fluidez, porém 

gasta mais energia e água, o que o torna mais caro e de maior impacto ambiental. Mezquita (et 

al., 2017), destaca que avanços na tecnologia via seca estão tornando viáveis o uso desta para 

cerâmicas de maior valor agregado, menciona o Brasil como referência e pontua que a 

conscientização ambiental, maior cobrança regulatória e competitividade, vem destacando 

novamente a rota via seca. O resultado do estudo comparativo apresenta reduções na ordem 

de: 74% no consumo de água, 78% nas emissões de CO2 e 36% em eletricidade. Porém o 

estudo em sua conclusão descreve que apesar dos avanços a rota via seca ainda não atende as 

necessidades de moagem da massa de algumas tipologias cerâmicas, sendo necessários 

maiores estudos e inovação.  

Em relação a mudanças climáticas, o setor devido a sua alta dependência energética 

carece de estudos a respeito. Peng (et al., 2012), apresenta a distribuição das emissões de 

gases efeito estudo de Foshan na China. Onde o processo de queima representa o maior 

volume com 57% das emissões, seguido da etapa de secagem/atomizador com 26%. A 

ANFACER (2019) publicou seu inventário de emissões de gases efeito estufa com dados 

macros do setor e apresenta certa estabilidade das emissões versus volume de produção, o que 

demonstra estabilidade na eficiência energética. As quedas das emissões em 2016 foram 

acompanhadas com a queda de volume no último ano, mas a curva dos últimos 10 anos é 

crescente. O estudo apresenta a redução das emissões fruto da substituição da matriz 
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energética na década de 90, onde houve modernização de grande parte das fábricas 

incorporando fornos de queima rápida e o gás natural. O uso do carvão está reduzido, porém 

ainda existente, conforme figura 11 da associação (ANFACER, 2019).  

 

Figura 11 – Tipo de combustível 

 
Fonte: ANFACER, 2019. 

 

De acordo com Domingos e Pitton (2005), as externalidades mais relevantes do 

processo produtivo de revestimentos cerâmicos são: 1. Processo de extração da matéria prima: 

degradação lençol freático, poluição do ar por partículas e assoreamento de córregos; 2. 

Esmaltação: liberação de chumbo e contaminação de solo/lençol freático; 3. Processo de 

queima: Liberação de flúor, Contaminação do ar e do solo.  

O particulado é o um dos maiores desafios e problema da região de Santa Gertrudes, 

conforme relatório da CETESB, onde considera que a atividade industrial cerâmica como 

fonte potencial de emissão de particulado. As médias anuais do material particulado (MP) 

estão apresentados na figura 12, com índice médio anual de material particulado (MP10) em 

2018 de 80 µg/m³ versus um padrão nacional de qualidade do ar definido de 40 µg/m³ 

(CETESB, 2019). 
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Figura 12 – Particulado atmosférico (Médias anuais)

 
Fonte: CETESB, 2019. 

 

De acordo com Oliveira (2015), presente estudo sobre característica do particulado 

da região, apresentou duas contribuições quanto ao problema, primeiramente destaca que a 

região de Santa Gertrudes tem relevo aplainado, ou seja, rebaixado de seu entorno e que com 

os ventos recebe boa parte de todo particulado das estradas não pavimentadas e dos 

canavieiros, além dos demais veículos que transitam no município e rodovias adjacentes. 

Segundo, o estudo avaliou a mineralogia das fontes e dos particulados e em sua comparação 

esclarece que a fonte primária é particulado de fontes pedológicas que são as grandes áreas de 

solos utilizadas para atividades agrícolas e pecuária, secundária são as fontes de terra das 

estradas não pavimentadas e terciárias das atividades de lavra destinadas ao setor cerâmico. 

Complementarmente, Sobrinho e Christofolletti (2012), apresenta um estudo sobre os 

impactos positivos e negativos do setor mineral da região. Entre os impactos negativos a 

questão do particulado atmosférico, ruído, perda de vegetação e degradação ambiental pela 

extração de argilas na região (Quadro 1), em paralelo pondera o crescimento de renda e IDH 

das regiões pela promoção de emprego e captação de impostos (Quadro 2).  

De acordo Poletto e Mendes (2005), em estudo realizado sobre o desenvolvimento 

territorial do polo, mencionam que nas últimas décadas o polo se modernizou e intensificou, 

porém fruto de uma transformação local. O estudo cita como maiores problemas a degradação 

ambiental das minas de argila, os problemas respiratórios gerados pelos flocos de argila no ar 

e o aumento considerável de periferia na região. Conclui que a indústria gerou grande capital 

marcado por profunda degradação ambiental e geração de pobreza.  
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Em estudo sobre a urbanização do polo de Santa Gertrudes, Pancher (2017) apresenta 

os dados de geração de emprego e dependência. O setor industrial é o mais importante para 

Cordeirópolis (48,8%), Ipeúna (57,9%), Iracemápolis (54,1%) e Santa Gertrudes (67,4%). 

Quanto à urbanização dentro do período estudado o autor não aponta aumento da urbanização, 

mas sim um maior adensamento e ocupação dos vazios. 

 

Quadro 1– Principais impactos positivos da atividade mineraria no APL de Santa Gertrudes 

Impactos ambientais positivos (Meio sócio-econômico) 

Maior IDH (índice de desenvolvimento humano local e regional) 

Geração de empregos 

Indução ao desenvolvimento regional (implantação de novas empresas, novas redes viárias). 

Aumento da receita dos governos estaduais e municipais, em virtude da arrecadação do CTEM (Compensação 

Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais). 

Aumento dos produtos acabados com preços reduzidos, aumento do poder de compra. 

Aquecimento de toda cadeia produtiva e de revestimentos (Mineração, construção civil, instituições de 

pesquisa, etc.). 

Aquecimento das linhas de pesquisa voltadas para o segmento cerâmico 

Fonte: SOBRINHO; CHRISTOFOLLETTI, 2012. 

 

Quadro 2 – Listagem dos impactos negativos da atividade mineraria 

Impactos ambientais negativos (extração e beneficiamento) 

Impactos negativos Medidas mitigadoras 

Meio biótico 

Depreciação da qualidade das águas superficiais, em 

função da turbidez, ocasionada por carreamento de 

finos nas redes de drenagens, e alteração nas 

comunidades aquáticas. 

Umectação de Vias de Circulação, instalação de 

bacias de decantação de finos, monitoramento de 

ictiofauna. 

Supressão de vegetação, destruição de nichos 

ecológicos afetando fauna e a flora local. 

Criação de Reserva Legal, implantação de corredores 

de biodiversidade, compensação por revegetação em 

áreas desnudas em APPs. 

Intervenção em áreas de preservação permanente. Acompanhamento do Plano de Lavra e de fiscalização 

pelos órgãos públicos. 

Meio físico 

Geração de particulados finos na atmosfera (Poluição 

atmosférica). 

Implantação de Cortina vegetal. 

Umectação de vias de circulação, adequação do 

desmonte dos pátios de secagem e substituição por 

fontes alternativas, adequação do desmonte por 

explosivos, implantação de um sistema de 

monitoramento. 

Desconfiguração da paisagem. Recuperação concomitante da área degradada. 

Turbidez na água superficial Instalação de bacias de decantação de finos e sistema 

de monitoramento. 

Comprometimento das áreas de recarga do lençol 

freático e dos aquíferos subterrâneos. Acúmulo de 

água no pit das minas (fluviais e do lençol freático) 

Acompanhamento do Plano de Lavra, implantação de 

sistema de utilização das águas acumuladas no pit para 

ser utilizada na umectação de vias de acesso, etc. 

Poluição sonora (tráfego de caminhões e desmonte por 

explosivos ocasionando ruídos) 

Otimizar o sistema de detonação e escoamento da 

matéria-prima. 

Dinamização de processos erosivos no solo. Utilizar medidas de controle de erosão e 

monitoramento. 
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Meio social/antrópico 

Impactos negativos Medidas mitigadoras 

Falta de abastecimento público. Utilizar as medidas mitigadoras do meio biótico para 

evitar o carreamento de finos para as redes de 

drenagem. 

Impacto visual. Recuperação concomitante da área degradada. 

Conflitos com outros usos de solo. O município deverá possuir um instrumento (mapa) 

detalhado de uso e ocupação de solo. 

Problemas de saúde humana. Eliminar pátios de secagem, umectar as vias e 

instalação de cortina vegetal. 

Fonte: SOBRINHO; CHRISTOFOLLETTI, 2012. 

 

Conforme Gilabert (et al., 2018), a tecnologia de impressão 3D pode ter bons 

resultados para inovar o processo de conformação cerâmica. Os resultados da pesquisa 

mostraram que peças conformadas por 3D apresentaram resistências inferiores ao processo 

tradicional, porém valores satisfatórios para o avanço dos estudos.  

Outro estudo recente relevante refere-se ao uso da tecnologia de secagem em micro-

ondas em peças cerâmicas prensadas. Conforme Buendía (et al., 2018), aproximadamente de 

8–10% do consumo térmico da indústria é referente a etapa de secagem das peças em linha 

anterior ao processo de sinterização. Os secadores contínuos e ou verticais comumente fazem 

uso de combustível a base de gás natural. O estudo apresenta uma opção aprimorada da 

tecnologia, evitando as peças e regiões do produto superaquecidas, problema este que gerava 

perdas e maior ineficiência e uso desta tecnologia promissora.  

Conforme Canós e Buforn (2018), estudo com foco em inovação na indústria 

cerâmica da Espanha, em seu mapeamento histórico dos últimos 50 anos, o autor pondera as 

inovações disruptivas principais, sendo elas: década de 60–70 o forno túnel e as prensas; 

década 80 o avanço para forno a rolo e o atomizador; entre 80–90 alguns avanços em 

produtos como esmaltes de fritas, decoração rotocolor, grés de monoqueima, monoporosa e o 

porcelanato técnico; por último a partir de 2000 a evolução com porcelanato esmaltado, 

avanços em esmaltes, inkjet e impressão digital. Com estas considerações, o autor pontua que 

as inovações do setor cerâmico estão atreladas a maquinários e incrementos em produtos, 

como esmaltes e decoração, logo, foco em produção. Salienta que a única inovação em 

mercado foi à introdução de venda em canal direto das empresas e de que alguns avanços em 

produtos não podem ser considerados inovação. Também avalia a motivação destas inovações 

e percebe que na maioria são respostas defensivas de mercado, demanda e situação 

econômica. Seguindo a análise o autor questiona qual será o caminho do setor, questiona se 

este modelo de inovações incrementais será possível apenas, de que caso o setor não caminhe 
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com inovações disruptivas tende à perda de mercado. Enfatiza as tecnologias avançadas de 

proteção com plasma e impressão 3D. Por último enfatiza quanto ao canal de venda, o número 

de 90% serem B2B, com a evolução de mercado digital, acesso a internet, espera-se uma 

mudança para aumento da venda no B2C.  

Segundo Corrales e Pitarch (2018), sistemas como a fachada ventilada cerâmica que 

no Brasil ainda está principiando, porém foi uma inovação da década de 70–80 na Europa, 

apresenta inúmeras vantagens para promover uma habitação mais sustentável. Seu estudo faz 

amplo comparativo no uso da tecnologia versus outras alternativas em casos de retrofit. Com 

o crescimento populacional urbano é sabido que o mercado de reformas de edificações torna-

se fator chave na revitalização dos centros urbanos com foco em reduções de consumo 

energético e água, além de promover melhor habitabilidade e maior durabilidade. Na 

comparação o sistema apresenta inúmeras vantagens como melhor desempenho térmico, 

acústico, resistência aos agentes externos, baixo gasto de manutenção, alta durabilidade e 

comodidade na instalação. A solução permitiu uma redução na ordem de 50% das emissões de 

CO2 em zonas climáticas frias e até 30% em zonas quentes. 

Conforme Relatório Indústria 4.0 da CNI (2016), investir em uma indústria digital 

pode reduzir o consumo de energia em até 20%, além dos incrementos em produtividade. 

Estudo espanhol a respeito de Mallol (et al., 2018), pontua que nos próximos anos as 

indústrias irão se adaptar para a era digital, de interconectividade e obter os benefícios deste 

avanço. Estudo relata que o setor tem uma estrutura fabril madura, automatizada, porém ainda 

carece de avanços em gestão e informatização para a digitalização. No caso em questão, a 

maturidade fabril permitiu a implantação da indústria 4.0 com baixo custo e gestão de dados 

de consumo e ambiental relevantes como emissões e consumo energético. 

Em relação a oportunidade, o setor cerâmico pode ser ícone de uso e incorporação de 

resíduos. Inúmeras ações e usos já são realizados nos parques fabris nacionais, como 

incorporação de vidro, lama de mineração, cacos de porcelana e sanitários, e todo resíduo 

interno das empresas costumam ser aproveitados, entre outros. De acordo com Rambaldi (et 

al., 2016), estudo demonstra a possibilidade de produção de uma cerâmica 100% ecológica, 

no sentido de ser totalmente a base de resíduos. No estudo existe a incorporação de vidro 

reciclado urbano (resíduo pós-consumo) e resíduos da indústria cerâmica (resíduo pré-

consumo). O estudo tem como objetivo mostrar que há a possibilidade de substituição total de 

matérias primas brutas, reduzindo o impacto de extração na natureza, bem como minimizando 

a possibilidade de esgotamento do mesmo.  
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Em outro relevante estudo, Casagrande (et al., 2008), apresenta usos de resíduos da 

quebra do processo de seleção dos revestimentos cerâmicos. Aponta que grande parte das 

empresas já o faz. Além disso, faz um estudo do uso da lama de anodização do alumínio. 

Lama rica em alumínio e que representa grandes volumes de rejeito e que comumente é 

disposta em aterros. O estudo mostra a viabilidade de uso na indústria como esmaltes, 

engobes e ainda apresenta a possibilidade de incorporação da casca do arroz que através de 

um processo resulta em sílica amorfa para a indústria.  

Por último, dentro do mapeamento bibliográfico da indústria de revestimentos 

cerâmicos, um estudo recente sobre o suprimento mineral para o setor traz o tema do 

esgotamento dos recursos. O IPT (2018) menciona que as jazidas do polo de São Paulo 

situam-se praticamente junto ao parque fabril, com distância de transporte não excedendo a 30 

km. No estado de São Paulo grande parte das empresas possuem jazidas junto ao parque 

fabril. A região tem característica específica, denominada de conjunto lítico da Formação 

Corumbataí, unidade permiana da Bacia do Paraná, que se traduz na principal vocação minero 

industrial da região. Quase toda essa coluna litológica da Formação Corumbataí pode ser 

utilizada na fabricação de produtos cerâmicos e há reservas expressivas concentradas na 

região do Polo de Santa Gertrudes. 

Suas características composicionais e as propriedades tecnológicas permitem a 

obtenção de cerâmicas com resistência mecânica satisfatória e porosidade adequada a 

temperaturas de queima relativamente baixas (em torno de 1.050 a 1.100 ºC), com um ciclo 

de queima inferior a 25 minutos, abaixo do ciclo médio do processo via úmida que é de 30 a 

40 minutos. Já o processo via úmida diferente substancialmente na composição mineral, 

baseada na formulação de massa que oscila de empresa para empresa e de acordo com a 

tipologia cerâmica desejada. Porém entre as principais variedades de substâncias minerais 

empregadas estão: argilas plásticas de queima clara, caulins, filitos, feldspatos e rochas 

feldspáticas (granito, fonolito, nefelina sienito), talco, rochas carbonáticas e quartzo. Este 

conjunto mineral também abastece outros setores da indústria cerâmica nacional como de 

sanitários, louça de mesa e colorifícios (IPT, 2018). 

Conforme IPT (2018) a indústria de revestimento no estado de SP consome volumes 

expressivos de substâncias minerais, movimentando anualmente cerca de 9,2 milhões de 

toneladas, sendo 7,9 milhões de toneladas nas indústrias de processo via seca e 1,3 milhão de 

toneladas no segmento via úmida. No balanço mineral para 2030, o IPT (2018) apresenta 

cenários prospectivos para 2030 com 3 visões, sendo eles, um cenário central projetando 
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crescimento moderado em 2,5%, um cenário pessimista com crescimento de 1% e um cenário 

otimista considerando crescimento de 4%. Pondera que o cenário otimista é mais factível em 

vista do crescimento populacional e demanda de mercado da construção e para tal são 

previstos 450.000 toneladas de consumo ano e em vista de um cenário atual das minas 

atuando em sua capacidade máxima, a projeção resulta em uma necessidade de 10 novas 

minas, neste balanço a indústria de revestimentos cerâmicos corresponde a 33%.  

Complementarmente o IPT (2018), apresenta uma análise de SWOT de cada 

segmento cerâmico. A análise de SWOT da indústria de revestimento consta no Anexo D. 

Entre inúmeros apontamentos do estudo, importante salientar para os fins deste trabalho a 

relevância das considerações finais da importância de ampliar o estudo da base mineral em 

nível nacional, em vista de possibilidade de esgotamento e ou amplitude do raio de 

distanciamento para materiais primas como feldspato, filito e argilas brancas. Bem como 

estudar os benefícios das centrais de massas e a incorporação de resíduos pós-consumo 

reduzindo a dependência e demanda para novas minas de exploração.  

 

2.2. Construção civil 

 

A construção civil é um setor de grande expressividade na economia nacional em 

vista do PIB gerado e do número de empregos diretos e indiretos. Conforme estudo do 

SINDUSCON (2019), a cadeia apresentou acentuada expansão do PIB entre 2006 até 2012 

(figura 13), em grande parte motivada pelos benefícios das políticas governamentais, como a 

desoneração de produtos da cadeia, taxas de juros atrativas e investimentos em obras públicas 

(Aceleração do Crescimento PAC) e habitacionais como o Programa Minha Casa e Minha 

Vida. A figura 13 apresenta em números esta retrospectiva. Entre 1980 e 2006 o setor 

apresentou certa estabilidade, após incentivos acima já pontuados o setor apresentou 

crescimento acima de 60%, com posterior queda a partir de 2012 de quase 30% no PIB da 

construção. Retrocedendo aproximadamente dez anos na história. 
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Figura 13 – PIB da construção 

 
Fonte: SINDUSCON, 2019. 

 

Em análise do PIB da construção x PIB Brasil desde 2004 (figura 14), podemos 

observar uma redução em 2009 devido à crise de 2008. Seguido do período de expansão e 

queda acentuada entre 2014 a 2017.  

 

Figura 14 – Evolução histórica do PIB Brasil x Construção Civil (variação %) 

 
Fonte: CBIC, 2018. 

 

Em relação a empregos, o setor apresentou curva histórica crescente de 2006 a 2012, 

chegando em 2012 há mais de 3,4 milhões de postos de trabalho. O número de dezembro de 

2018 fechou em 2,3 milhões, o que representou uma retração de 1,2 milhões de empregos 

com carteira assinada. Porém, vale salientar que 2019 começou com uma visão de retomada, 
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pois 2018 foi considerado o ano da “despiora” com a retomada dos lançamentos, volta de 

crescimento de crédito imobiliário e que as eleições impulsionaram obras (SINDUSCON, 

2019). 

De acordo com o Manual de Construção Industrializada ABDI (2015) a construção 

civil brasileira, quando comparada com o mercado americano e europeu, se demonstra pouco 

disruptiva e receosa de novas soluções. A construção brasileira segue tecnologias culturais 

antigas, com grande uso de capital humano e pouca industrialização o que em sua maioria 

resulta em altos custos, baixo nível estratégico de planejamento e controle, baixa qualificação 

do capital humano, baixa qualidade e altos índices de patologias, além de baixo desempenho 

ambiental (ABDI, 2015). 

Em concordância com a ABDI (2015), a consultoria McKinsey (2017), enfatiza que 

em 2050 teremos um déficit habitacional de 1,6 bilhões de pessoas no mundo e que esta 

estatística corresponde a 11 trilhões de dólares de investimentos e ou oportunidades. Outro 

ponto é o fato da baixa digitalização do setor. Conforme McKinsey (2017), o setor é o menos 

digital do mundo: Estados Unidos – penúltimo lugar e Europa – último do índice de 

digitalização do McKinsey Global Institute. Estudo também indica que o setor tem 

crescimento em produtividade em ritmo muito abaixo dos demais setores. Em média de 1% ao 

ano contra 3,6% do setor industrial mundial. Portanto, fica clara a relevância da construção 

civil melhorar sua produtividade baseada na industrialização e digitalização. Comparado à 

indústria automotiva que possui ampla cadeia de produto de partes dos carros e a indústria 

passa a ser montadora, semelhante a um “Lego”, onde as partes são confeccionadas em outros 

locais, com melhores condições de trabalho e controle ambiental, aprimorando qualidade e 

produtividade. Apesar do atraso da construção civil nacional, a publicação chama a atenção 

do crescimento de tecnologias no país como Fachada Ventilada e Light Steel frame. 

Demonstrando que estamos começando a enxergar as vantagens da industrialização.  

Somando a este cenário, o Brasil tem altos índices de déficit habitacional, a 

construção civil tem grande impacto na economia, logo nos últimos anos foi fruto de 

investimentos governamentais, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e as 

habitações populares de Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) (ABDI, 2015).  

Conforme a Secretária Nacional de Habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, 

conclui neste ano de 2019 dez anos de história com um total de mais de 4 milhões de unidades 

entregues e um volume de mais de 200 milhões de habitantes atendidos, porém o país mantém 
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ainda índices bem elevados de déficit habitacional. Déficit urbano acima de 5,8 milhões e 

rural acima de 1 milhão de unidades (SISHAB, 2018).  

Conforme ABRAINC (2018), em seu último estudo de 2018 sobre déficit 

habitacional. O déficit habitacional total no Brasil em 2017 foi estimado em 7,77 milhões de 

unidades, o que representou um recorde da série histórica de dez anos (2007–2017). Os 

destaques desse período foram o aumento do número de ônus em aluguel e de domicílios 

improvisados, o que demonstra a necessidade de sanar o descompasso da demanda 

habitacional no país. O estudo utiliza da ferramenta de cenários para realizar projeção para os 

próximos 10 anos. Em análise aos cenários pessimista, otimista e realista, estudo projeta 

demanda e hiato de financiamento para prover as medidas governamentais de bases de dados 

e conclui que o déficit habitacional nacional continuará elevado nos próximos dez anos. 

Destaca que mesmo com projeções de melhoria na distribuição de renda o grupo de menor 

renda continuará sendo o mais afetado e também enfatiza que os números podem apresentar 

melhora em vista de um crescimento da produtividade na construção civil e consequente 

barateamento dos imóveis. 

Alta de demanda, escassez de mão de obra, principalmente especializada, o que 

gerou elevação dos níveis de salários e custos, resultando em elevação dos preços por metros 

quadrados. Infelizmente este período de boom, também foi seguido por quadros de altos 

índices de patologias. Sendo uma delas a de descolamento de revestimentos cerâmicos em 

áreas internas, principalmente em obras populares do programa Minha Casa Minha Vida 

(FERNANDES, 2018). De acordo com Fernandes (2018), a patologia de descolamento se 

tornou um grande problema para indústria da construção civil e de que não há como apontar 

uma causa específica, porém menciona como relevante reavaliar as argamassas e processo de 

produção da cerâmica de revestimento, fazendo menção à rota via seca. Porém, conforme 

matéria publicada em revista da construção, o setor pontua que o processo não tem correlação 

direta e que via seca é a grande parcela de produção nacional, que o problema é sistêmico 

(SINDUSCON, 2016). 

Estudo de Oliveira (et al., 2017) aponta que a despeito das vantagens e desempenho 

do uso dos revestimentos cerâmicos, em vista da incidência de patologia de descolamento, seu 

uso vem diminuindo. Ainda aponta dentro das causas de origem construtiva, o índice de 

expansão por umidade da cerâmica, propriedade definida em norma técnica internacional 

vigente (NBR13818), comentando que o critério da norma não é aceito por muitos 

especialistas. Conforme relatório do Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do PBQPh, a 
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indústria nacional de placas cerâmicas para revestimentos apresenta índices dentro do valor 

sugerido na normativa internacional, com grande parte dos valores abaixo de 0,3 mm/m de 

expansão por umidade. O relatório ainda enfatiza que não há critérios exigidos, mas a norma 

sugere que a expansão da placa cerâmica seja inferior a 0,6 mm/m (CCB, 2019).  

Adicionalmente, pode se concluir o quanto a patologia vem afetando a imagem do 

setor visto notícias como publicadas em revista da construção com acusações diretas. 

Conforme SINDUSCON (2016), o revestimento cerâmico está sob suspeita e é considerada a 

maior causa do grave problema, portanto está em risco de ser substituído.  

A patologia de descolamento é um entre os problemas de qualidade do setor. 

Segundo estudo, a Fundação Getulio Vargas aponta a incidência de baixa qualidade na 

execução e escassez de mão de obra qualificada e a necessidade do setor da construção elevar 

sua produtividade para atender as demandas no mercado nacional (ABDI, 2015). 

Adicionalmente enfatizam a necessidade de direcionamento dos esforços em industrializar a 

construção. Em vista deste ponto crítico que a ABDI, junto a MDIC e outros, estão 

promovendo conteúdo relativo à construção industrializada, já mencionada acima.  

Após o período de boom descrito acima, a construção civil nacional entrou em uma 

das maiores crises econômicas do setor. Conforme relatório da ABRAMAT (2016), a crise 

prosseguiu ao longo de 2016 e 2017. O mercado imobiliário continuava a apresentar elevados 

índices de estoques de unidades, queda nos lançamentos e os distratos jurídicos crescendo 

(ABRAMAT, 2016). Mesmo com este cenário a construção civil nacional representou 8,87% 

e 8,57% de contribuição no PIB Brasil nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. Ainda nesta 

análise, vale enfatizar a importante informação que este PIB é composto por 61% de 

construções propriamente dita seguido de 11% da indústria de materiais. Conforme 

ABRAMAT, a indústria de materiais alcançou vendas na ordem de 163 bilhões em 2016, 

destes 119,3 bilhões em vendas no varejo e quanto a emprego a indústria de materiais 

empregou mais de 715 mil profissionais. As expectativas de recuperação da atividade não se 

concretizaram em 2016 e 2017. Nesta crise o setor da construção civil foi o que apresentou 

piores números na economia. A produção de insumos apresentou números similares ao 

patamar de 2004, um retrocesso de 13 anos e a contribuição da cadeia no PIB nacional mais 

uma vez apresentou queda em 2017, conforme figura 15 (ABRAMAT, 2018).  

O caminho da retomada para as atividades da construção civil precisa 

necessariamente de investimentos governamentais e de investidores. Todo quadro de 

instabilidade política e econômica do país afeta enormemente. Em paralelo, mesmo o 
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consumo direto no varejo que costuma apresentar melhora mais rápida, está apresentando 

resultados lentos. Os índices e conclusões da ABRAMAT apontam para um processo longo 

de recuperação (ABRAMAT, 2017).  

 

 Figura 15 – Cadeia da Construção 

 
Fonte: ABRAMAT, 2018. 

 

De acordo relatório social sobre a construção civil da CEBDS (2012), o setor possui 

grande desequilíbrio de gênero, tendo apenas 2,9% de mulheres trabalhadoras. A CBIC junto 

ao SESI e SINDUSCON têm realizando capacitação e engajamento setorial para mudança 

deste quadro. Outro índice relevante quanto à sustentabilidade da construção civil é o fato de 

ser um dos maiores consumidores de energia e recursos naturais. Representando 75% de toda 

a extração de recursos naturais do planeta e gerando em torno de 50% dos resíduos sólidos o 

que representa um desperdício de 8 bilhões (CEBDS, 2012). Com produtividade baixa, alta 

informalidade e baixa capacitação de capital humano, técnicas consideradas atrasadas e 

artesanais.  

Incentivos governamentais vêm promovendo o crescimento das construções 

sustentáveis com foco em processos de certificação. Entre as ações, podemos destacar o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) com foco em 

qualidade da moradia e dos insumos, Selo Procel Edifica com foco em consumo energético, 

Selo Caixa Azul com indicadores e incentivo ao racionamento do consumo de recursos, a 

certificação americana LEED e o AQUA desenvolvido pela Fundação Vanzolini e com 

parceria internacional. Estas promovem o melhor desempenho sustentável da construção e 
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colaboram na obtenção de menor preço de venda e valorização, redução de impostos e custos 

de manutenção com redução do consumo de água e energia.  

De acordo com SINDUSCON (2017), em matéria publicada na revista notícias da 

construção, o Brasil devido à alta incidência solar e de acordo com dados da Agencia nacional 

de energia elétrica (Aneel) tem um potencial fotovoltaico estimado em mais de 28.000 GWh, 

cerca de 200 vezes toda a potência de energia elétrica instalada no país. Conforme a Agência 

Internacional de Energia (IEA) a tecnologia de energia solar poderá representar em torno de 

11% da oferta mundial em 2050 (SINDUSCON, 2017). Porém matéria aponta ainda para o 

baixo incentivo financeiro, pois a tecnologia tem elevado custo inicial. Em casos de usos em 

grande escala, usos industriais, o custo por kW fica bem mais competitivo e o retorno em 

curto prazo de tempo. Porém para usos residenciais o retorno do investimento pode se alongar 

por mais de 5 anos.  

A GBC em sua publicação de 10 anos no Brasil apresentou a evolução das 

certificações LEED no país. A curva apresenta o resultado positivo do processo de 

engajamento e incentivos em prol das construções mais sustentáveis. Porém, ainda, olhando o 

todo, o número é uma pequena parcela (GBC, 2018).  

 

Figura 16 – Evolução da certificação LEED 

 
Fonte: GBC, 2017. 

 

O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2014) lançou uma 

publicação com estudos e pesquisa para fornecer subsídio e promover a construção 

sustentável. Neste as temáticas de maior destaque foram água, energia e materiais. O estudo 
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descreve a demanda hídrica crescente nos centros urbanos e que atrelado ao crescimento 

populacional e adensamento urbano torna impar que os edifícios tenham sua contribuição em 

inovações sistêmicas para a redução do consumo e aproveitamento de águas residuais para 

usos menos nobres. A gestão energética também vem criando uma importância significativa 

em questões de relevância econômica devido ao crescente custo da energia e quanto às 

emissões de carbono atreladas a este consumo. Estudo aponta que a Agencia Internacional de 

Energia (IAE) propõe uma redução de 77% das emissões do setor até 2050 em vista das 

mudanças climáticas, considerando a meta de aquecimento limite de 2ºC. No Brasil as 

edificações são responsáveis por 48% do consumo de energia elétrica. Estes valores envolvem 

toda a cadeia. O setor de materiais, onde está inserida a indústria de placas cerâmicas para 

revestimentos, deve avaliar sua parcela de responsabilidade. Quanto à tendência no tema 

energético estudo aponta sobre o uso indiscriminado de tecnologias internacionais de edifícios 

green building não condizentes com o bioclima nacional que pede modelos mistos de 

soluções agregando iluminação natural, ventilação e sombreamento para redução dos gastos 

energéticos. A publicação menciona sobre os critérios definidos na Norma de Desempenho 

(NBR 15575) pouco exigente, mas que já estão promovendo uma maior conscientização no 

setor. No Programa Minha Casa Minha Vida foi estabelecida a adoção de sistema de energia 

solar com foco em melhoria no conforto de populações que tomavam banho frio e economia 

nos gastos de manutenção. Por último o estudo ainda enfatiza o mercado dos retrofit que 

tendem a aumentar pelo adensamento urbano e programas de etiquetagem e certificação.  

Na parte de materiais, a CBCS (2014) enfatiza a relevância de toda cadeia em vista 

da alta responsabilidade de extração de recursos naturais. A cadeia da construção civil é 

responsável por mais da metade dos recursos extraídos do planeta. Além disso, a cadeia 

envolve um volume amplo de produtos e níveis empresariais, tamanho de indústria e 

maturidade. O que impacta muitas vezes em informalidade e qualidade dos produtos que 

afetam a qualidade final da habitação. O relatório menciona a relevância da ferramenta de 

avaliação de ciclo de vida como uma comunicação dos impactos de forma a permitir uma 

análise e aquisição consciente. Por último, relaciona as inovações e desenvolvimentos da 

cadeia que agregam nas construções sustentáveis como biomateriais, funções adicionais além 

do tradicional, o biomimetismo, tecnologias digitais, impressão 3D e robótica. 

Em ambos os casos, o estudo sugere que para a promoção da construção sustentável 

precisam-se atender as demandas de capacitação, criar ferramentas de mensuração, incentivos 
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e investimentos. O relatório propõe ações governamentais de incentivo e apresenta soluções 

internacionais dos itens mais relevantes para exemplificar soluções.  

O Centro de estudos de sustentabilidade (GVCes) da Fundação Getulio Vargas 

(FGV) em acordo com a FEBRABAN (2017) publicou estudo sobre edificações sustentáveis 

e eficiência energética, neste em concordância com a CBCS pontuam os índices de consumo e 

relevância setorial como justificativa da importância do trabalho e conclui que as cidades são 

os grandes atores onde se concentra grande demanda de energia, logo edificações mais 

sustentáveis, processos de retrofit que promovam a revitalização com redução de consumos e 

o uso de tecnologias como energia solar fotovoltaica. Para tanto enfatiza a importância de 

medidas regulatórias, incentivos financeiros e o fomento dos organismos de governo (FGV, 

2017).  

Segundo Faria (et al., 2016), o foco ambiental na construção civil está ainda muito 

voltado ao produto final apenas, em inovações de sistemas que agreguem em relação a 

consumo de água e energia devido a demanda de mercado e benefícios econômicos em 

redução de custos e no acesso a investimentos, ou seja, a dimensão econômica ainda conduz o 

tema. O estudo de Diógenes e Forte (2018) sobre geração de valor compartilhado na 

construção civil apresentam como resultado que a dimensão mais relevante é a econômica 

com destaque a gestão de qualidade e custos. Quanto ao social, estudo destaca a categoria 

educação como mais relevante e quanto ao ambiental, à categoria água.  

Silva e Forte (2016), em seu estudo sobre cenários prospectivos na construção civil 

do Ceará, enfatiza que a construção civil exerce impacto econômico, social, cultural e 

ambiental no país, logo é fundamental para a sustentabilidade do futuro. Em seu estudo, o 

cenário realista destaque maior compromisso com ambiental e crescimento das certificações 

sustentáveis. Ainda destaca a inovação: “à medida que a construção verde se populariza, mais 

inovações podem ser desenvolvidas” (SILVA; FORTE, 2016, p. 19). 

O SEBRAE (SEBRAE, 2015) apresenta também estudo de cenários prospectivos da 

construção civil para o período de 2016–2018. Neste inclui como grandes tendências setoriais 

os temas: Mulheres na construção; Serviços agregados; E-learning na cadeia; Smart cities; 

Encadeamento positivo; Construções Sustentáveis; Construção enxuta e Central de negócios. 

Posteriormente o estudo apresenta três cenários desenvolvidos, sendo Cenário 1: Expectativa 

de retomada da governabilidade com potencial; Cenário 2: Política e economia em sintonia, 

gerando crescimento e Cenário 3: Recessão econômica em meio à instabilidade política.  
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O cenário “Expectativa de retomada da governabilidade com potencial” descreve um 

cenário de redução da instabilidade política com uma melhoria da situação governamental. 

Assim torna se um campo mais favorável aos investimentos, redução da inflação e melhoria 

de renda familiar para aumento da demanda. Outro ponto é a melhoria do ambiente de 

negócio com redução da insegurança jurídica e estímulo governamental para parcerias 

público-privado favorecendo ações dos estados e municípios. O quadro econômico para esta 

situação apresentaria redução da queda em 2016, estabilidade em 2017 e retorno de 

crescimento em 2018. O cenário “Política e economia em sintonia” apresenta uma visão 

positiva de retomada da governabilidade ainda em 2016. Assim nos anos seguintes o governo, 

com apoio da sociedade, apresenta projetos sólidos para o crescimento em longo prazo. Com 

maior investimento governamental há uma recuperação do setor, que alavanca número de 

empregos, aumenta da renda familiar e favorece a estabilidade da inflação. Neste cenário o 

PIB da construção já apresenta crescimento a partir de 2017. Por último, o cenário 3, 

nomeado como “Recessão econômica em meio à instabilidade política” apresenta a versão 

mais pessimista e ou realista, visto a realidade já imposta, com um cenário da dificuldade de 

retomada da governabilidade, com esta instabilidade política o país continua com um 

desempenho ruim em emprego, altas inflação e vulnerabilidade. Esta situação prejudica todos 

os projetos de longo prazo do setor da construção civil, em especial, os projetos habitacionais. 

A queda de investimentos com os mesmos reduza demanda e emprego no setor. Neste cenário 

o PIB da construção continua recessivo em 2016 e 2017, apresentando estabilidade em 2018. 

Resumidamente podemos pontuar que o estudo correlaciona diretamente à instabilidade 

política ao PIB da construção.  

Navarro (2018) apresenta um framework de inovação na cadeia da construção (figura 

17), sendo que o item “Portas para dentro” refere-se à cadeia de materiais da construção, onde 

pondera que a inovação é informatização, mecatrônica, realidade aumentada, inteligência 

artificial, todas dentro do contexto denominado Indústria 4.0. O Canteiro 4.0 ou Construção 

4.0, de forma similar a indústria, refere-se a um canteiro informatizado, limpo e organizado, 

motivado pela construção industrializada, tecnologia BIM, além de tecnologias inovadoras 

como a impressão 3D e 4D, Drones, Big Data. As funcionalidades são referentes às 

tecnologias novas estruturadas paras as cidades inteligentes, como robótica e sensores. 
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Figura 17 – Framework para contextualização da inovação na indústria de materiais de construção 

 
Fonte: NAVARRO, 2018. 

 

Segundo dados da SECOVI (2019), os números de vendas e lançamentos de 2019 

apresentaram crescimento em relação a 2018. Ainda apresentam números abaixo do histórico, 

porém uma tendência de recuperação do mercado. Os lançamentos ainda apresentam números 

inferiores à venda, pois as construtoras estão com estoque de unidades, mas já apresentaram 

também crescimento. Outro ponto que demonstra tendência é a maior concentração de venda 

nos imóveis de 2 dormitórios e de 1 dormitório como o melhor desempenho financeiro de 

venda. Em relação à área os apartamentos estão cada vez menores e os imóveis com até 45 m² 

lideram os números com mais 60% das unidades vendidas. Em vista desses números há uma 

maior procura por investidores nesses novos modelos de imóveis. Especialistas apontam para 

o crescimento de prédios inteligentes com foco na economia compartilhada. Com sistemas 

digitais, aplicativos inteligências e serviços associados. A construtora Vitacon está 

direcionando seus lançamentos com este foco, construtoras como Gafisa e Mac também. 

Além disso, fornecem estrutura para compartilhamento de carro, bike, lavanderia, coworking, 

entre outras comodidades. Outro item relevante é o adensamento urbano, aumento a 

necessidade de habitações nos grandes centros. Estes com poucas áreas disponíveis fazem 

com que prédios mais esbeltos e de plantas customizadas sejam o foco.  

Outro ponto crítico importante de frisar é a visão de Diógenes (2018), onde o autor 

pontua que a principal barreira do setor é a cultura do baixo custo. Barreira que limita o 

crescimento de soluções sustentáveis viáveis como a energia solar, seleção de materiais e uso 

racional da água.  

Em evento recente, Enic 2019 (Encontro Nacional da Indústria da Construção), o 

setor se uniu em prol de debater soluções para o desenvolvimento da indústria da construção 
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civil. Entre os conteúdos vale destacar a ênfase sobre construções sustentáveis e sobre a 

necessidade do avanço em produtividade e industrialização. Em especial, a palestra de Sr. 

Luiz Henrique Ceotto, apresentou marcos temporais do setor e uma visão macro de tendências 

mundiais versus a realizada nacional atual (CEOTTO, 2019).  

A figura 18 foi extraída da palestra e norteia a base deste estudo em comparação com 

os marcos temporais, de criação da autora, relativo à indústria de cerâmica para 

revestimentos.  

Figura 18 – Marcos temporais – Construção civil nacional 

 
Fonte: CEOTTO, 2019. 

 

O período convencional foi marcado por um mercado pouco desenvolvido, com 

disponibilidade de materiais básicos, inexistência de empreiteiros qualificados, sem nenhum 

mecanismo de financiamento. A segunda fase, denominada de Racionalização foi o período 

no qual houve avanço na compreensão dos processos produtivos, potenciais e limitações. 

Onde houve avanços em transformações de materiais em sistemas, capacitação da engenharia 

e de mão de obras e em alguns casos a verticalização dos sistemas de obras com as “centrais 

de produção”. As demais etapas foram avanços na construção civil mundial como as obras 

mais industrializadas, sistemas pré-moldados, obras modulares, entre outras tecnologias que 

reduziram problemas e elevaram produtividade. A construção 4.0 e 5.0 já são passos da 

inclusão de tecnologias de inteligências, sistemas BIM com a cooperação da cadeia, sensores, 

big data, drones, internet das coisas, entre outros. Ceotto (2019), menciona que muito se fala 

da revolução digital, mas que de o setor está ainda entre a construção 1.0 e 2.0, não há como 

projetar este pulo. Não haverá mudança tão drástica em curto espaço de tempo.  

Crítica sobre a necessidade de mudança da mentalidade setorial, como mudança da 

cadeia de fornecedores para uma cadeia de valor, não mais o foco no material para sistema e a 

Convencional 

 

Construção 1.0 

•Encol - 1985 

•Pouco 
desenvolvido 

 

 

 

Racionalização 

 

Construção 2.0 

•80 hh/m² 

•  125 cm²/hh 

 

Industrialização 

 

Construção 3.0 

•  40 hh/m² 

•250 cm²/hh 

Cooperação 
cadeia 

 

Construção 4.0 

•  20 hh/m² 

•500 cm²/hh 

Revolução 
Digital 

 

Construção 5.0 

•  10 hh/m² 

•1000 cm²/hh 
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promoção de lideranças para inovação. Esta nova mentalidade pode ser o caminho para 

reverter o atraso e caminhar no desenvolvimento sustentável (CEOTTO, 2019). O quadro 3 

descreve o cenário atual versus 1985, referência histórica do case Encol, maior construtora 

brasileira que entrou em falência em 1999.  

 

Quadro 3 – Diferença do setor entre 1985 – atualidade 

1985 Atualidade 

Fornecedores de materiais básicos Fornecedores de materiais e sistemas 

Tecnologia rudimentar Disponibilidade de tecnologia de ponta 

Trabalhadores mal capacitados e informais Empreiteiros especializados nas grandes cidades, 

formalidade de mais de 55%. 

Mão de obra barata Mão de obra mais cara 

Equipamentos básicos e poucas ferramentas Equipamentos de maior porte e vários tipos de 

ferramentas 

Sistema financeiro rudimentar Vários instrumentos de financiamentos e minimização de 

risco 

Dependência total de financiamento do Estado Ainda dependência de financiamento do Estado, mas em 

menor percentual. 

Falta de legislação de desempenho e qualidade Norma de Desempenho em vigor (NBR15575) 

Desenvolvimento tecnológico disponível apenas para 

grandes empresas 

Desenvolvimento tecnológico disponível para quaisquer 

empresas 

Fonte: CEOTTO, 2019. 

 

Ceotto (2019) pontua os principais fatores externos que prejudicam o avanço do setor 

da construção civil, sendo eles: o comprador tem que pagar parte não financiada pelos bancos 

(20 a 30% do preço); incidência de impostos em sistemas construtivos industrializados é 

muito maior que em sistemas artesanais; enormes prazos para o processo de aprovação e 

licenciamento; crença de que o setor tem a obrigação de absorver mão de obra não 

qualificada; excesso de regulamentação e regulamentação ultrapassada e insegurança jurídica 

nos contratos e aprovações.  

Por último, a CBIC (2019), lança uma plataforma “Construção 2030”, onde 

apresenta estudo de cenários para construção civil nacional, CBIC em conjunto com o SENAI 

(2019). Nomeiam as etapas principais de análise histórica e situação do presente como 

“elementos dominantes do presente” e tendências e sementes do futuro como “sinais da 

mudança”. Descrevendo estas duas grandes fases de análise como as curvas da transformação. 

Em sua explanação a primeira curva dos dominantes do presente, relatado como “Construção 

Tradicional com baixa produtividade” é a curva em queda como uma visão de longo prazo e 

caso este cenário se mantenha, fica estabelecido um mercado ainda tradicional onde algumas 

empresas se destacam por mais produtividade. A segunda curva atrelada aos sinais da 

mudança são os fatores que irão crescer e representar os elementos dominantes do futuro, 
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sendo eles definidos como: Smartphone, Coliving, Construção por impressão 3D e robótica, 

Biomimética e nanotecnologia. Estes novos entrantes resultando em uma indústria 5.0 de 

casas ativas, adaptáveis e regenerativas.  

A plataforma construção 2030 da CBIC (2019) ainda apresenta uma consolidação 

dos sinais de mudança considerados com cases e descrições de cada um dos itens 

mencionados, como materiais regenerativos que permitem zero manutenção ou os elementos 

que descrevem uma casa ativa. O quadro 4 apresenta a consolidação dos cenários tratados 

pela instituição. Os eixos ortogonais são Política Pública Habitacional e Cultural do Setor 

para Inovação.  

Quadro 4 – Cenários – Construção 2030 

Vacilo Geral 

 

Crescimento 

O setor tradicional da construção não incorporou 

inovações da Segunda Onda e não foi capaz de 

aproveitar políticas públicas modernas, abrindo 

espaço para novos empreendedores e competidores 

internacionais. O setor tradicional vive, em 2030, um 

crescimento vegetativo utilizando ativos residuais da 

Primeira Curva de Mudanças. 

 

Pressupostos do Cenário: 

 

 Estabilidade econômica e social 

 Demanda por inovações tecnológicas e de 

negócios 

 Inovação externa acessível 

 Aumento populacional 

 Concorrência internacional 

 Automação e industrialização da construção no 

mundo 
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+
 

Melhor onda 

 

Transformação 

Políticas públicas adequadas e um setor inovador 

criaram as melhores condições para “surfar” nas 

grandes transformações da Segunda Onda de 

Mudanças. 

 

Pressupostos do Cenário: 

 

 Crescimento econômico 

 Inovação incorporada na agenda político-

econômica 

 Desenvolvimento tecnológico e inovação interna 

competitiva 

 Demanda por inovações sustentáveis no mercado 

nacional 

 Concorrência internacional forte 

 Automação e industrialização da construção no 

mundo 

       Cultural do Setor  para Inovação        + 

+1 década perdida 

 

Colapso 

Setor produtivo e setor público não foram capazes de 

embarcar nas transformações da Segunda Onda. O 

Brasil perdeu mais uma década em relação às grandes 

mudanças ocorridas em diversos lugares do mundo no 

setor de construção de habitações, que continua 

tradicional e ainda mais atrasado. 

Pressupostos do Cenário: 

 

 Quadro político-econômico desfavorável 

 Políticas protecionistas equivocadas 

 Barreiras à introdução de inovações externa 

 Demanda interna por inovação reprimida 

 Defasagem tecnológica entre o Brasil e outros 

países ampliada 

Apesar de você 

 

Restrição 

Setor produtivo abraça inovações para “surfar” na 

Segunda Onda de Mudanças, apesar da ausência de 

suporte de políticas públicas modernas e adequadas. 

 

 

 

Pressupostos do Cenário: 

 

 Quadro político desfavorável 

 Crescimento econômico do setor em nichos de 

alta demanda por inovações 

 Alto custo da inovação interna e externa 

 Políticas protecionistas equivocadas 

 Consciência e demanda por sustentabilidade 

Fonte: Plataforma Construção 2030 (CBIC, 2019). 
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2.3. Cidades sustentáveis 

 

Cidades sustentáveis são um dos grandes desafios e prioridade global. Inúmeros são 

os desafios de uma cidade como o crescimento populacional, a habitação, o adensamento 

urbano, saneamento, mobilidade, segurança, infraestrutura para atender a demanda de saúde e 

educação, entre outros, de acordo com a Nova Agenda Urbana do Habitat III (ONU, 2016). O 

mais agravante é que estamos longe do caminho, o que torna o tema emergente. Precisam se 

potencializar as oportunidades para obter um crescimento econômico planejado em conjunto 

com um modelo de cidades mais humana que reflita sobre os desafios e necessidades 

intrínsecas a uma cidade.  

A Nova Agenda Urbana de acordo com a Agenda 2030 estabelece 175 

compromissos para o desenvolvimento urbano sustentável, inclusão social e erradicação da 

pobreza, prosperidade e oportunidade para todos e um ambiente urbano sustentável e 

resiliente. O IPEA (2018) publicou uma análise referente à política pública nacional em 

relação à Nova Agenda Urbana. Análise baseada em evento junto a especialistas que apontam 

os desafios e caminhos para o planejamento das cidades e principalmente o financiamento 

para tal, o uso dos recursos do IPTU, entre outras abordagens fundamentais. Outra ação 

relevante é da Rede Social por Cidades Justas e Sustentáveis em conjunto com o Instituto 

Ethos com a plataforma Cidade Sustentável (ETHOS, 2012), considerado um programa de 

engajamento de políticos, prefeitos e sociedade a atuar e se comprometer com o 

desenvolvimento urbano sustentável. A plataforma apresenta os desafios em 12 eixos 

temáticos, vincula cases de sucessos nacionais e internacionais, apresenta base de dados e 

publicações que colaboram para o exercício de boas ações.  

O manual para projeto da CBIC (2018) denominado o Futuro da minha cidade, 

enfatiza a necessidade de um pensamento quanto à evolução da população urbana para 2050 e 

pontua os desafios mencionados na Nova Agenda Urbana. Esta iniciativa tem como objetivo 

estruturar um manual para a organização de uma governança participativa na cidade em prol 

de um planejamento inclusivo e sustentável, baseada no case da cidade de Maringá que possui 

um conselho de desenvolvimento com participação voluntária e apartidária que obteve 

excelentes resultados. Dividido em passos de sensibilização, mobilização, institucionalização, 

formalização, legalização e operacionalização da governança, e por último um capitulo 

orientativo para o planejamento do presente e do futuro. A publicação enfatiza as 

megatendências globais das cidades do futuro, sendo elas: perfil demográfico, o tema da 
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mobilidade, mudanças climáticas, economia circular, inovação e avanços tecnológicos e os 

desafios da agenda 2030.  

Schmal (2018) pontua que estes desafios irão gerar pressão governamental para 

planejamento e desenvolvimentos de projetos sólidos para atender as funções de uma cidade e 

ao crescimento populacional urbano. Para tanto, tecnologias de cidades mais inteligentes para 

aprimorar a gestão se fazem necessário. Um apontamento deste estudo quanto à saúde é o 

problema de poluição do ar, afetando a qualidade e expectativa de vida. Dados apontam que 

este problema coloca a China a Índia como responsáveis por 50% das mortes de todo mundo 

relacionado à poluição. A região de um dos maiores polos de revestimentos cerâmicos 

apresenta altos índices públicos de particulados, conforme relatado em item referente à 

revisão bibliográfica de cerâmica.  

No Brasil, Curitiba é vista como referência de cidade sustentável e conforme Cruz (et 

al., 2016), em estudo de caso sobre Curitiba descreve que a evolução da internet e revolução 

digital onde hoje o mundo esta conectado em rede somado aos problemas urbanos e desafios 

das cidades está criando oportunidade e espaço para o surgimento de cidades mais 

inteligentes. Logo, usando destes avanços de tecnologia em prol de minimizar os problemas 

de cidades como segurança, mobilidade e infraestrutura. A Prefeitura de Curitiba pode se 

tornar um case referência no país com o investimento e projeto que está em realização da 

Linha Verde, antiga área de rodovia de baixo valor agregado. Projeto que tem como objetivo 

promover reestruturação e requalificação para tornar a região um eixo de inovação 

tecnológica. O projeto segue seis pilares de uma cidade inteligente: smart environment, smart 

mobility, smart living, smart people, smart economy e smart governance. 

Graves problemas ambientais urbanos podem ser minimizados com a redução do 

déficit habitacional de uma cidade, como contaminação do solo, poluição das águas. Com 

moradias planejadas e saneamento básico, a cidade tem redução de impactos ambientais. As 

previsões de êxodo rural até 2050 apresentam dados alarmantes, pois é previsto que ¾ da 

população mundial passe a viver em centros urbanos (ABDI, 2018).  

Os recursos hídricos são um desafio de ordem global, incluídos como um dos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. No Brasil, este problema se torna cada 

vez mais relevante na medida em que podemos observar um aumento da frequência de crises 

hídricas, como no Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
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Problemas como biodiversidade e relações entre a companhia e a comunidade são 

problemas altamente institucionalizados, com amplo nível de consciência, existência de 

legislações e práticas praticadas pelas empresas mais relevantes do setor. 

Conforme FEBRABAN (2017), as cidades são responsáveis por dois terços da 

demanda global de energia, o que representa em torno de 30-40% do consumo global de 

energia e 70% das emissões mundiais de GEE relacionados à energia em áreas urbanas. 

Levando em consideração que em 2016 eram 4 bilhões e a projeção é de 6,3 bilhões de 

pessoas em áreas urbanas, cresce a necessidade de mudanças nas moradias para minimizar os 

consumos. O Brasil é a 9º maior economia do mundo e com considerável consumo de energia. 

Em relação à energia elétrica as edificações representam 18,7% do consumo. Grandes 

números e inúmeras possibilidades de melhorias em produtividade e tecnologias possibilitam 

também que o setor possa atingir excelentes números de redução, estimadas na ordem de 77% 

de redução até 2050. 

A ABDI (2018) em parceria com o Inmetro criou um projeto de realização de um 

modelo experimental de cidade inteligente. Este projeto é considerado um modelo 

demonstrativo das possibilidades e visa orientar os governos e mercado para as demandas e 

tecnologias no desenvolvimento de cidades. O projeto está baseado em cenários para as 

tendências futurísticas de cidades, sendo elas: Infraestrutura e telecomunicação; Iluminação 

pública; Mobilidade; Controle do transito, transporte e veículos; Ambiente natural e desastres; 

Saneamento Básico; Segurança; Energia; Saúde e educação; Construção e Edificação e 

Administração Pública. Em especial para este trabalho cabe salientar a posição de tendência 

para a Construção e Edificação Inteligentes.  

Segundo a ABDI, o projeto conceitua Cidades Inteligentes como:  

 

Cidade Inteligente é aquela que, por meio da absorção de soluções inovadoras, 

especialmente ligadas às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), ao 

movimento da Internet das Coisas e ao fenômeno do Big Data, otimiza o 

atendimento às suas demandas públicas. (ABDI, 2018, p. 10) 

 

O projeto descreve um cenário normativo sobre cada parte relevante de uma cidade 

inteligente. Quanto a construção e edificação inteligente são conceituados: implantação de 

edifícios inteligentes, dotados de alto grau de sustentabilidade, com gestão inteligente do 

consumo energético e de recursos como água e gás, geração própria de energia (como por 

placas fotovoltaicas e estruturas de geração eólica), telhado verde, monitoramento de áreas 

restritas, entre outras funcionalidades. Com sistema inteligente de monitoramento e 
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comunicação associado. De forma semelhante, as inteligências apontadas também são 

aplicáveis nas soluções urbanas. Além disso, o projeto prevê interface entre a provedora de 

energia e uso de novos produtos e sistemas como: polímeros plásticos, baterias de 

armazenamento e recarga, geradores eólicos, pisos elétricos, mini e micro geração de energia 

renovável (Exemplo - painéis fotovoltaicos e geradores eólicos), e sistemas de resposta à 

demanda de energia.  

Em semana sobre edificações sustentáveis da GBC (2019), palestrante pontuou 

soluções já disponíveis no mercado para smart building, denominada a revolução 4.0 Smart 

Building, onde pontuou as novas possibilidades de controle de soluções integradas, entre elas: 

IOT – internet das coias, Big Data, data Analytics, Cloud computing, IA – Inteligência 

artificial. Gerando um sistema integrado de comunicação e controle que promove maior 

segurança, controle do sistema de incêndio, aplicativos para ajudar no dia a dia, sensores para 

redução do consumo energético e também facilitadores na manutenção preditiva de uma 

edificação, elevando a vida útil da mesma. Entre as opções disponíveis citou: Tunable White – 

ciclo circadiano; Automação residencial com Alexa, Google Home; Startup Green Ant com 

medidor de quadro melhorando eficiência energética; Fluid – foco em redução de consumo de 

água e prédios enfáticos – misto de inovação de privacidade com Tilto inteligent Building. 

 

2.4. Visões de futuro 

 

Ao longo da revisão bibliográfica estudos e cenários de outros setores e ou do país 

foram incorporados na análise para enriquecer e utilizar como base do desenvolvimento deste 

estudo. Entre os cenários estudados, como já mencionados, a Shell representa um grupo 

empresarial que usa e pública cenários prospectivos para direcionar suas estratégicas 

empresariais. O quadro 5 resume os dois cenários desenvolvidos nesta publicação 

denominados “Cenários sob novas lentes”. Adicionalmente, a Shell apresenta três relevantes 

paradoxos que podem muito influenciar nos desdobramentos destes cenários, sendo o 

Paradoxo da Prosperidade, da Conectividade e da Liderança (SHELL, 2013). 
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Quadro 5 – Cenários Shell 2100 

CENÁRIOS PARA 2100 

MONTANHAS 

É um mundo com Estados mais centralizadores, em que 

os detentores do poder trabalham para manter sua 

influência. Por agir cautelosamente, o sistema 

econômico é pouco dinâmico e reprime a mobilidade 

social. Mesmo com investimentos públicos, a ausência 

de reformas estruturais e financeiras desacelera o 

crescimento do PIB e desestimula o comércio em países 

em desenvolvimento. A expansão econômica moderada 

alivia parte da pressão da demanda por energia. 

OCEANOS 

Este cenário é caracterizado por governos mais 

dinâmicos e descentralização do poder, representado por 

uma elite intelectual e acadêmica que promove uma 

grande onda de reformas. Pressões envolvendo recursos 

como alimentos, água e energia tornam-se foco de 

tensões sociais e políticas. Como o setor de gás não se 

desenvolve como o esperado, combustíveis líquidos e 

carvão continuam exercendo um importante papel no 

mix de energia, até a ascensão da fonte solar na segunda 

metade do século. 

CENÁRIOS PARA 2100 

Características: 

 Cidades mais compactas, redução de trajeto e 

aumento de transporte público.  

 Políticas de economia de combustível fósseis;  

 Disseminação do hidrogênio para viagens longas e 

pesadas.  

 Eficiência energética - veículos elétricos e híbridos 

de hidrogênio recarregáveis. 

 Energia – crescimento de fontes energéticas 

alternativas (gás de xisto, metano das jazidas de 

carvão e hidrogênio).  

 Carbono: Emissões crescem apesar de crescimento 

moderado. Energia nuclear e biomassa – energia 

neutra em carbono 

 2060 – geração de energia passa a ser limpa.  

 Aquecimento global: supera os 2ºC. 

Características: 

 Alto preço dos combustíveis e envelhecimento da 

população, redução de uso de automóveis. 

 Combustíveis líquidos ainda são 70%. Em longo 

prazo biocombustível ocupa 2/3.  

 Desempenho ruim na exploração do gás de xisto. 

Foco na eficiência. Indústria patamar de 80% de 

eficiência energética. 

 1/3 das materiais primas químicas oriundas de 

reciclagem e biomassa passa a ser 1/5 da energia 

primária total. 

 Carvão ainda em uso, devido a preço. Eventos 

climáticos extremos provocam redução. 

 Mitigação de carbono passa a ser urgente em 2060,  

 2090 setor de energia torna-se neutro. 

 2100 – energia solar fotovoltaica principal energia 

primária. 

PARADOXOS 

PROSPERIDADE 

Ao mesmo tempo em que o 

desenvolvimento econômico aumenta 

o padrão de vida, impõe uma série de 

pressões ambientais, financeiras, 

políticas e sociais. O crescimento do 

consumo está diretamente atrelado ao 

aumento da demanda por recursos 

naturais. 

CONECTIVIDADE 

A conectividade facilita a expressão 

individual, mas também coloca em 

risco a propriedade intelectual. O uso 

da tecnologia de informação é um 

determinante da globalização, 

dissemina prosperidade e gera 

desafios de liderança. 

LIDERANÇA 

Os governos têm dificuldade de 

acompanhar a velocidade das 

mudanças contemporâneas e, quanto 

maiores e mais técnicos são os 

problemas enfrentados pela 

sociedade, menor a possibilidade de 

uma solução unilateral. 

Fonte: SHELL, 2013. 

 

O Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável (CEBDS, 2012) 

publicou em 2012 estudo sobre visão Brasil para 2050. Entre as principais colocações, uma 

relevante é a visão de que o país tem capacidade de ser referência em economia verde e que 

esta oportunidade está presente em todos os setores. Inclui como principais vantagens do país 

o grande capital natural, a biodiversidade, população heterogênea, matriz energética 

predominantemente limpa e um processo em andamento de redução das desigualdades 

sociais. O relatório enfatiza a necessidade do setor empresarial se preparar para a mudança e 

quebrar alguns paradigmas, sendo a principal a dificuldade de enxergar as vantagens e 
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entender que a visão dos resultados deve ir além do econômico. Que casos reais já 

demonstram que este caminho é positivo financeiramente.  

O relatório descreve e estrutura orientação para o desenvolvimento sustentável 

empresarial baseado em 9 pilares, são eles: a. Valores e comportamento: bem-estar global, 

coletivas e a qualidade de vida compartilhada; b. Desenvolvimento humano: IDH elevado; c. 

Economia: Brasil “potência verde”; d. Biodiversidade e florestas: Forte em ativos ambientais; 

e. Agricultura e pecuária: Desperdício zero; f. Energia e eletricidade: Economia de baixo 

carbono e tecnologias inovadoras de geração de energia; g. Edificações e ambientes 

construídos: Desperdício próximo de zero; h. Mobilidade: Segura e de baixo impacto e i. 

Materiais e Resíduos: Economia circular. O estudo não se baseia propriamente dita em um 

modelo de cenário prospectivo, mas sim na criação de uma visão ideal para 2050. Para 

alcançar esta visão mapeia o cenário atual do Brasil e realiza análise dos caminhos a seguir, 

pontuados pelos pilares acima mencionados, para desenhar ações em prol do futuro almejado. 

Para tanto, formula cada pilar com seus dilemas e diretrizes para alcançar este cenário 

positivo no Brasil para 2050, descrito no Anexo A. No setor em especial podemos enfatizar o 

dilema de redução de resíduo, atuação em economia verde, ou seja, de baixo carbono e o foco 

em economia circular. Por último, o quadro 6 relata a visão de futuro apresentada no relatório 

para as edificações e ambientes construídos.  

 

Quadro 6 – Ações para: Edificações e Ambiente Construído 2020 

Até 2020 2020-2050 

 Adequação das edificações para maior eficiência 

energética 

 Marco regulatório para a construção sustentável 

 Pesquisa por novos produtos com menos impacto 

ambiental e reciclagem 

 Transformação da construção civil em uma cadeia 

produtiva sustentável  

 Consolidação de certificações e regulamentação 

para a construção sustentável 

Fonte: CEBDS, 2012. 

 

As novas oportunidades de negócios apontadas neste estudo enfatizam dentro do 

tema cidades sustentáveis, a cadeia industrial com oportunidades no crescimento das 

certificações de sustentabilidade, o uso da ferramenta avaliação de ciclo de vida, projetos para 

redução e compensação dos gases efeito estufa, inclusão social e foco em criação de produtos 

inovadores procurando maior ecoeficiência (Anexo B).  

Como tendência de peso relevante há que se avaliarem as projeções populacionais e 

distribuição etária. Conforme IBGE, o Brasil apresentou acentuado crescimento populacional 

nas últimas décadas e intensificou seu processo de urbanização. Em 1950 a distribuição da 
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população em áreas urbanas era de 36% contra em torno de 84% em 2000 e a projeção para 

2050 é de 93%. Paralelo a este quadro, a figura 19 apresenta as projeções do IBGE quanto à 

idade da população brasileira. Nossa curva irá se deslocar para uma maior concentração de 

pessoas acima de 65 anos. Com queda do grupo etário produtivo e um estreitamento na base. 

Portanto, todos os negócios devem refletir o quanto esta alteração da populacional nacional 

afetará seus nichos de atuação. 

 

Figura 19 – Estudo demográfico – IBGE 2010–2050 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) publicou em 2017 um livro 

nomeado Brasil 2035 cenários para desenvolvimento. Seu objetivo principal é dar clareza aos 

tomadores de decisões sobre os possíveis cenários nacionais e prover de base de dados na 

construção dos planejamentos empresariais estratégicos de longo prazo. Estudo incluiu o 

envolvimento de mais de 800 especialistas e a realização de seminários para mapeamento das 

condicionantes do futuro. Somado a isso cada cenário proposto foi estudado para analisado 

criticamente quanto suas ameaças e oportunidades. O trabalho fez uso de pesquisas e 

consultadas na base da plataforma Brasil 2100 (IPEA, 2017). 

Os cenários apresentados no estudo IPEA (2017) são: Vai levando; Crescer é lema; 

Novo pacto social e Construção. O cenário “Vai levando” foi descrito por um bate papo em 

chat entre pessoas nomeadas a caráter de suas posições, como o Cético, a Poliana, o Podes 

Crer, Guevara, Pastor, Negra Libertária, entre outros. No chat o grupo discute sobre os 

avanços ou retrocessos do país, sobre a ação do estado, sobre problemas críticos como o tema 

do aborto, das grandes áreas de plantio, agrotóxicos, investimentos externos, biodiversidade, 
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etc. Apresenta um cenário semelhante ao atual, ainda muito com o foco no hoje, sem um 

planejamento, o Estado e a sociedade fragmentada. Economia fortemente ainda baseada em 

commodities.  

O cenário “Crescer é lema” foi descrito através de um relatório extraordinário onde 

debate a possibilidade de conflitos de territórios em função do crescimento das discórdias 

sociais. O cenário demonstra que o governo focou prioritariamente apenas no crescimento 

econômico e não deu respaldo a problemas sociais o que acarretou um crescimento da tensão 

da sociedade. Relata inúmeros resultados positivos econômicos, como um crescimento médio 

anual do PIB em 4%; reforma tributária não completa mais que colaborou com o crescimento 

dos negócios; melhorias logísticas avançando a economia nacional; um crescimento da base 

energética, porém focada em hidroelétricas e com críticas perante liberações ambientais e 

abrandamento de proteção as áreas indígenas. Apesar do crescimento o resultado foi um 

ambiente social instável devido à falta de investimento em educação. O país se manteve 

abaixo das recomendações de educação básica das ODS. Déficit habitacional voltando a 

crescer e chegando a números na ordem de 7 milhões. Saúde com baixo investimento e 

somando a isso a sociedade aponta sobre a degradação ambiental gerada por concessão de 

terras como causa do agravamento das mudanças climáticas e crescimentos das secas. O 

problema hídrico está intenso, além de saneamento básico. 

O “Novo pacto social” é apresentado como um debate em um programa de talk show 

onde discutem os avanços ocorridos nas últimas duas décadas no país e fazem um balanço 

sobre o lado político, econômico e social. O cenário apresenta uma evolução econômica 

moderada, com PIB em média de 3,2% de crescimento. Porém o enfrentamento a problemas 

sociais reduziu as desigualdades e redução da dívida pública permitiu investimentos em 

educação, saúde, saneamento e projetos sociais. Foram passos significativos no sentido da 

melhoria da qualidade de vida, porém ainda com modesto crescimento econômico. 

Especialistas apontam que os progressos no âmbito social foram excelentes, mas que podem 

vir a um colapso em vista de não ter uma base econômica sólida. Que as estratégias devem 

focar em geração de riquezas e rendas para a manutenção desta estrutura. O debate decorre 

sobre vários temas de comércio internacional, bases energéticas, tecnologia e inovação, em 

constante discussão de qual é o equilíbrio adequado ao país. Pontua que o Brasil está bem 

posicionado perante resultados gerais na ONU, passando a ser um ator referencial. Finaliza 

concluindo que houve bons avanços e o que precisamos é encontrar o balanço adequado do 

desenvolvimento sustentável para se manter em longo prazo.  
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Por último o cenário “Construção” foi descrito através de notas taquigráficas de 

reunião do parlamento do futuro. As notas evidenciam que planejamento estratégico com 

visão de longo prazo foi firmado e aplicado no país a partir de 2020. Este gerou um 

crescimento mais lento, porém sólido e com criação de base pública com foco em tecnologia e 

inovação. O estado se tornou um articulador, viabilizando acordos entre Estado e privado em 

investimentos estratégicos. Avanços foram obtidos na construção de uma base sólida e o 

crescimento do amadurecimento social e político. Debatem a questão do crescimento de 

idosos, aumento da expectativa de vida para ampliar programas no combate as causas de 

gastos públicos em saúde. Mudanças na idade de aposentadoria para 68, aliviando a 

previdência. As taxas tributárias ainda elevadas, porém trazendo a base dos investimentos que 

desenvolveram a base pública. A discussão discorre em diversos temas como, energética, 

água, infraestrutura, déficit habitacional e de transportes, mudanças climáticas e conversação 

dos recursos naturais, todos com avanços moderados, porém considerados sólidos. Os 

posicionamentos demonstram a maturidade da base pública construída com foco no 

desenvolvimento sustentável.  

Conforme Rocha (2018) e Kikko (2012) que realizaram trabalho de desenvolvimento 

de cenários sobre a indústria automobilística e de música, respectivamente, vale enfatizar que 

nos dois casos uma análise crítica quanto à alteração no modelo de gestão do negócio, venda e 

estratégica foi motivado perante tendências tecnológicas como o avanço das inteligentes 

digitais, a internet das coisas (IOT) e inteligência artificial (IA). Em paralelo os dois estudos 

também debatem sobre o comportamento de consumo. Rocha (2018), inclui esta tendência 

como eixo ortodoxo do desenvolvimento do cenário. Traçando uma mudança do “próprio”, ou 

seja, a posse da propriedade do carro ao compartilhamento.  

O relatório de megatendências mundiais para 2030 do IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2015), apresenta pesquisas e tendências de futuro que devem 

moldar o contexto mundial até 2030 nas áreas de população e sociedade, de geopolítica, de 

ciência e tecnologia, de economia e de meio ambiente. Este documento apresenta dados 

relevantes e tendências que enfatizam a necessidade do desenvolvimento de alicerces 

sustentáveis na habitação. Uma construção sustentável que consuma menos água e energia 

para ser produzida e mantida. Menciona o crescimento tecnológico e inovações em 

nanotecnologia e biotecnologia com direcionamento aos desafios ambientais.  

  



63 
 

 

3. METODOLOGIA 

 

Quanto à classificação metodológica, a pesquisa deste estudo é descritiva e quanto 

aos fins do tipo exploratória e qualitativa com a adoção da ferramenta de cenários 

prospectivos. Qualitativa no sentido de ser uma pesquisa voltada ao mapeamento das 

tendências, comportamento, movimentação de mercado e organizacional, logo de uma análise 

mais interpretativa. Desta forma, obtêm-se maior flexibilidade para o desenvolvimento do 

trabalho e criação associada ao desenvolvimento de cenários, permitindo base crítica para 

atendimento aos objetivos do estudo. Exploratória, em vista da ausência de estudos e análises 

de visões de longo prazo e estudos que fomentem conteúdo crítico para o desenvolvimento 

sustentável da indústria de revestimento cerâmico (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

Com o objetivo de escolha do método ideal e mais aplicável ao estudo em questão foi 

mapeado e analisado as principais ferramentas de cenários prospectivos para o estudo.  

 

3.1. Introdução a cenários prospectivos 

 

O futuro sempre foi alvo de interesse e enigma. Existe um mistério atrativo em 

pensar no futuro para as definições do presente. Quando se fala em negócios, pensar no futuro 

se torna parte chave de uma estratégica para que este seja perene. Como se preparar? Ou 

melhor, ainda, como desenhar o futuro que almeja, o futuro de interesse? Nenhuma técnica 

para projeções de futuro é precisa, mas fornece uma metodologia de estudo e levantamento de 

dados das tendências, forças motrizes e incertezas sobre o tema em estudo, podem dar fatos e 

dicas sobre como conduzir um negócio ou um plano estratégico. Desde um evento que usa 

dos cenários climáticos para definição de data, local, até investimentos de grande porte que 

usa de cenários econômicos e projeções para suas definições.  

Conforme Michel Godet (2000), a ferramenta de cenário não tem a pretensão de 

descrever o futuro, mas sim de contar histórias de futuros que preparem as empresas no 

presente. Não está associado ao determinismo da futurologia ou bola de cristal. A 

metodologia prospectiva não é para prever o futuro, pois o futuro sendo múltiplo e incerto 

está por ser criado (MARCIAL, 2008; GODET, 2000). Segundo Marcial e Costa (2001), 

prospectiva não é uma previsão por extrapolação das tendências, mas sim uma análise de 

visão global que permite conduzir as empresas e organizações a planejar ações de longo prazo 

almejando um futuro desejado.  
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O desejo de conhecer o futuro é algo sempre presente, principalmente nos negócios. 

Poder prever o que irá ocorrer, desenhar seu modelo de negócio e estar pronto para o futuro 

podem tornar as empresas sustentáveis. Por ser o futuro incerto não há como prever, mas 

existem inúmeras técnicas e metodologias de análises e construções de cenários. Cenários 

estes que irão traçar possibilidades conforme pesquisas de tendências, históricos e outros 

dados de entrada.  

Para Michel Godet (2000) a ferramenta prospectiva foi promovida e mais aplicável 

pelas empresas após a crise do petróleo e pelo crescimento dos fatores incertos durante a 

década de 90. A figura 20 exemplifica conceitualmente a ferramenta de prospectiva, baseada 

na análise antecipada dos fatos históricos e tendências no micro e macro ambiente, seguido de 

uma fase de decisão na formulação de cenários, visões e projetos para posteriormente atuar 

nas ações com foco na projeção do futuro almejado. 
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Figura 20 – Processo completo de planejamento de cenários 

 
Fonte: GODET, 2000. Tradução própria. 

 

Na atualidade da economia globalizada, com tamanha velocidade de mudanças nas 

áreas de tecnologias e também mudanças de comportamento do consumo das novas gerações, 

o campo de incertezas vem crescendo. As técnicas de cenários prospectivos podem auxiliar as 

organizações a se prepararem para as mudanças através de reflexões sobre o que está 

acontecendo no presente e sinais de tendências para o futuro. Os cenários podem ser 

ferramentas cruciais para a gestão quando em ambientes turbulentos.  
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Marcial e Costa (2001) realizou um estudo crítico sobre cenários prospectivos na 

estratégia empresarial como ferramenta de inteligência competitiva, onde pontua que 

“inteligência competitiva constitui processo sistemático que visa descobrir forças que regem 

negócios, reduzir risco e auxiliar na tomada de decisão, além de proteger o conhecimento 

gerado” (MARCIAL; COSTA, 2001, p. 2). 

A análise de cenário colabora com o planejamento estratégico de uma empresa. 

Promove uma visão de futuro através de suposições plausíveis obtidas por metodologia 

científica que através de passos promove o levantamento de temas relevantes, forças motrizes 

e indicadores para acompanhamento dos fatos a fim de avaliar qual caminho descrito se 

apresenta com maior tendência.  

Conforme Reche (et al., 2017) cenários apresentam diretrizes e possíveis 

desdobramentos estratégicos olhando para o ambiente interno, externo e concorrentes. Sendo 

este um exercício complexo, porém que minimizam riscos. Aborda que os planejamentos de 

cenários com uma combinação de técnicas qualitativas e quantitativas podem resultar em 

visões mais adequadas.  

Em análise quanto à metodologia inúmeros artigos pontuam que apesar do 

crescimento de uso como ferramenta estratégica pouco surgiu nos últimos anos quanto a 

novas abordagens e métodos (MARCIAL, 2008; CARVALHO et al., 2011; RECHE, 2017). 

Os estudos mapeados sempre apresentam os mesmos métodos e dos autores já referenciados 

como os gurus da ferramenta de cenários prospectivos.  

Ainda segundo Reche (et al., 2017) em sua revisão bibliográfica os métodos 

avaliados em seus estudos apresentam fases semelhantes baseadas em estudos históricos e 

descrição da situação atual. A necessidade de amplitude da revisão bibliográfica para 

conhecimento das diversas variáveis, comportamentos e mapeamento de atores, são etapas 

vigentes em todos os métodos. Outro ponto é que todos os métodos também referenciam a 

consulta a especialistas e peritos no tema, porém não há uma forma de abordagem única e há 

diferentes formas metodológicas para esta consulta, como entrevistas e workshop. A maior 

diferença entre os métodos são as formas de ranquear as sementes do futuro para definição 

dos eixos dos cenários. Sementes do futuro é um termo comum utilizado em cenários e, 

conforme Marcial, “o futuro deixa, no passado e no presente, sementes que podem vir a 

germinar ou não”. (MARCIAL; GRUMBACH, 2008, p.58). 

Conforme Carvalho (et al., 2011), há cinco métodos diversos de construção de 

cenários futuros. Os mais aplicados são de Ghemawat, Godet, Porter, Shoemaker e Schwartz. 
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A pesquisa compara os métodos e de uma maneira geral agrupa os métodos em grandes fases, 

sendo elas: coleta de informações, identificação de principais elementos, principais forças 

motrizes, primeiros testes de condição futura, cenário inicial, verificações de plausibilidade e 

implicação dos cenários construídos.  

Reche (et al., 2017) em sua análise metodológica pontua que há semelhanças entre os 

métodos de Porter e a GBN (Global Business Network), pois se caracterizam por variáveis 

qualitativas. Enquanto que os métodos de Godet e Grumbach utilizam tanto de variáveis 

qualitativas quanto de análises quantitativas. Os métodos de Godet e Grumbach são mais 

robustos e trabalhosos. Enquanto que os métodos de Porter e GBN são menos detalhados, 

porém mais flexíveis. Entre os dois cabe frisar que o método Porter tem um foco mais 

industrial e para análise de concorrência, enquanto o método GBN foca em análises macro e 

conclui cenários mais globais.  

Outra consideração é quanto à tipologia do cenário que a organização almeja obter. 

Para tanto, é importante relatar os tipos, mas vale comentar que não há uma única e 

consolidada definição. Conforme Marcial e Grumbach (2008), a tipologia de cenários pode 

ser dividida em: cenários exploratórios e normativos. Os cenários exploratórios são múltiplos 

de acordo com a análise de tendências e os cenários normativos descrevem um futuro 

desejável.  

Segundo Souza e Takahashi (2012), em seu estudo sobre visões de futuro, o mesmo 

apresenta uma consolidação de autores sobre o tema agrupando as tipologias de cenários em: 

cenários prospectivos ou prognósticos sendo os que se baseiam em análises do passado e 

presente, assim desenvolvendo cenários preditivos, exploratórios e normativos preservadores. 

Outro tipo são os cenários retrospectivos ou retrognósticos, que são também denominados de 

normativos transformadores. Recebem esta classificação por serem desenvolvido de forma 

reversa, ou seja, são desenhos do futuro para o presente. Baseados em objetivos de onde 

queremos chegar para alimentar estratégias e ações a fim de construir este futuro almejado 

(figura 21).  
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Figura 21 – Sentido da projeção dos tipos de cenários 

 
Fonte: SOUZA; TAKAHASHI, 2012. 

 

Ainda segundo Souza e Takahashi (2012), o autor também pondera que não há um 

consenso na literatura quanto às tipologias de cenários, mas enfatiza que o tipo deve ser 

escolhido conforme interesse final do estudo. No artigo apresenta as definições dos cenários 

prospectivos divididos entre preditivos, exploratórios e normativos. Abaixo consolidação da 

autora com base no artigo. 

Cenários preditivos: Tentam predizer o futuro baseado em análises de 

probabilidade e de possibilidade, ou seja, faz uso de extrapolação de dados históricos. 

Cenários Exploratórios: Tentam explorar situações ou suposições em diversas 

perspectivas baseado em análises exploratórias em longo prazo. Avaliam ambientes internos e 

fatores externos com foco em planejamento estratégico para mudanças profundas e políticas 

robustas.  

Cenários Normativos: Se baseia nos cenários exploratórios para uma definição de 

futuro ideal e estabelece metas, de modo que se construam atividades para obtenção deste 

futuro almejado.  

Por permitir este desdobramento estratégico, o desenvolvimento de cenário é visto 

como uma excelente ferramenta empresarial, além de permitir avanços e inovação. Conforme 

Takahashi e Takahashi (2011), cenários prospectivos podem promover a antecipação de 

inovação disruptivas em um setor. Vinculam à ferramenta a inovação devido ao fato da 

metodologia de cenários apresentarem espaço para a criatividade humana, para uma visão 

mais artística, flexível, teatral, que permita novos modelos mentais e quebras de paradigmas. 

Desta forma, as visões de futuros criadas são muitas vezes formas descontinuadas das atuais 

promovendo assim ideias disruptivas. Takashaki e Takashahi (2011) apresentam na figura 22, 
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esta visão gráfica do uso dos cenários como ferramenta de antecipação da inovação 

disruptiva, em um processo de gestão estratégica alinhando as visões de futuro a 

desenvolvimento de programas, estudos, competências, promovendo assim planejamentos e 

criação de novos negócios e ou produtos.  

 

Figura 22 – Gestão estratégica 

 
Fonte: TAKASHAKI, 2011. 

 

Conforme a Shell (2013), os cenários são construções que colaboram na tomada de 

decisões. Mencionam que não há uma resposta única e pontuam que os cenários são baseados 

em intuição do grupo que o desenvolve. Em vista disso mencionam que este é um trabalho 

que não pode ser feito sozinho e sim em um grupo multifuncional para eliminar os pontos 

cegos.  

Segundo Santiago (2011), o método de Peter Schwartz desenvolvido quando ele 

atuava na Shell e que ficou conhecido como o método Global Business Network, possui uma 

lógica intuitiva e é uma ferramenta de aprendizagem, pois foca nos modelos mentais dos 

gestores e de suas visões de futuro do mundo e percepções do tema e ou setor.  

 

3.2. Metodologia de cenário aplicada  

 

Segundo Carvalho (et al., 2011), os cinco métodos mais aplicáveis possuem grandes 

fases críticas semelhantes, porém cada qual com uma especial ênfase, são elas: Godet baseia 

seu método em análises quantitativas via software, Shoemaker análises qualitativas via 
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matrizes quadradas e Schwartz recomenda a hierarquização dos elementos por importância e 

incerteza. Porter e Ghemawat sustentam e delimitam seus métodos pela análise do setor onde 

a organização está inserida. Adicionalmente, conforme Marcial e Grumbach (2008), em 

síntese todos os métodos de cenários possuem oito etapas: Definição do Plano de Trabalho 

(questão principal e do sistema); Análise Retrospectiva e da Situação Atual; Identificação das 

Sementes do Futuro; Definição das Condicionantes do Futuro; Geração dos cenários; Testes 

de consistências e ajustes; Análise dos cenários e definição das estratégias e Monitoramento 

estratégico.  

Porém, mesmo evidenciando as semelhanças, como já explanado acima, o método 

Global Business Network (GBN) criado por Schwartz (1988) é mais intuitivo e flexível, além 

de apresenta coerência com o segmento a ser estudado e permite uma análise mais macro. 

Portanto, este estudo irá adotar este referido método.  

Em dois últimos e recentes estudos de cenários prospectivos realizados por 

mestrados da Fundação Getulio Vargas, Rocha (2018) em cenários prospectivos da indústria 

brasileira automotiva e Kikko (2012) sobre o futuro da indústria da música no Brasil, em 

ambos os casos a escolha foi semelhante na adoção do método GBN. Além da escolha do 

método, os dois trabalhos utilizaram de entrevistas em profundidade com expert no assunto na 

etapa de coleta de dados para definição das variáveis. O método GBN está compreendido em 

8 (oito) etapas, demonstradas na figura 23.  

 

Figura 23 – Método GBN (Global Business Network) 

 
Fonte: MARCIAL; GRUMBACH, 2008. 

 

No entanto este método não inclui a etapa de decisão descrita por Godet (2000), 

conforme fluxo anteriormente apresentado. Como este estudo se compromete em apresentar 
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sugestões estratégicas, a autora complementa o método com esta nona etapa para atendimento 

a resposta da pergunta de pesquisa, ou seja, com a definição de uma proposta estratégica. 

Conforme Marcial e Grumbach (2008), a primeira e fundamental etapa de todo bom 

trabalho de prospecção está em seu planejamento, logo desenvolver o plano de trabalho dos 

cenários se torna relevante para melhor estruturação do trabalho.  

 

Quadro 7 – Plano de Trabalho 

Questão Principal Que estratégias e caminhos devem o setor industrial nacional de 

placas cerâmicas seguir para um desenvolvimento sustentável? 

Horizonte Visão para 2050 

Lugar Nacional 

Destinatário Associações de classe do setor industrial de revestimentos cerâmicos 

Finalidade Apresentar cenários prospectivos que levem ao aprendizado e 

possam orientar as estratégias empresariais do setor com foco no 

desenvolvimento sustentável 

Fonte: MARCIAL; GRUMBACH, 2008. 

 

Em geral, independente do método de cenário, é fundamental realizar análise e 

pesquisa para as 3 (três) grandes partes, sendo elas: uma visão do passado, uma análise do 

presente e aplicações de técnicas para mapear as sementes do futuro. O quadro 8 descreve 

como este estudo desenvolveu as três etapas.  

 

Quadro 8 – Etapas principais do cenário 

Análise Retrospectiva Situação Atual Sementes do Futuro 

 Pesquisa Bibliográfica   Pesquisa Bibliográfica 

 Entrevista Semi-estruturada  

 Pesquisa Bibliográfica 

 Entrevista Semi-estruturada 

 Pesquisa online  

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Por último, o estudo respeitou as etapas e sequencias da estrutura do método GBN, 

porém complementou com uma ultima etapa, conforme fluxo de Michel Godet (2000) onde 

após as análises de antecipação e criação dos cenários, deve se aplicar uma análise da 

organização quanto às estratégicas do negócio, pois o estudo sugere a criação de uma proposta 

estratégica com visão de longo prazo. 

 

3.3.  Etapas do estudo 

 

Para atingir os resultados almejados foi estabelecida as etapas a serem aplicada neste 

estudo, conforme figura 24.  
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Figura 24: Etapas metodológicas do estudo 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Primeiramente avaliada a necessidade e realizada uma ampla pesquisa no 

mapeamento de variáveis dentro do macroambiente em publicações científica. 

Adicionalmente para aprimorar a base de conteúdo e conhecimento, publicações de revistas, 

sites de organizações, entidades e governo foram também inclusos no estudo, conforme 

descrita no capítulo 2.  

 

3.3.1. Entrevistas 

 

Posteriormente, com a consolidação das tendências, análise da situação atual e 

histórica, foi desenvolvido um roteiro de entrevista. A entrevista foi fundamentada em temas, 

desafios e lacunas debatidas e avaliadas na pesquisa bibliográfica. Para um melhor retorno e 

sem influências, as perguntas foram formuladas de forma aberta, sem indução, permitindo 

assim que o entrevistado falasse sua percepção e não houvesse informações paralelas 

prejudicando o raciocínio. Portanto, foi elaborado uma entrevista semi-estruturada, dividida 

•Ampla pesquisa bibliográfica para maepamento de 
tendências e sinais de mudanças, gerando  base de dados 
para as entrevistas e descrição dos cenários 

1. Pesquisa Bibliográfica 

•Realização de entrevitsas, semi-estruturadas, com 
especialistas da área industria, construção civil e 
sustentabilidade para coleta de dados 

2. Entrevistas 

•  Realização de pesquisa online, com base na consolidação 
de bados das etapas 1 e 2 para ranqueamento das forças por 
importância e incerteza 

3. Pesquisa online 

•  Definição dos eixos, baseado na  análise gráfica da 
pesquisa. Definiçlão das lógicas e premissas dos cenários e 
descrição das narrativas, análise e indicadores 

4. Cenários Exploratórios 

•  Com base na análise crítica dos cenários exploratórios, 
definir um horizonte mais sólido e possível como futuro 
para definições estratégicas 

5. Cenário Normativo 

•  Desenvolvimento de sugestão de proposta estratégica com 
foco em definir desdobramento para desenhar e construir o 
cenário normativo desejado.   

6. Proposta Estratégica 

•  Realizar um processo de entrega para as principais 
lideranças do setor, em reuniçoes, apresentações e ou 
congressos.  

7. Processo de Entrega 

•  Realização de pesquisa com  principais lidernaças do setor 
para análise de consistência e validação das entregas do 
estudo 

8. Pesquisa de Validação 
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em 4 (quatro) partes que apresentam um contexto e enredo, permitindo um encadeamento nas 

respostas. As partes da entrevista cercam primeiramente o momento atual, fornecendo 

conteúdo para a análise da etapa situação atual do cenário em complementação aos índices e 

informações coletadas na pesquisa bibliográfica. Segundo questões focadas quanto a desafios 

e tendências de peso, na sequencia as questões já são coletas de informações crucias para o 

desenvolvimento dos cenários, como mapeamento de autores, cenário desejado e por último, 

sugestões quanto a monitoramentos e estratégias. O Apêndice A apresenta o roteiro de 

entrevista completo. Este foi aplicado em profissionais de relevância nacional do setor de 

revestimentos cerâmicos com expertises diversas dentro da indústria e academia. Com alta 

bagagem profissional e todos com mais de 15 anos no setor. 

Segundo modelo, mais sucinto e direcionado ao público alvo, foi formulado para 

entrevista de profissionais da construção civil e construções sustentáveis. Este está 

apresentado no Apêndice B. 

O perfil dos entrevistados está evidenciado no Quadro 9. Destes 16, 12 são 

especialistas com maior contato direto da indústria e 4 são especialistas com maior vínculo 

com projetos, consultorias e a construção civil diretamente.  

 

Quadro 9: Perfil dos Entrevistados 

Perfil do 

Entrevistado 

Segmento Atual Experiência Profissional 

Professor, 

Coordenador de 

Laboratório e Editor 

Chefe de revista do 

setor 

Universidade, Centro de 

Pesquisa e Mídia. 

Professor Titular, Departamento de Engenharia de Materiais de 

Universidade Federal. Ph. D. em Engenharia Cerâmica. Larga 

experiência em atividades de consultorias e assessorias a empresas 

cerâmicas. Coordenador do Laboratório de Revestimentos 

Cerâmicos, autor e co-autor de mais de 200 artigos completos 

publicados em periódicos nacionais e internacionais. Editor Chefe de 

revista do ramo cerâmico. Atuante há 40 anos no setor. 

Superintendente Laboratório, Organismo 

certificador e Centro de 

Pesquisa 

Doutorada em Tecnologia Nuclear pela USP, Mestre e Engenheira de 

Materiais pela UFSCar. Superintendente de um organismo 

certificador e laboratório de desempenho de componentes da 

construção civil. Chefe da Delegação Brasileira no Comitê ISO 

TC189 Ceramic Tiles. Atuante há 22 anos no setor. 

Consultor Técnico Indústria Cerâmica Engenheiro de Materiais, especializado em Cerâmica. Grande 

experiência em pós venda, sistemas construtivos e instalação 

cerâmica. Atuante há 30 anos no setor. 

Gestora de Sistema e 

Consultora 

Organismo certificador e 

Associações de classe 

Engenheiro Civil, conhecimento em fabricação e ensaios de 

revestimentos cerâmicos com ênfase em Sistema de Gestão da 

Qualidade, Ambiental e Sustentabilidade. Atuante há 20 anos no 

setor cerâmico. 

Diretor Industrial Indústria Cerâmica Engenheiro Químico, com especialização em Eng Produção e em 

Logística Empresarial. 

Atuante há 43 anos na Indústria cerâmica. 

Gerente Comercial e 

de Marketing 

Indústria Cerâmica Arquiteto e Administrador de Empresas com foco em marketing. 

Atuante há 25 anos no setor. 
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Perfil do 

Entrevistado 

Segmento Atual Experiência Profissional 

Gerente de 

Desenvolvimento 

 

Indústria Cerâmica Engenheiro Materiais, expertise em fabricação de revestimentos 

cerâmicos com ênfase em design. Atuante há 40 anos na Indústria  

Economista, Gestor e 

Consultor 

Associação de classe Experiência em gestão, Planejamento Estratégico, desenvolvimento 

de Projetos e longa vivência no setor cerâmico. Atuante há 15 anos 

no setor. 

Diretor Executivo Associação de classe Engenheiro Civil, Mecânica e Seg. Trabalho. Proprietário de empresa 

atuante na área de projetos e licenciamentos ambientais. Atuante no 

setor há 43 anos. 

Diretor de Relações 

Institucionais e 

Governamentais 

Associação de classe Bacharelado em Administração de Empresas. Especialista em 

Desenvolvimento Econômico Regional e Gestão Educacional. 

Jornalista. Atuante há 12 anos no setor.  

Diretor Técnico Consultoria e Prestação 

de Serviço 

Doutor em Engenharia de Materiais, com atuação há mais de 20 anos 

nas áreas técnicas e industrial da indústria cerâmica. 

Gerente de Novos 

Negócios 

Indústria Cerâmica Engenheiro Civil com MBA em marketing. Experiência em 

construtora e indústria, com ênfase em desenvolvimento de produto e 

tecnologia. Secretário de Comissões de norma na ABNT. Atuante há 

18 anos no setor. 

Diretor Consultoria e Projeto Doutor em Engenharia de Construção civil, especialista em fachadas 

com mais de 20 anos de experiência. 

Gerente de Projeto Consultoria de 

Sustentabilidade 

Engenheira Ambiental, Mestre em engenharia química, expertise em 

sustentabilidade na construção civil e materiais sustentáveis. Atuante 

há 13 anos no setor. 

Sócio-Proprietário Consultoria e Projeto Engenheira Civil com mestrado em Construção Civil, tendo atuado 

na indústria de revestimentos cerâmicos. 

Expertise em Projetos de Revestimentos, com ênfase em tratamento e 

na prevenção de Patologias. Atuante há 20 anos na Construção Civil. 

Pesquisador, 

Professor e Consultor 

Universidade e 

Construtoras 

Doutor e Mestre em Engenharia Civil e graduado em Engenharia 

Civil na USP. Professor doutor na Universidade de São Paulo e 

Universidade São Judas. Atuação e expertise em Construtoras, obras 

e infraestrutura, além da cadeia de materiais: granitos, revestimentos, 

argamassas e fachadas. Atuante há 20 anos no setor. 

 

3.3.2. Pesquisa online 

 

Após processo de consolidação das entrevistas e seguindo o fluxo metodológico do 

método GBN de cenários, foi desenvolvida pesquisa online utilizando a ferramenta do 

Googleform para consulta a um público maior diretamente ligado a indústria de placas 

cerâmicas para revestimento. A pesquisa teve como objetivo principal ranquear os fatores 

chaves e forças com base em análise de nível de incerteza e importância.  

Foram formulados dezoito (18) apontamentos para que a respondente atribuísse valor 

de 1 a 5, considerando a nota 1 de pouca importância ou baixa incerteza e 5 muito importante 

ou muita incerteza. Breve relato prévio e maior explicação sobre as notas foram inclusas no 

questionário a fim de minimizar dúvidas no preenchimento. A pesquisa permaneceu online 

pelo período de 20 dias corridos e foi encaminha a um mailing específico de contatos diretos 

da indústria que a autora possui, incluindo academias, laboratórios, diversos níveis 
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hierárquicos e de atuação na indústria de revestimentos cerâmicos, consultores, projetistas, 

cadeia de fornecedores e construtores. A divulgação foi realizada via ferramentas: WhatsApp, 

LinkedIn e e-mails. O formulário de pesquisa está apresentado no Apêndice C. 

 

3.3.3.  Entregas 

 

O resultado gráfico da pesquisa destacou os eixos ortogonais dos cenários e assim as 

etapas seguintes de descrição da lógica dos cenários e descrição dos mesmos foi 

desenvolvida, conforme já explanado na metodologia aplicada de cenário escolhida.  Por 

último, foi criado um cenário normativo e uma proposta estratégica para o setor.  

De acordo com a revisão bibliográfica da ferramenta de cenários, somando ao 

objetivo deste estudo de fomentar conteúdo que possa promover o desenvolvimento 

sustentável setorial, faz se logicamente necessária além deste amplo estudo e apresentação de 

base de aprendizagem, que tudo isso seja realmente avaliado criticamente e desdobrado em 

um planejamento estratégico que vá além das análises para o campo de decisões e ações. 

Conforme Godet (2000) os cenários nas organizações tem como objetivo final a entrega de 

uma análise estratégica e ações de implantação.  

Para tanto, a autora considerou apropriado a apresentação dos cenários exploratórios, 

normativos e a proposta de sugestões estratégicas ao setor. Esta apresentação ocorreu 

inicialmente no congresso de revestimentos cerâmicos, promovido pela Associação de classe 

Paulista (ASPACER), entre os dias 12 a 14 de Junho de 2019. A programação do evento 

consta no Anexo E. Também foi entregue o estudo em apresentação a associação de classe 

nacional ANFACER. Posteriormente, foi desenvolvido um infográfico resumindo em tópicos 

as motivações, principais tendências e a apresentação dos cenários exploratórios, seguido do 

normativo e da proposta estratégica. O infográfico teve como objetivo divulgar de forma mais 

visual o conjunto principal de resultados e assim permitir que o público consultado para a 

pesquisa tivesse em mãos os resultados. O infográfico está apresentado no Apêndice F. 

 

3.3.4. Pesquisa de Validação 

  

A pesquisa de validação foi desenvolvida de forma simples e bem objetiva com o 

questionamento sobre a consistência dos cenários apresentados, solides do cenário normativo 

e da proposta estratégica. Além de questionar a opinião dos respondentes quanto à viabilidade 
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deste estudo colaborar para o desenvolvimento sustentável setorial. A pesquisa se procedeu 

através de formulário Google e está apresentada no Apêndice G. A mesma foi encaminhada às 

principais lideranças do setor industrial (Diretoria, Gerentes, CEO’s de Indústrias, 

Laboratórios e Associações de classe, Acadêmicos e Consultores), via email e LinkedIn.  
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados estão descritos de forma detalhada em vista do grande volume de 

dados e da importância conceitual para o aprendizado e base estrutural no desenvolvimento 

dos cenários. Para melhor entendimento, os resultados estão apresentados de forma segregada, 

seguindo a sequência das principais considerações mapeadas nas entrevistas aos especialistas. 

Na sequência a autora resume a situação atual identificada com base nos itens relevantes da 

pesquisa bibliográfica e das entrevistas. Este quadro geral possibilitou pontuar os fatores e 

forças para a realização da etapa seguinte do método, etapa de ranqueamento e por último a 

lógica e descrição dos cenários. 

 

4.1. Resultados das entrevistas 

As entrevistas foram realizadas em sua maioria pessoalmente, com alguns 

entrevistados de outros estados a entrevista foi conduzida via web. As mesmas ocorreram no 

período de Janeiro a Março de 2019 com duração média de 2 horas cada. O roteiro de 

entrevista realizado com o público direto da indústria possui 22 perguntas, dividida em 4 

(quatro) partes que apresentam um contexto e enredo, permitindo um encadeamento nas 

respostas. Desta forma, foi comum acontecer de uma resposta seguinte complementar a 

anterior e ou enriquecer o conteúdo coletado durante o processo. Assim, apesar de alongada 

em números de perguntas, a entrevista apresentou respostas consistentes. Os resultados estão 

apresentados de forma narrativa dividida nas 4 grandes partes do roteiro. 

 

4.1.1. Momento atual 

 

Primeiramente vale destacar entre as considerações do momento atual da indústria a 

ênfase da maioria sobre o período de crise do setor associado ao fato da indústria nacional 

possuir hoje uma capacidade instalada maior que a demanda. Portanto, há uma necessidade de 

um reequilíbrio dos volumes, talvez até por região. Este fato gerou um processo de 

concorrência desleal depreciando o produto cerâmico. Críticas sobre as estruturas 

administrativas foram relatadas, entre elas a falta de investimentos em pesquisa e inovação. 

Não que não invista, é um setor com recursos, potencial e que mantém o parque fabril com 

alta tecnologia, porém que ainda “investe de maneira faroeste”. Sem um planejamento, 

objetivo claro, definição clara estratégica de negócio. O setor está em zona de conforto nas 
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últimas décadas, porém os produtos substitutos se aprimoraram e cresceram e irão ainda 

incomodar. Outro fato que se verifica no momento é uma mudança à procura pela valoração 

do produto. Neste sentido há uma tendência de aumento da produção por via úmida para a 

produção de tipologias de maior valor agregado.  

No questionamento referente à gestão familiar, os entrevistados confirmaram que a 

maioria das empresas é de capital fechado e familiar. Fato que apresenta vantagens 

principalmente pelo esforço pessoal, sentimento e carinho envolvido na fábrica, porém 

relataram alguns malefícios como a maior chance e aceitação da informalidade. Ponto que já 

prejudicou o setor, que reduziu intensamente nos últimos anos, mas que ainda é ponto 

negativo de imagem e que afasta investimentos estrangeiros. Consideram que a gestão 

familiar em sua maioria apresentou um atraso em inovação pelo receio de mudar, porém as 

novas gerações apresentam perfis distintos, com maior formação educacional, focam em 

recursos humanos e avaliam investimentos. É visto no setor uma orientação de tendência de 

redução dos grupos, aquisições e fusões e redução da gestão familiar no setor. Cenário que já 

vem ocorrendo, como podemos relatar a aquisição do grupo Eliane pela maior empresa de 

revestimentos cerâmicos do mundo, a Mohawk. 

Em relação aos clusters de cerâmica, em maior destaque o polo de SP (Santa 

Gertrudes) e o polo de SC (Criciúma), diferem pela história e experiência que viveram. Há 

uma acentuada diferença de perfil e foco. As empresas do Sul focaram em desenvolvimento 

de marca e agregação de valor ao produto, investem mais em recursos humanos, marketing e 

pesquisa. O polo de São Paulo se caracterizou em sua maioria por volume e preços, logo 

investiu em tecnologia e possui alta produtividade. Adicionalmente, o polo do norte e 

nordeste é descentralizado e não apresenta organização de cluster, o que elevam as 

dificuldades, acesso a insumos e recursos. Importante relato a ser considerado é que pós-crise 

as empresas, principalmente do polo de SP, enfrentarão o dilema de definição de negócio. 

Apostar em volume e produto commodity ou marca e agregação de valor.  

Por último, os entrevistados foram questionados sobre a dependência nacional da 

indústria com o mercado europeu, em especial a Itália. A maioria concorda e enfatiza que há 

total dependência tanto em design quanto maquinários e tecnologias, porém não enxergam 

como demérito em vista da Itália ser um país com intensa vocação artística e histórico em 

cerâmica. A diferença cultural de base da Itália faz grande diferença na criação e vocação para 

o design e moda. A parte de maquinário é um caso de dependência que torna complexa, pois 

fideliza a indústria a sua expertise, insumos e apoio tecnológico. Porém, sinais de mudanças 
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se vislumbram com as novas gerações, pois essas gerações não visualizam este glamour que 

existia antigamente de ir a Itália ver os lançamentos.  

Quanto à construção civil nacional, o quadro do momento foi desenhado ainda como 

desesperador quanto à demanda. Conforme entrevistados, a crise representou um retrocesso 

de uns 10 anos no setor e irá demorar isso ou mais para recuperar a curva. Entrevistados 

relataram o quanto à construção civil nacional é tradicional, apresenta grande comodismo na 

forma de atuação e sem avanços tecnológicos. Quanto à indústria e o elemento cerâmico no 

todo, a maioria relatou que é uma indústria importante, porém entre várias. Que as 

construtoras não visualizam tamanha relevância e que há um desentendimento, pois na visão 

da construção civil a indústria cerâmica não colabora, não atua em cadeia nas soluções dos 

problemas. A crise, somado a este enfraquecimento comercial direto na engenharia apontam 

uma perda de mercado nos espaços corporativos. No setor residencial ainda é um importante 

insumo para desempenho da habitação. 

 

4.1.2. Desafios e tendências 

 

O bloco de desafios e tendências pode ser resumido em duas partes, primeiro o 

mapeamento de desafios, influências setoriais e tendências de peso. Outra parte sobre a 

temática da sustentabilidade. Em ambos os casos foram mapeadas sobre o macroambiente da 

construção civil e sobre a indústria cerâmica de forma direta.  

Em relação à indústria nacional de revestimentos cerâmicos os maiores desafios 

apontados foram de ordem estratégica do setor e relativo aos problemas de instalação dos 

revestimentos cerâmicos. Em sua grande maioria os entrevistados criticaram a falta de união 

setorial, evidenciaram o fato que o setor precisa se unir e entender que a concorrência está de 

fora da indústria. Os olhos e atenção voltados para dentro vem gerando uma concorrência 

desleal, movida pelo preço. O item precificação foi alvo de comentários, onde acusam que a 

falta de uma gestão mais profissional provoca uma precificação não sustentável. O Brasil 

possui um parque fabril moderno e excelente nível de qualidade no produto, porém pratica 

preços considerados “conta de padeiro”. Em paralelo, percebe-se considerável crescimento da 

oferta de produtos substitutos. Com aprimoramento do desempenho técnico, ampliando 

garantias e resolvendo seus gargalos quanto à instalação, logo já são e ainda irão incomodar 

de forma impactante no setor cerâmico. Os especialistas mencionam que ainda esperam das 

associações de classe que tomem a frente de discutir estratégica empresarial e que não 
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ocupem apenas as decisões mais políticas. Como também criticaram os empresários no 

sentido de que as associações não podem ser vistas como ponto de informação sobre a 

concorrência e sim de ponto de encontro para decisões que promovam melhorias setoriais. 

Complementarmente, foi considerado que há uma tendência de queda em volume e aumento 

de rentabilidade, pois a situação atual é insustentável. Outra lacuna está em relação aos 

recursos humanos. Os mesmos são escassos e o setor não promove e ou valoriza a 

capacitação. Foi pontuado que esta lacuna é de extrema relevância para o desenho de futuro 

do setor e geração de ideias para a inovação. Neste quesito importante, vale subscrever em 

palavras um acontecimento pontuado por um entrevistado. 

 

O filho do dono da indústria tinha uma Ferrari e o rapaz responsável pelo forno era 

um trabalhador simples e sem formação. Questionei se ele permitiria que o rapaz do 

forno dirigisse sua Ferrari. No mesmo instante ele me respondeu: Claro que não. 

Bom então eu disse, pois quantas Ferraris valem seu forno? (informação verbal
1
) 

 

 

Outro fato evidenciado foi o investimento na Escola SENAI de Rio Claro para 

formação de profissionais para a indústria da região e que conforme entrevistas o setor não faz 

uso e ou incentiva. Fato que evidencia que o setor ainda precisa compreender a importância 

de ter e valorizar profissionais qualificados. Ainda em se tratando de inteligência estratégica, 

a entrevista alarmou sobre a importância de quebra de paradigmas que são contra o próprio 

produto. Estes muito provocados por concorrência entre indústrias, sendo uma o fato de 

associar a rota de fabricação à qualidade. Especialistas acusam que é importante o setor 

promover o conhecimento correto e crescimento cultural sobre o revestimento cerâmico. 

Qualidade de produto cerâmico é avaliada por norma técnica e não segregada por rota. A via 

seca tem vantagens ambientais, apresenta menor impacto, apresenta vantagens competitivas e 

é um case de sucesso nacional. Hoje já existem tecnologias a seco que possibilitam produzir 

até porcelanatos, logo não é vantajoso para ninguém do setor denegrir a imagem de uma rota 

de forma incorreta. Em vista dos gargalos ambientais os entrevistados citam que a via seca 

“pode e deve ser o caminho sustentável para todos”. Alguns criticam o caminho inverso que 

está ocorrendo no setor, como mencionado em momentos atuais, vê-se uma tendência de 

agregar valor ao produto caminhando para o porcelanato produzido pela rota via úmida.  

Adicionalmente, foram pontuadas a importância do equilíbrio e incentivo ao mercado 

externo, onde novamente foi destacado a necessidade de capacitar as equipes e empresas para 

o mercado externo. Questões logísticas também foram pontuadas como desafios setoriais, 

                                                           
1
 Entrevista concedida por especialista do ramo industrial em fevereiro de 2019. 
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pois sendo a cerâmica um produto pesado e que se danifica no transporte, este é um gargalo 

competitivo e que pode ser discutido estrategicamente em conjunto.  

O segundo desafio mais mencionado refere-se ao processo de instalação do 

revestimento cerâmico. Mais uma vez a questão da falta de qualificação de mão de obra para 

instalação do revestimento foi alvo de comentários, adicionalmente, os especialistas enxergam 

que esta questão já prejudicou a imagem setorial de forma imensurável na construção civil 

nacional, se apresentando como grande ameaça à sustentabilidade da indústria. A instalação é 

vista pelo consumidor como um transtorno, mão de obra não qualificada, processo sujo, faz se 

necessária à aquisição de produtos complementares que não há conhecimento público 

(argamassa, rejuntes e produto de limpeza). Especialistas apontam que a oferta de opções 

mais limpas, pacote todo incluso, vem aliviando esta pressão do consumidor final, logo 

reduzindo mercado da cerâmica. A maior competitividade ainda está limitada as áreas secas 

da habitação, mas estamos vendo investimentos e inovações nas indústrias dos produtos 

substitutos no sentido de atender o desempenho necessário em área molhadas.  

Em relação a tendências de peso para revestimentos cerâmicos foi enfatizada a 

tendência de a cerâmica atender funções novas e adicionais além de revestir pisos e paredes. 

O revestimento cerâmico vem sendo destinado cada vez mais para usos em bancadas, 

mobiliários, portas, lustres, entre outros usos. Além disso, a multifuncionalidade é uma 

tendência de peso nos materiais da construção com o principal objetivo de atender demandas 

das construções sustentáveis e cidades inteligentes, de incorporar funções como limpeza do 

ar, captura de calor e energia, controle de umidade, sensores de inteligência, entre outras 

possibilidades.  

Outro fato, hoje já em grande volume no mercado, é de revestimentos cerâmicos com 

imitações perfeitas das rochas, devido à tecnologia de impressão digital, aumentando nichos 

de atuação em substituição as rochas finitas. Em paralelo foi mencionado como tendências de 

peso o tema demográfico nacional, sustentabilidade em ênfase e tornando o consumidor mais 

consciente. A urbanização prevista das cidades promovendo mudanças e industrialização para 

as obras e por outro lado, se aproximando dos polos, das áreas de extração e criando um ponto 

crítico para a indústria. Outro destaque mencionado é a preocupação com o comportamento 

do consumidor. As novas gerações têm metas e diretrizes de vida diferentes, querem possuir 

mais experiência e menos posses. Para o setor imobiliário e afim, o comportamento do 

consumidor neste sentido pode mudar a forma de construção, uso e a cadeia de materiais 

como um todo. Complementarmente a esta visão, os especialistas da construção civil também 
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enfatizaram o adensamento urbano, logo as necessidades de obras secas, rápidas e 

industrializadas. A previsão de apartamentos menores, maior número de pessoas morando 

sozinhas e a previsão de queda de áreas e espaços comerciais, escritórios, do uso cada vez 

mais frequente de funções em home office. Outra tendência de peso, voltada a área da 

construção civil, foi quanto a necessidade de retomada da qualidade, que se perdeu durante o 

período do boom. Nos apontamentos quanto a desafios da construção civil todas as 

considerações iniciais dos especialistas foram no sentido de uma mudança em conceitos 

importantes no setor como a mudança da cultura no baixo custo, na melhoria da qualidade e 

produtividade. Foram apontadas as tendências de industrialização para se tornar mais 

produtivo, com controle dos custos, com menos mão de obra e a necessidade de digitalização.  

Quando questionado como enxergavam a indústria de revestimento nessas 

tendências, as considerações foram no sentido que o setor deve prover de soluções mais 

sustentáveis, duráveis, fáceis e de desempenho, pois hoje é visto como um processo complexo 

e insatisfatório. O que vem aumentando o espaço para novos entrantes e soluções completas.  

Por último nas questões de desafios, os entrevistados foram questionados sobre a 

temática sustentabilidade. Os especialistas da indústria cerâmica apontaram que sem dúvida a 

preocupação mais ampliada da sustentabilidade vem crescendo e a cada dia terá mais ênfase. 

Mencionados que enxergam que os setores e empresas que não focarem seus esforços neste 

sentido irão perder mercado. A sustentabilidade é uma questão de sobrevivência e geração de 

valor. Em relação à indústria foi apontada uma preocupação com a atual postura e visão muito 

mercantilista, no sentido de que se não dá dinheiro, não será foco. Alguns apontam que é 

provável sim elevação de custos com ampliação dos controles e gestão com foco em 

sustentabilidade empresarial, pois ainda há práticas incorretas, como minerações informais. 

Ao mesmo tempo considera a cerâmica um produto de baixa complexidade quanto à natureza 

e de que pode ser protagonista no tema. Visualizam excelentes oportunidades. O setor tem um 

problema acentuado que é a dependência energética e o foco em sustentabilidade, 

minimização de impactos, irá trazer benefícios e competitividade.  

Enfatizaram a preocupação da base em recursos naturais, à questão das emissões de 

particulados, além de atenção aos impactos do ambiente para com os funcionários, pó, ruído e 

calor. Um ponto negativo mencionado é o atraso setorial neste sentido, em comparação com a 

Europa onde as fábricas já possuem gestão ambiental e energética há mais de 10 anos. 

Em relação ao tema sustentabilidade nos negócios, os especialistas da construção 

civil tiveram opiniões conflitantes. Discordam que o setor esteja visualizando e esteja 
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preocupado com a sustentabilidade. Mencionam que ainda não é tema decisório. Muito ainda 

no papel e pouco na prática. Até enfatizaram que órgãos, como CBIC, vêm trazendo conteúdo 

e trabalhando no sentido de mostrar que vale a pena. Por outro lado, quando este tema foi 

questionado com profissional da área que atua em projetos para certificação ambiental de 

edificação, o mesmo considera que o tema é demanda total atualmente, em vista dos bancos, 

fundos, investidores e governo.  

O grupo como um todo concorda que quanto ao consumidor estamos ainda em um 

processo de amadurecimento quanto ao tema. Em relação ao foco que deve ser dado na 

construção mais sustentável, os entrevistados mencionaram a necessidade de reduzir o 

impacto de ciclo de vida da edificação como um todo, logo é importante toda a cadeia ter 

conhecimento de seu impacto e fornecer dados a respeito. Quanto ao revestimento cerâmico à 

sustentabilidade foi vista como a necessidade de o produto aprimorar sua solução sistêmica e 

de ir além de seu desempenho, agregando soluções, como a cerâmica que muda de cor e 

acompanha a moda, que armazena energia, em concordância com os desafios e tendências 

apontados pelos especialistas da indústria, da cerâmica ser multifuncional. 

 

4.1.3. Visão de futuro 

 

A parte da entrevista focada em visão de futuro foi estruturada para trazer entradas 

de dados e ideias condizentes com as fases e etapas do desenvolvimento dos cenários. 

Começando por um mapeamento dos atores estratégicos. Quanto a este tema, o grupo 

entrevistado oscilou significativamente nos tipos e menções de atores relevantes. Bem como, 

os especialistas da construção civil mencionaram atores completamente diferentes do outro 

grupo. Portanto, para facilitar a análise e considerar todas as respostas, os atores mencionados 

foram resumidos no quadro 10, classificados por tipos e em ordem de maior frequência dentro 

das respostas. Importante enfatizar que o ator governo foi mencionado nos dois grupos e 

descrito como um principal ator em virtude de incentivos perante políticas públicas, como 

regulador e recursos para a inovação. 
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Quadro 10 – Mapeamento de atores estratégicos 

Indústria Construção 

1. Governo: Municipal, estadual e federal. Ator 

principal como regulador. 

1. Seguradoras: Ator adicional que fará diferença 

no mercado em vista das garantias de 

desempenho da habitação. Ator favorável para o 

revestimento cerâmico 

2. CBIC: Promovendo conteúdo, regulador, 

regras setoriais. 

2. Governo: Promoção de políticas públicas e 

incentivos 

3. Setor Financeiro: Bancos e BNDES. Regras e 

critérios no mercado.  

3. Universidades: Capacitação e inovação 

4. Fornecedores: Setor de energia e indústria de 

maquinários italiano, devido o domínio na 

inovação. 

4. Fornecedores: Criar elo da cadeia para a 

inovação 

5. Profissionais: Arquitetos, Engenheiros, 

Especificadores e Projetistas. 

 

6. Empresários: Importante frente hoje a gestão 

familiar. Menos profissionalismo. 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Além do mapeamento acima, vale destacar que os especialistas em suas respostas 

esclareceram que os atores divergem de acordo com o tipo de mercado e canal de venda. 

Podemos dividir o mercado da indústria nacional de revestimentos cerâmicos no canal de 

engenharia e revenda. Canal engenharia é relativo às vendas e comércio direto as grandes 

obras, construtoras ou projetos públicos, onde se atrela volumes e menores diferenciações de 

portfólio. Por outro lado, existe o canal revenda, a atuação em lojas e homecenters, onde há a 

comercialização de portfólio mais completo destinado a vendas para o consumidor final. Em 

se tratando destes canais, mapeamos outros importantes atores estratégicos, conforme quadro 

11. 

Quadro 11 – Mapeamento atores conforme canal de vendas 

Engenharia Revenda 

 SINDUSCON 

 Construtoras 

 CBIC – COMAT 

 ASBEA – CAU 

 Arquitetos e Engenheiros 

 Projetistas e Consultores 

 Consumidor final 

 Grandes homecenters 

 ANAMACO 

 Decoradores de interiores 

 Consumidor final 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O consumidor final foi pouco mencionado. Relatam que apesar de ser o número um 

em qualquer segmento, para construção civil e a indústria de revestimentos, entendem que o 

consumidor tem uma ação mais indireta, ele recebe a influência dos atores acima e 

principalmente da moda e tendências da arquitetura. Quanto a comportamento mencionaram 

que o consumidor brasileiro em revestimento é bem tradicional.  
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O segundo questionamento na visão de futuro foi quanto ao passo de tempo previsto 

no estudo do cenário. A proposta deste trabalho é desenvolver cenários prospectivos para 

2050, ou seja, praticamente 3 décadas. Os entrevistados consideram um tempo muito 

alongado para conseguir imaginar, mencionaram que é alta a probabilidade de tudo que está 

sendo mencionado na entrevista acontecer em prazo menor. Porém também concordaram com 

o fato do setor ter um atraso em vista de outros mercados internacionais na construção civil e 

certa letargia nas ações. Já quanto à indústria de revestimentos cerâmicos parte dos 

entrevistados mencionou que o setor é imediatista, que as mudanças quando se mostram 

favoráveis acontecem de forma rápida, como exemplo o desenvolvimento da via seca, que 

ocorreu em menos de 20 anos e em 15 anos já estava em seu auge. Como a tecnologia de 

impressão digital que de zero empresa para em torno de 80% com a tecnologia foi questão de 

10 anos. As máquinas de grandes formatos, denominados no mercado de lastras, surgiram na 

Itália há 5 anos e já temos 2 máquinas no Brasil. Estes exemplos são referências importantes 

para serem levados em conta no desenvolvimento dos cenários. Como já registrado em partes 

anteriores da entrevista, o setor tem recursos, tem uma tomada de ação no impulso, porém não 

demora em pôr em prática ações visivelmente favoráveis.  

No questionamento relevante quanto ao histórico de consumo, Brasil versus mercado 

americano e europeu, a maioria dos entrevistados relata não haver semelhança de mercado. 

Muito por características do clima nacional e comportamentos culturais. O consumidor 

brasileiro tem um comportamento diferente, aqui temos uma cultural muito enraizada da 

higiene e limpeza com água, o que obriga maior garantia de estanqueidade nas construções. 

Neste quesito a cerâmica se apresenta em vantagens. Além de o clima quente atrair mais 

atenção aos pisos frios. Outro ponto é que no Brasil ainda possuímos menor poder aquisitivo, 

o que gera escolhas mais tradicionais e com foco em robustez e durabilidade.  

Outra tendência de peso questionada foi relativa ao crescimento populacional 

esperado até 2050 e o déficit habitacional nacional. Neste ponto o ator governo ganha 

destaque, pois sem dúvida a soma dessas duas tendências é favorável à manutenção do 

modelo atual de produto commodity com preço favorável para habitação popular, logo uma 

zona de conforto para parte da indústria. Olhando neste sentido temos a soma da vantagem da 

longevidade do produto, associado à demanda, cultura e capacidade produtiva. Ao mesmo 

tempo essa visão tem incertezas agregadas relacionadas à dependência do cenário político, ou 

seja, disponibilidade de recursos para a construção de moradias populares e acesso a 

financiamento para as demais classes sociais. A questão do crescimento populacional somado 
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ao déficit para os especialistas da construção é visto como um problema mal equacionado que 

enquanto não houver mudanças significativas nas práticas políticas públicas e permanecerem 

os usos de emprego de tecnologias obsoletas de construção, a escala não atenderá a demanda 

e o problema se manterá igual ou pior.  

Em relação à tendência sobre projeções de cidades sustentáveis e ou inteligentes, os 

entrevistados dos dois grupos concordam que ainda é um quadro precoce, porém de grandes 

oportunidades para a indústria de cerâmica. Cidades sustentáveis para o Brasil é visto ainda 

como sonho e não realidade. Sem verdadeiros programas governamentais e incentivos. Foi 

comentado que temos problemas mais básicos como saneamento latente ainda nas cidades. 

Comentários como: “Cidade inteligente ainda muito distante entre nós que ainda não 

aprendemos a instalar um ralo e um rufo dignamente”. Especialista do setor que já atua com 

inteligências em sensores junto ao governo prevê que em 30 anos as ferramentas estarão 

disponíveis, mas não aplicadas. Supõe que aproximadamente entre 5 a 6 megalópoles no 

Brasil estarão fazendo uso dessas tecnologias. Os especialistas da indústria concordam que 

não há incentivo governamental, que faltam recursos e que ações nesta área deveriam ser top 

down.  

Porém ressalvam que o setor deve acompanhar para não perder a oportunidade e 

caminhar com o desenvolvimento de cerâmicas multifuncionais para atender a demanda de 

cidades mais sustentáveis e inteligentes. Cerâmicas com propriedades autolimpantes, 

bactericida, fotovoltaica, que regula a unidade do ar, maleável, produtos de grandes 

superfícies e pequena espessura, aliviando o peso e estrutura da edificação. Todas estas foram 

apontamentos das entrevistas e são produtos e ou soluções já apresentadas no mercado, porém 

ainda não bem viabilizadas. Importante salientar, comentário de especialista na área, que 

relata que o mercado da construção sustentável no Brasil é ainda pequeno, em torno de 10% 

versus 90% do tradicional, porém 10% do mercado nacional é mais do que muitos países e 

carece de atenção.  

Em relação ao questionamento sobre os limites planetários os especialistas de 

cerâmica se demonstraram muito preocupados com a questão dos recursos minerais. 

Evidenciaram que existe alta probabilidade de escassez de feldspato e argilas brancas. De 

forma semelhante ao que ocorreu na Itália, o Brasil pode nas próximas décadas depender de 

feldspato da Turquia, grande reserva natural e de excelente qualidade, e argilas brancas da 

Ucrânia, também apontada como excelente matéria prima. Outro componente da cerâmica de 

maior valor agregado que pode entrar em escassez é o filito, que todo o setor de cerâmica 
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branca e de revestimento faz uso do filito de uma região específica nacional. Alguns 

mencionam que não acham que haverá escassez total no país, outras jazidas serão descobertas, 

mas de que os raios e distâncias da matéria prima será um gargalo e possível causa de 

deslocamento dos polos cerâmicos. O problema é mais crítico para a tipologia cerâmica de 

maior valor agregado, o porcelanato. Conforme especialista, a rota de fabricação via seca de 

massa vermelha tem hoje um mapeamento de 50 anos de jazidas e ao mesmo tempo possui 

grande possibilidade de incorporação de resíduos e com atuação de melhoria da ecoeficiência, 

as reservam podem vir a durar até 100 anos.  

Os especialistas da construção civil enxergam que no Brasil nada faltará, apenas 

teremos mudanças de produtos e possibilidade de encarecimento da construção. Mas não 

enxergam as questões de limites planetários como incerteza crítica.  

Por último falta registrar as opiniões quanto ao cenário desejado daqui 30 anos para o 

setor. Em relação à indústria de revestimentos cerâmicos desejo latente que o setor realize um 

trabalho conjunto com estratégia de longo prazo, inovando na base energética e das placas 

multifuncionais, em novos nichos de aplicação e alavancando o mercado externo. Desejo de 

visualizar um setor consolidado, com alta tecnologia e produtividade. Provável que haja uma 

redução dos grupos de empresas, provável mudança na forma de comercialização, 

cooperativas de vendas, saindo da mão das revendas.  

Uma colocação representa o avanço das últimas décadas e o desejo das próximas:  

 

“A cerâmica demorou décadas, uns 30 para sair de um produto de lavanderia para de 

decoração. Agora para sair de um produto de decoração para um produto 

multifuncional, talvez realmente nos próximos 30”. (informação verbal
2
) 

 

Os especialistas da área da construção civil ponderaram que esperam que daqui 30 

anos o setor tenha mais ética, honestidade e valorização da engenharia. Imaginam que o setor 

também sofrerá uma redução, alguns irão se destacar com ideias e iniciativas isoladas. 

Avaliam uma evolução lenta e acompanhada das turbulências e ciclos normais dos cenários 

econômicos e políticos.  

 

4.1.4. Monitoramento e sugestões estratégicas 

 

O quarto bloco da entrevista questiona sugestões de indicadores de monitoramento, 

opinião quanto a foco em inovação e por último sugestões estratégicas. Os especialistas 

                                                           
2
 Entrevista concedida por especialista do ramo industrial em fevereiro de 2019. 
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apontam a necessidade de incorporar análises mais sólidas quanto a consumo per capita e 

poder aquisitivo como termômetro de investimento. Enfatizam que indicadores ambientais 

devem fazer parte das análises críticas do negócio e monitoramento do custo de obra e preço 

por m² das construções. Relativo a preço de venda de cerâmica mencionam que a associação 

já apresenta este monitoramento no sistema de inteligência, mas que não há discussão a 

respeito. Outro ponto crítico é o monitoramento do setor público e como ponto principal um 

mapeamento a nível nacional da situação geológica e das minerações. 

Em relação às quais devem ser alvos e foco dos investimentos em pesquisa e 

inovação, a uma orientação clara e massiva de que a prioridade deve ser a inovação em 

sistemas construtivos, aprimorando o processo de instalação cerâmica. Seguido chamou a 

atenção à ênfase dos especialistas em relação a capital humano e capacitação. Pesquisas e 

inovações sobre matriz energética, reduzindo a dependência. Outro ponto crítico enfatizado é 

em promover desenvolvimento de maquinário no parque nacional a fim de reduzir a 

dependência tecnológica italiana e promover revolução tecnológica e inovação.  

Como sugestões estratégicas, o grupo novamente enfatizou que sem formação 

humana não há futuro. Como fator chave e fundamental, o foco na união da classe e união 

com as cadeias de materiais da construção civil, por exemplo, a ABCP.  

Nas considerações finais, os especialistas elogiaram a sequência dos 

questionamentos, pois promoveu uma análise estratégica. Fato relevante comentado é quanto 

à imagem setorial, a indústria de revestimento está com uma imagem prejudicada. Tem muito 

a fazer, especialistas da construção civil mencionam que as indústrias devem perder 

arrogância e ouvir a cadeia. Falas como: “corrigir o curso na história é difícil, está deixando 

passar”. 

 

4.2. Situação atual 

 

A construção civil nacional faz pouco uso da tecnologia e, por isso, é considerada um 

dos segmentos mais atrasados da economia, logo o futuro da construção passa, 

necessariamente, pela inovação e industrialização do setor. Com números estatísticos de alto 

déficit habitacional, para equacionar demanda e oferta a construção civil deverá mudar este 

quadro de ineficiência atual (BUILDIN, 2018).  

Em paralelo, a autora pondera, com base nos resultados das revisões e entrevistas, 

que a indústria de revestimentos cerâmicos inserida deste contexto permanece em zona de 
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conforto e também se mantém com avanços apenas incrementais tecnológicos em 

maquinários, mas sem alterações significativas em prol do avanço da indústria da construção 

civil como um todo.  

Segundo Santiago (2011), a essência do método GBN é a ênfase na linguagem e 

análise histórica como base para conscientização e análise crítica das sementes do futuro. Para 

tanto e para facilitar a compreensão e pontuar todos os fatores relevantes mapeados neste 

longo processo de revisão bibliográfica do macro e microambiente, a autora apresenta em 

tópicos a situação histórica e atual visualizada neste estudo (quadro 12). 

 

Quadro 12 – Quadro geral – Resumo da situação atual 

 Revestimentos Cerâmicos Construção Civil 

Histórico/Situação 

atual macro 
 Crescimento nível de conformidade 

produto – Certificação Inmetro/PSQ 

(Norma técnica reconhecimento 

internacional) 

 Design, Inovação e Tecnológica: 

Dependência Mercado Italiano. 

 Gestão empresarial/ familiar – falta de 

estratégia e definição de negócio. 

 Sistema revestimento cerâmico: grave 

crise 

 Baixa Produtividade, qualidade, alto custo. 

 Atraso tecnológico em sistemas 

construtivos. 

 Alta demanda de capital humano e baixa 

qualificação. 

 Altos índices de patologias e problemas de 

qualidade (crise do Sistema de 

Revestimentos Cerâmicos) 

Quadro político/ 

econômico 
 Instabilidade política pública para 

habitação; 

 Crise econômica: retrocesso de 10 anos 

 Altos custos: redução da rentabilidade, 

redução do número de indústrias e 

aumento de ociosidade fabril. 

 Informalidade 

 Vendas: Alta dependência do mercado 

interno, onde 90% canal varejo. 

 Instabilidade política pública para 

habitação; 

 Crise econômica: retrocesso de 10 anos 

 Baixa nos lançamentos e vendas, 

construtoras com estoques elevados de 

unidades. 

 Áreas – até 45 m² - 60% das vendas. 

 Queda de empregos com carteira. 

 Informalidade 

 

Quadro 

Socioambiental 
 Alta dependência energética 

 Eficiência no consumo de água (destaque 

via seca). 

 Pressão governo: Problema particulado 

atmosférico. 

 Mineração: ponto crítico – degradação 

ambiental. 

 Recursos naturais – esgotamento. 

 ACV: 80% pegada – produção. 

 Alta capacidade de incorporação de 

resíduos pós-consumo. 

 Desigualdade de gênero. 

 Recursos Humanos: baixa capacitação e 

investimento em educação. 

 Alta geração de resíduos sólidos (75% do 

resíduo urbano) 

 Alta demanda de recursos naturais (50% 

consumo de recursos mundiais) 

 Habitação – responsável por 48% do 

consumo de energia elétrica. 

 Desigualdade de gênero (3% mulheres na 

construção). 

 Baixa transparência e análise do impacto 

das construções e gestão. 

 Capital humano: baixa qualificação da mão 

de obra e alta dependência. 

Estudos Inovação  Inovações incrementais e não disruptivas. 

 Parque fabril, em sua grande maioria, alta 

tecnológica/robótica (destaque mundial) 

 Incorporação de resíduos pós-consumo 

 Melhorias na gestão ambiental: consumo 

 Setor apresenta receio de mudanças e 

inovação. 

 Inovações hoje no Brasil, tecnologias da 

década de 70-80 do mercado americano e 

europeu – Fachada Ventilada, Sistemas pré-
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 Revestimentos Cerâmicos Construção Civil 

energético e água. 

 Inovação na rota via seca – mais 

sustentável. 

moldados, Steel frame, Wood frame, 

Sistemas mistos e obras modulares. 

Tendências de futuro  Indústria 4.0 – Digitalização 

 Cerâmica multifuncional 

 Impressão 3D 

 Biomimetismo 

 Canal de venda – mercado digital 

 Novas tecnologias – micro-ondas 

 Biocerâmica e Nanotecnologia 

 Construção 4.0 e 5.0 

 BIM – Construção digital 

 Impressão 3D e 4D. 

 Inteligência artificial e realizada aumentada 

(Big Data, Drones). 

 Economia compartilhada: coliving, 

coworking e colearning. 

 Canteiro zero resíduo 

 Edificação – zero manutenção 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

4.3. Resultados das pesquisas online 

 

Após processo de consolidação das entrevistas e seguindo o fluxo metodológico do 

método GBN de cenários, foi desenvolvida pesquisa online utilizando a ferramenta do 

Googleform para consulta a um público maior diretamente ligado a indústria de revestimentos 

cerâmicos. A pesquisa teve como objetivo principal ranquear os fatores chaves e forças com 

base em análise de nível de incerteza e importância.  

A pesquisa foi estruturada em dezoito (18) apontamentos para que a respondente 

atribuísse valor de 1 a 5, considerando a nota 1 de pouca importância ou baixa incerteza e 5 

muito importante ou muita incerteza, em reflexão sobre todos os apontamentos acima 

descritos e avaliando a frequência que os temas eram mencionados nas entrevistas e ou 

pontuados na revisão bibliográfica, foram identificados os fatores chaves e forças motrizes 

mais relevantes para análise nas próximas etapas. Consolidando os resultados e identificando 

de acordo com as definições abaixo, os fatores chaves e forças motrizes estão relacionados no 

quadro 13. 

Conforme Marcial e Grumbach (2008, p. 100-101). 

 

Fatores chaves (microambiente): São as principais forças mapeadas no ambiente 

próximo que sejam relativamente óbvios e com influência direta no negócio, 

afetando a questão principal.  

Forças Motrizes (macroambiente): São relacionadas ao macroambiente, mais 

remotas e menos obvias. Impactam fortemente a questão principal e movem o 

enredo do cenário.  

 

O quadro 13 descreve a frequência de citação do tema nas entrevistas, considerando 

o total de 16 entrevistados. Os temas relatados na tabela foram os que se consolidaram em 
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mais da metade das respostas. A autora salienta que o tema “estratégia empresarial” carrega 

críticas e apontamentos quanto à gestão em geral, concorrência desleal, falta de união, de 

metas definidas, filosofia administrativa tradicional e a falta do entendimento em 

sustentabilidade empresarial. 

 

Quadro 13 – Fatores chaves e Forças Motrizes 

Fatores chaves – Microambiente Forças Motrizes - Macroambiente 

 Estratégia Empresarial (14/16 – 87%) 

 Recursos Humanos (7/16 – 44%) 

 Limites Meio Ambiente (10/16 – 62%) 

 Sistema Construtivo e de Instalação (13/16 – 81%) 

 Tendências da Construção Civil (10/16 – 62%) 

 Tendências Urbanização (8/16 – 50%) 

 Comportamento Consumidor (10/16 – 62%) 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

As nomenclaturas aplicadas para formulação da pesquisa foram definidas de forma a 

facilitar a compreensão do público. Por exemplo, algumas questões mapeadas dentro do 

quadro socioambiental foram identificadas como “meio ambiente”. 

Os fatores chaves e forças mapeadas acima deram origem a uma divisão em 6 

tópicos, sendo eles: Meio Ambiente, Sistema, Construção, Cidades, Consumo e Estratégia. 

Em cada uma foram formuladas 3 considerações projetando acontecimentos futuros. Estes 

foram estruturados para a pesquisa online com o intuito de ranquear quanto à incerteza e 

importância, considerando a quarta etapa do método GBN. A estatística dos resultados são 

apresentados no Apêndice D. A tabela 3 e a figura 25 apresentam os resultados da pesquisa 

online ranqueando nos eixos x e y, as notas médias dos três itens de cada tópico quanto à 

importância e incerteza.  

 

Tabela 3 – Ranking Importância e Incerteza 

 

Importância (x) Incerteza (y) 

Meio ambiente 4,44 2,74 

Sistema 4,02 2,77 

Construção 3,98 2,68 

Cidade 4,05 2,65 

Consumo 3,78 2,90 

Estratégia 4,07 2,58 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 25 – Gráfico do Ranking 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Importante salientar que perante incerteza o item consumo foi o de maior destaque, 

demonstrando que os respondentes consideram este um item incerto, porém ainda o de menor 

relevância, provável pelas questões culturais nacional de uso da cerâmica, como já discutido 

nos capítulos acima. A autora pondera que em análise gráfica, os itens Meio Ambiente e 

Sistema podem ser considerados os mais relevantes no ranqueamento por importância e 

incerteza e passam a ser a escolha direta para os eixos e desenvolvimento dos cenários.  

Porém, é fato que se os eixos do gráfico acima forem alterados para até a nota 5, haverá uma 

sobreposição dos itens Construção, Cidades e Estratégico. Em nível de importância, os itens 

estão com notas muito próximas. Em vista desta consideração, a autora pontua que na 

definição da lógica dos cenários a interpretação dos eixos foi expandida de forma a 

contemplar o mais relevante de cada item mapeado na pesquisa.  

 

4.4.  Definição da lógica dos cenários 

 

O futuro não pode ser previsto, porém ferramentas como os cenários prospectivos 

podem ajudar as organizações a conduzirem estratégias para construí-lo. Para tanto, é 

necessário mapear as sementes dos futuros. Para construir os cenários e desenhar o futuro em 

histórias possíveis, consistentes e plausíveis que norteiem o processo estratégico, esta etapa é 

chave na apuração das lógicas dos cenários. Para tanto, faz se necessário uma reanálise de 
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toda a coleta de dados, além da definição dos eixos acima estabelecidas na consolidação da 

pesquisa – Sistema e Meio Ambiente. A autora pontua que sistema se refere às soluções em 

sistemas construtivos com revestimentos cerâmicos e todo apontamento da crise relacionado 

ao tema, além disso, tendências apontadas do item Construção influenciam e foram pensadas 

na criação da lógica dos cenários. Em paralelo, Meio Ambiente, engloba uma visão ampliada 

do negócio se preocupando além da econômica, mas sim olhando o quadro socioambiental, 

tanto em impactos negativos, quanto positivos e incluindo fatores chaves apontados quanto no 

item Estratégico.  

Além disso, como facilitador da descrição dos cenários e definição das premissas, a 

autora pondera as tendências de peso mapeadas e visões de futuros estudadas na revisão 

bibliográfica do macro ambiente, além de apontar considerações quanto a sinais de mudanças 

identificadas, conforme quadro 14.  
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Quadro 14 – Quadro resumo tendências – macroambiente 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

  

•Nova Geração:  sensível desinteresse por propriedade 

•Comportamento consumo: consumo mais conciente - enfase sustentável. 

•Perfil demográfico - Brasil 2050 mais idoso 

•Crescimento populacional - 9 bihões em 2050 

Meio Ambiente e Sociedade 

•Adensamento Urbano 

•Deficit habitacional - 1,6 bilhões em 2050. 

•Nova agenda urbana 

•Megatendências: mobilidade, segurança, mudanças climáticas e economia 
circular  

•Redução de demanda energética e hídrica 

• Internet das coisas (Iot), TIC (tecnologia da informação e comunicação)  

•Economia compartilhada 

•Edificações mais inteligentes 

Cidades Urbanização 

•Potencia Verde: rico em biodiversidade e florestas 

•Economia de baixo carbono 

•Economia circular 

•Matriz energética: crescimento da energia solar e biomassa (cenário de 1/2 
energia de biomassa). 

• Insumos: 1/3 oriundo de reciclagem. 

Brasil 

•Movimento de importantes autores  (CBIC). 

•Crescimento de startups na cadeia da construção - Construtech 

•Cases nacionais - economia compartilhada 

•Obras modulares - loja de casas 

•Movimentos setoriais : Construção 2030 (CBIC), Cidades Inteligentes (ABDI / 
Inmetro) e Iniciativa Anfacer + Sustentável (Anfacer) 

Sinais da mudança 
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4.5.  Cenários exploratórios 

 

A geração dos cenários é parte da conclusão da metodologia de cenários. Santiago 

(2011) relata em seu estudo que a abordagem da construção de cenários não pode ser baseada 

apenas nas tendências e que de Schwartz enfatiza que deva conter um fator surpresa que possa 

ajudar a quebra de paradigmas e mudanças conceituais. De acordo com Marcial e Grumbach 

(2008), a descrição de cenários é a parte mais criativa do processo, onde deve unir todo o 

conteúdo mais relevante visto na revisão, estudo de tendências, sementes de futuro mapeadas 

para criar um enredo histórico.  

O eixo x, com a condicionante “Sustentabilidade Empresarial” foi norteado por 

bibliografia. Sendo o setor cerâmico, conforme apontados nas entrevistas, ainda precoces e 

pouco maduros no tema podem correlacionar com a teoria de Zadek (2004), que apresenta 

uma trajetória que as empresas devem percorrer para chegar a um nível máximo de 

responsabilidade coorporativa. No artigo, o autor utiliza o exemplo da Nike, apresentando 

como pressões sociais forçaram a empresa a passar por um longo caminho de adaptação até 

chegar a um estágio ideal, socialmente aceitável e prestigiado. Apresenta ainda um quadro 

analítico (quadro 15), para identificar o nível de maturidade e de consciência social de uma 

organização ou setor.  

 

Quadro 15 – Estágios de amadurecimento em sustentabilidade empresarial 

Estágio O que as organizações fazem Porque fazem isso 

Defensivo Negar práticas, resultados e 

responsabilidades. 

Para defender se contra ataques à sua 

reputação que, em curto prazo, poderiam 

afetar as vendas, o recrutamento, a 

produtividade e a marca. 

Obediência (Compliance) Adotar uma abordagem de conformidade 

baseada em políticas de custos nos 

negócios. 

Mitigar perda de valor econômico no 

médio prazo devido a riscos contínuos de 

reputação e litígios.  

Gerencial Incorporar as questões de sustentabilidade 

em seus processos de gestão. 

Mitigar perda de valor econômico no 

médio prazo e obter ganhos de longo 

prazo, integrando práticas empresariais 

responsáveis na gestão. 

Estratégico Integrar as questões de sustentabilidade em 

suas principais estratégias de negócios. 

Aumentar o valor econômico em longo 

prazo e para obter uma vantagem 

competitiva alinhada com inovações 

estratégicas e de processos com foco em 

questões de sustentabilidade 

Liderança Social Promover ampla participação da indústria 

na responsabilidade corporativa. 

Aumentar o valor econômico em longo 

prazo, superando quaisquer desvantagens 

do pioneirismo e obter ganhos através da 

ação coletiva. 

Fonte: ZADEK, 2004. Tradução própria. 
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Conforme apontamento diverso, da cadeia da construção civil como um todo e 

validado nas entrevistas com especialista, a indústria de revestimentos cerâmicos encontra-se 

na situação atual Defensivo/Obediência. Logicamente, oscilando de empresa a empresa, pois 

dentro da indústria nacional temos situações distintas de amadurecimento. Porém, como um 

todo, o quadro atual em sua maioria tem como foco principal apenas o eixo econômico, 

produtividade e uma compreensão superficial a respeito de sustentabilidade. Vendo o tema 

como um risco, na defensiva e em sintonia com a teoria de Zadek (2004). Portanto o eixo foi 

nomeado conforme a teoria de Defensivo a Liderança Social.  

No eixo y, a condicionante crítica apontada é a Solução Sistêmica do revestimento 

cerâmico. A solução construtiva para instalar revestimento cerâmico, como discutido na 

revisão bibliográfica, nada evoluiu e permanece o modelo tradicional de assentamento por 

argamassas cimentícias e rejuntamento dos espaços entre as cerâmicas. Considerada hoje uma 

obra crítica, cansativa, suja, pouco produtiva, escassez de mão de obra qualificada e alta 

incidência de patologia, aponta para um total desinteresse do consumidor final e do canal 

engenharia com construtoras. Para mudar esta situação, o setor deve investir em estudos, 

desenvolvimentos, logo na inovação do sistema construtivo. Perante a isso, o eixo foi 

nomeado do atual Business as usual para Inovações disruptivas.  

A junção dos eixos e definição dos quadrantes está descrito na figura 26. 
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Figura 266 – Cenários Prospectivos 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Para a descrição dos cenários foram adotadas as premissas em cada quadrante onde 

apresentasse ameaças e oportunidades condizentes. Conforme Marcial (2008), todas as visões 

de cenários devem ter pontos positivos e negativos, o que aproxima a descrição de uma visão 

mais possível e realista. As premissas quanto a políticas públicas na cadeia da construção 

foram baseadas nas propostas de cenários da Construção 2030 (CBIC, 2019) e do Brasil 2035 

(IPEA, 2018). Adicionalmente a autora ponderou e refletiu sobre possibilidades e misturas de 

tendências nas discussões acima pontuadas para a criação do enredo de todos os cenários. 

Os cenários foram nomeados de uma maneira direta quanto ao enredo e também 

intitulado por uma expressão popular que facilite a rápida compreensão do caminho de futuro 

desenhado no referido cenário. 
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4.5.1. Decrescimento 

 

No Cenário Decrescimento foi utilizada a expressão popular “Dormindo no ponto”, 

referenciando a postura imóvel e não percepção das mudanças que vem ocorrendo no setor, 

assim ficando para trás e apresentando perda de mercado (quadro 16).  

Quadro 16 – Cenário – Decrescimento 

“Dormindo no ponto” Sustentabilidade Empresarial: Defensivo  

Solução Sistema: Business as usual 

Característica 

O setor não alterou sua forma de gestão e permaneceu tradicional em seu modelo de negócio, com pouco 

envolvimento na cadeia. A falta de incorporação estratégica de princípios socioambientais e inovação abriu 

espaços para produtos substitutos e perda de mercado. O setor vive em 2050 um encolhimento em número de 

empresas, emprego e representatividade no PIB nacional. 

Premissas adotadas 

 Decrescimento em relação ao setor da construção civil. Queda de market share para 30-40%. 

 Construção civil crescimento instável, devido à falta de uma política pública em habitação e mudança sólida na 

construção civil. 

 Cenários: CBIC – 1 década perdida; IPEA - Vai levando. 

 Setor cerâmico com gestão em sua maioria familiar e pouco profissionalizada.  

 Métodos Construtivos em sua maioria permaneceram tradicionais, porém hoje o mercado mais industrializado 

já corresponde a 30% das obras.  

 Não houve avanço relativo ao sistema construtivo em cerâmica. Pequenas ações e empresas isoladas com 

atuação em engenharia com melhores práticas para a instalação. 

 Indústria: Redução do número de indústrias com fusões e aquisições. Deslocamento de parte do polo de Santa 

para o Nordeste. Problemas sociais e de imagem. 

 Construção Sustentável em crescimento, já desponta como 20% dos empreendimentos com algum tipo de 

rotulagem e ou certificação, motivado por incentivos financeiros da política pública. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O cenário do Decrescimento é marcado pela gradativa perda de mercado enfrentado 

pelo setor de revestimentos cerâmicos. A indústria manteve seu perfil tradicional de produto e 

não avançou em soluções construtivas. A gestão em parte permaneceu familiar e pouco 

profissionalizada o que favoreceu para a manutenção da falta de uma visão setorial 

estratégica. Houve acentuado encolhimento nos números de indústrias. Aquisições e fusões 

ocorreram. Multinacionais adquiriram fábricas brasileiras, mas algumas em vista de baixa 

rentabilidade encerram as atividades.  

Em relação aos clusters da indústria, o polo de SP (Santa Gertrudes) devido à 

redução do suprimento mineral sofreu deslocamento de algumas indústrias para a região 

nordeste, adicionalmente ao fechamento de alguns grupos devido à perda de mercado, a 

região aumentou em nível de pobreza devido à falta de empregos e renda. No polo de SC 

(Criciúma) houve também encolhimento e deslocamento em partes. Somado a degradação 

ambiental causada pela extração de argilas, a indústria de cerâmica de revestimento está com 

a imagem prejudicada. Quanto ao sistema construtivo em cerâmica, poucos avanços em novas 
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tecnologias ocorreram. Grande parte do mercado permanece utilizando o sistema aderido com 

argamassa cimentícias. Devido à desunião do setor, não houve avanços em pesquisas, 

consequentemente os produtos substitutos ganharam espaço, principalmente em casos de 

reformas, ainda hoje grande parcela do mercado. Algumas empresas se diferenciaram atuando 

mais fortemente em serviços associados para minimizar os problemas com o sistema 

construtivo.  

Adicionalmente em relação a mercado de atuação, as empresas se dividem em obras 

populares habitacionais e reformas residenciais e ou comerciais. Por um lado, ainda há 

demanda em vista do déficit habitacional para os revestimentos cerâmicos commodities. Estas 

empresas direcionam suas atividades e vendas para a engenharia e obras habitacionais 

populares. A construção civil também evoluiu pouco, algumas construtoras alavancaram no 

mercado em vista da industrialização do processo. Porém, o crescimento é instável e com 

reflexos diretos da falta de posicionamento de longo prazo em políticas públicas na habitação.  

No mercado de decoração de interiores e reformas a variedade de produtos e 

soluções prejudicou o setor, porém ainda há fábricas tradicionais com boa imagem e produtos 

assinados por grandes decoradores e arquitetos. Estas empresas focam sua atuação em design, 

moda, arquitetura, paisagismo, ou seja, na valorização da cerâmica dentro da atuação nestes 

nichos específicos de lojas especializadas, boutiques e por último revendas. Vale salientar que 

as áreas de uso com cerâmica atualmente sofreram retração, sendo hoje aplicado mais 

concentrado em áreas úmidas, paredes de destaque, frontão da pia, e não mais como uma 

solução de piso único em toda área. Esta mudança de comportamento no consumo deve se ao 

fato das opções diversas no mercado, somado a imagem prejudicada de um setor tradicional 

que não atua em vendas digitais e com compromissos públicos socioambientais.  

O canal de revenda vem caindo fortemente para revestimentos. Com a necessidade 

em vista de legislação da contratação de arquitetos ou engenheiros para reforma colocou em 

prática e alavancou o mercado de projetos e logicamente, os profissionais preferem um 

atendimento mais exclusivo. O que movimentou as lojas especializadas e o mercado digital, 

com soluções completas que colaborem na realização do projeto executivo para atendimento 

aos requisitos das normas técnicas vigentes. 
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4.5.2. Sobrevivente Responsável 

 

No cenário nomeado de Sobrevivente Responsável foi aplicada a expressão popular 

“Salvo pelo gongo”, em referência a uma mudança postural na condução dos negócios com 

engajamento em ações socioambientais, o que promoveu uma publicidade gratuita e interesse 

de consumo consciente por empresas que fazem, mesmo com os problemas em soluções 

cerâmicas (quadro 17).  

 

Quadro 17 – Cenário – Sobrevivente responsável 

“Salvo pelo gongo” Sustentabilidade Empresarial: Liderança Social  

Solução Sistema: Business as usual 

Característica 

O setor conquista uma posição de destaque nos fóruns com foco em desenvolvimento sustentável em vista de seu 

posicionamento, defesa de causas, planos de ações socioambientais e programa de logística reversa. Mercado da 

construção sustentável cresceu sensivelmente o que colaborou para um recuo moderado do setor, mesmo na 

manutenção do modelo tradicional de aplicação. 

Premissas adotadas 

 Crescimento paralelo ao setor da construção civil. Recuo moderado do market share. 

 Construção civil crescimento moderado devido à falta de incentivos de políticas públicas em habitação. 

 Cenários: CBIC – Apesar de você; IPEA – Novo Pacto Social. 

 Setor cerâmico apresenta destaque na gestão da sustentabilidade empresarial. 

 Construção industrializada ainda em discreto uso e desempenho no país. 

 Não houve avanço relativo ao sistema construtivo em cerâmica. Pequenas ações e empresas isoladas com 

atuação em engenharia com melhores práticas para a instalação. 

 Indústria: Redução do número de indústrias com concentração de capital e investimento estrangeiro; 

 Construção Sustentável em crescimento, já desponta como 40% dos empreendimentos com algum tipo de 

rotulagem e ou certificação, motivado por incentivos financeiros da política pública. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O cenário Sobrevivente Responsável é caracterizado pelo avanço na temática da 

sustentabilidade empresarial no segmento industrial de cerâmica. Marcado por uma 

participação ativa em engajamento e causas dentro da construção civil nacional, o programa 

setorial de gestão socioambiental resultou em redução dos impactos. Colaboração com a 

cadeia da construção civil com programa de logística reversa, atuando em incorporação do 

resíduo pós-consumo. Programa coordenado pelo setor em conjunto com CBIC, 

SINDUSCON, reduziu significativamente os resíduos sólidos urbanos da construção. Para 

tanto foram criadas e mapeadas cooperativas pelo país e desenvolvido uma central de massa 

no polo de Santa Gertrudes para incorporação destes resíduos como matéria prima bruta de 

volta no processo cerâmico. Os resultados foram excelentes e hoje já estão em instalação as 

centrais do polo nordeste e sul. Com esta atuação, a falta prevista de suprimento de minerais 

foi bem menos relevante do que o esperado. As indústrias não precisaram deslocar suas 
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unidades fabris e conseguiram controlar o raio de distante das matérias primas para não 

aumentar o impacto ambiental da produção.  

O programa com foco em desenvolvimento sustentável do setor movimentou ações 

nos clusters para redução da dependência financeira. O ecoturismo foi enfatizado, escolas de 

formação e capacitação dos jovens, programas em conjunto com a prefeitura local, além da 

criação de um núcleo social nos polos para acompanhar as necessidades da sociedade, onde 

ações locais, eventos e conscientizações são realizados. O setor se engajou na causa de defesa 

da equidade de gênero e na extinção de trabalho escravo na cadeia da construção. 

Fiscalizações, workshops, apoios psicológicos e outros movimentos, junto com ONGs e 

governo foram realizadas nas últimas décadas. Os resultados são de extrema importância 

social e repercutiu em todo mundo, trazendo uma imagem excelente ao setor. 

A gestão ambiental com planos de mitigação gerou indústrias ecoeficientes, com 

cases de autossuficiência em energia. O que tornou o setor mais lucrativo e favoreceu a 

obtenção de financiamento no sistema de verba bancário nacional para investimentos na 

atualização do parque fabril. 

Por outro lado, o setor não inovou em soluções, os sistemas construtivos 

permanecem no modelo tradicional. O mercado da construção em geral avançou em capital 

humano, capacitação, gestão e deslanchou em produtividade e inovação sistêmica. Porém, a 

atuação do setor da construção foi de certa forma brecada pela falta de incentivo em políticas 

públicas e financiamentos, fato que favoreceu para não ter maiores perdas de mercado, mas de 

qualquer forma a inércia cerâmica em inovação deu abertura para soluções mais bem 

resolvidas e de baixa complexidade de produtos substitutos. Este quadro promoveu recuo do 

market share nacional. 

 

4.5.3. Líder tradicional 

 

Cenário Líder tradicional nomeado com a expressão “Rei na barriga”, em ênfase a 

sua liderança de mercado pelas ações inovadoras em soluções construtivas, mas sem o 

despertar da mentalidade estratégica (quadro 18).  
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Quadro 18 – Cenário – Líder tradicional 

“Rei na Barriga” Sustentabilidade Empresarial: Defensivo  

Solução Sistema: Inovações Disruptivas 

Característica 

A indústria cerâmica de revestimento torna-se relevante para a evolução da produtividade e industrialização da 

construção civil nacional devido a programa de inovação setorial promovido direcionando esforços no 

desenvolvimento de soluções em cerâmicas. Porém, por outro lado à postura defensiva quanto aos problemas 

socioambientais geram perdas financeiras e de imagem, perda de mercado das construções verdes em crescimento 

e crise econômica.  

Premissas adotadas 

 Crescimento das vendas de revestimentos cerâmicos acompanha o crescimento do setor da construção civil. 

Manutenção do market share. 

 Construção civil crescimento acentuado devido a incentivos de políticas públicas em habitação. 

 Cenários: CBIC – Vacilo Geral; IPEA – Crescer é o lema. 

 Setor cerâmico apresenta destaque em inovações em sistemas construtivos com cerâmico alavancando o uso de 

revestimentos, industrialização e novos usos em mobiliários e calçamentos urbanos.  

 Não houve uma gestão mais sustentável. Pequenas ações e empresas isoladas do setor se destacam com visões 

ampliadas e posicionamentos perante as ODS.  

 Indústria: Crescimento das indústrias nacionais eleva a posição Brasil no panorama mundial para o segundo 

lugar e entre as 10 maiores, 5 são empresas nacionais. Fusões e investimentos estrangeiros colaboraram para 

este desempenho. 

 Construtoras Sustentáveis: Crescimento do inventivo governamental, melhoria do preço de venda com 

atributos socioambientais, consumidor mais consciente. Panorama preocupante para este cenário. 

 Gestão empresarial: desunião, falta de uma estratégia setorial, falta de compromissos socioambientais, 

informalidade e concorrência desleal prejudicam valorização dos sistemas cerâmicos e promove queda da 

rentabilidade do setor, o que inibe novos investidores e promovem uma crise econômica. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O cenário Líder tradicional apresenta uma visão de futuro onde a indústria cerâmica 

de revestimento promove a evolução em produtividade e industrialização da construção civil 

nacional devido a programa de inovação setorial promovidos, direcionando esforços no 

desenvolvimento de soluções em cerâmicas mais fáceis de instalar, com menor probabilidade 

de patologias, considerando obras a seco, sistemas completos, descomplicando a gestão da 

engenharia e associada às inteligências de projeto como BIM, Drones e Realidade aumentada.  

O programa de inovação, em parceria com CBIC, ABDI e SINDUSCON, focou em 

sistemas aderidos mecanizados, aderidos mistos, sistemas pré-moldados e sistemas ancorados 

em estrutura metálica e teve envolvimento de projetistas, academias e algumas construtoras. 

Sistemas aderidos: aprimorando as argamassas colantes para aplicações robotizadas e 

aplicação imediata da cerâmica. Reduzindo a necessidade e a variável do capital humano. 

Sistemas aderidos mistos: argamassas mais resinadas e líquidas, associadas a perfis de 

ancoragens destinados para grandes formatos. Sistemas pré-moldados: desenvolvimento da 

envoltória como um todo e ou parede interna, associando esquadrias e acabamento em 

revestimentos cerâmicos, técnica associada ou não para construções modulares, permitindo 

excelente desempenho de produtividade e controle dos custos. Sistemas com ancoragem em 

estrutura metálica: sistemas com solução cerâmicas complementares a estruturas mistas, steel 
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frame ou wood frame. O setor também inovou em suas formas de embalar e entregar o 

produto, com malhas logísticas associadas aos novos modelos de sistemas. Hoje, 2050, os 

sistemas aderidos em cerâmica são menos de 50% das obras, e grande parte desses números 

são as obras populares habitacionais. 

Em paralelo, a indústria da construção civil, ficou estagnada nos demais sistemas, em 

vista da estabilidade e incentivo das políticas públicas, o setor se viu em uma situação de 

conforto e não avançou como poderia em produtividade. A industrialização ficou restrita em 

atuações da cadeia, como o próprio setor cerâmico. Portanto, o avanço foi menor que o 

esperado. 

Outro braço do programa de inovação focou no desenvolvimento de novas tipologias 

cerâmicas, as novas cerâmicas avançadas para revestimentos são multicompostos. Através das 

tecnologias do ramo da biocerâmica e nanotecnologia foram criadas a cerâmica que se molda 

em obra (impressão 3D) com sinterização a laser. Nanotecnologia permitiu materiais 

cerâmicos com comportamentos de ajuste às condições do entorno e com serviços ambientais 

adicionais como regulagem da umidade do ar, redução dos poluentes atmosféricos, captação 

de luz natural para acionamento em casos de emergência – rota de fuga, entre outras 

funcionalidades que foram trabalhadas para uma casa ativa, inteligente comandada pelo 

sistema IOT e TIC. Através do estudo de biomimetismo, cientistas dentro do programa de 

inovação, em análise ao efeito do camaleão, conseguiram desenvolver a cerâmica design 

verde, que permite a mudança estética da superfície sem a necessidade de reforma, assim o 

consumidor pode seguir as tendências da moda de decoração. 

Em paralelo a gestão das indústrias não evoluiu positivamente, com maioria em 

gestão familiar, e desunião nas definições estratégicas, a sustentabilidade não foi incorporada 

no plano de negócio e a indústria de cerâmica para revestimento continua sendo vista como 

um setor imaturo e defensivo. Inicialmente esta falha era vista apenas como um problema na 

“dimensão ambiental”, porém os reflexos de uma gestão desequilibrada do triple botton line 

gerou concorrências internas, desvalorização dos sistemas cerâmicos, altos custos atrelados 

aos investimentos e estrutura de engenharia complementar para as evoluções sistêmicas. 

Somado a isso, o setor vem enfrentando problemas de escassez, altos custos da matriz 

energética, pressão social e governamental sobre a degradação ambiental das jazidas e 

particulados atmosféricos. Algumas minas de extração foram fechadas pela companhia 

ambiental. Algumas empresas foram deslocadas devido à pressão governamental. Fiscalização 
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e atribuição de multas se intensificaram. Os problemas de gestão e decisões estratégicas 

reduziram a rentabilidade dos sistemas cerâmicos. 

A construção sustentável hoje é em torno de 30-40% do mercado, estes 

empreendimentos têm melhores preços de venda e retorno, porém focam em uma cadeia de 

economia verde e circular. A indústria nacional cerâmica não se posiciona a respeito e 

continua com o modelo de gestão tradicional, não reduzindo a pegada ambiental da produção. 

Apesar dos ganhos em sistemas construtivos mais sustentáveis, a cerâmica não consegue 

adesão em grande parte destes.  

O cenário resultou em uma indústria salutar em soluções e inovação, porém com 

desequilíbrio econômico e socioambiental. Muitas empresas endividadas e respondendo 

problemas nos organismos competentes.  

 

4.5.4. Líder Sustentável 

 

O cenário de Líder sustentável foi nomeado com a expressão “De tirar o chapéu”, em 

vista do destaque e sua colocação como referência mundial em vista do avanço nos dois 

sentidos, ou seja, em inovação e sustentabilidade empresarial (quadro 19).  

 

Quadro 19 – Cenário – Líder Sustentável 

“De tirar o chapéu” Sustentabilidade Empresarial: Liderança Social  

Solução Sistema: Inovações Disruptivas 

Característica Macro 

O setor torna-se referência mundial em sua atuação de liderança aos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Engajamento de grande parte das indústrias com foco em um crescimento sustentável alavancou inovações 

disruptivas que posicionaram a cerâmica como soluções de diversos desafios e de nichos. As empresas mudaram 

seus negócios de apenas indústria para entrega de soluções. Promoveu crescimento de mercado, reposicionamento 

mundial e perenidade.  
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“De tirar o chapéu” Sustentabilidade Empresarial: Liderança Social  

Solução Sistema: Inovações Disruptivas 

Premissas adotadas 

 Crescimento das vendas de revestimentos cerâmicos superou a retomada e crescimento do setor da construção 

civil. Manutenção do market share em pisos e ampliação de nichos para áreas públicas, obras corporativas, 

retomada de fachadas, entre outros. 

 Construção civil crescimento moderado, devido política de crescimento sustentável e estruturação sólida. 

Incentivos de políticas públicas em habitação. 

 Cenários: CBIC – Melhor onda; IPEA – Construção. 

 Setor cerâmico apresenta destaque em inovações em sistemas construtivos com cerâmico alavancando o uso de 

revestimentos em mobiliários e calçamentos urbanos e mobiliários internos.  

 Construção industrializada crescente uso no país. 

 Setor cerâmico com reconhecimento internacional de sua gestão socioambiental, destaque nacional no 

atendimento as metas de redução das emissões de GEE. Na promoção e participação ativa da logística reversa 

reduzindo pegada da cadeia.  

 Indústria: Crescimento das indústrias nacionais eleva a posição Brasil no panorama mundial para o segundo 

lugar e entre as 10 maiores, 5 são empresas nacionais. Fusões e investimentos estrangeiros colaboraram para 

este desempenho. 

 Construtoras Sustentáveis: Crescimento do inventivo governamental, melhoria dos preços de venda com 

atributos socioambientais, consumidor mais consciente. Imagem positiva com o consumidor final alcançada 

em vista dos engajamentos de causa promove uma publicidade gratuita e um desejo pela casa própria com 

soluções cerâmicas. 

 Gestão empresarial com foco em desenvolvimento sustentável: torna mais salutar o triple botton line, melhores 

retornos financeiros, redução da pegada ambiental, liderança social e, portanto alavanca a valorização da 

cerâmica nacional no mercado externo. 

 A indústria passa a ser retentora de inovação e tecnologia, amplia seu negócio, lucratividade e posiciona em 

destaque a cerâmica no cenário mundial, sendo case de sucesso e base de reflexão dos demais mercados e 

produtos da cadeia interna e externa. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

A indústria nacional de revestimentos cerâmicos promoveu um engajamento dos 

empresários em prol de uma política estratégica setorial com foco no desenvolvimento 

sustentável, entre os grandes objetivos de promover um crescimento sustentável, a indústria 

tinha consciência que precisava reduzir sua pegada ambiental, ampliar sua atuação na cadeia 

de stakeholders e investir em uma estrutura sólida e permanente de inovação para as 

demandas da sustentabilidade. A estrutura de inovação promoveu o desenvolvimento 

tecnológico de soluções construtivas em cerâmica, semelhante ao cenário “Líder tradicional”. 

Bem como promoveu também inovações dos materiais cerâmicos, com as cerâmicas 

multicompostas, multifuncionais, biocerâmicas, biomimetismo e nanotecnologia.  

Adicionalmente, o pensamento e gestão socioambiental, bem como metas de redução 

da pegada ambiental do produto cerâmico e econômica circular fizeram com que a indústria 

institui-se um programa de logística reversa para incorporar resíduos pós-consumo. O 

programa, realizado em parceria com governo, SINDUSCON, CBIC, promoveu grandes 

cooperativas e empresas coletoras de diversos tipos de resíduos da construção. O maior case 

de sucesso foi à montagem de uma central de massa no polo de SP (Santa Gertrudes), assim 
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reduzindo a demanda de suprimentos e extração de minérios brutos e promovendo uma 

perenidade maior da indústria. Não houve necessidade de deslocamento do polo, mas sim 

abertura de novas filiais próximas aos mercados consumidores, devido aumento da demanda. 

Porém, mesmo assim o setor iniciou intensa promoção de capacitação dos jovens da região 

dos polos para identificar outras rendas e aptidões da região para redução da dependência 

financeira para com a indústria cerâmica. Na região de Santa Gertrudes o ecoturismo foi 

promovido, foi estruturado o museu cerâmico e criado um polo turístico, deslocando renda e 

oportunidade para a região.  

No polo de SC, foi promovida atualização e ampliação da escola Maximiliano, criada 

pela cerâmica Eliane. A escola passou a formar engenheiros ceramistas e ser ícone na 

inovação setorial. A região ficou conhecida como novo Vale do Silício para a indústria 

mundial de cerâmica, por promover programas de incubadoras e startups. A região promoveu 

base para desenvolvimento de maquinário, surgimento de profissionais e designs nacionais 

que reduziram significativamente a dependência nacional com a Itália. 

O setor se tornou referência de apoio ao desenvolvimento urbano de cidades mais 

inteligentes com soluções cerâmicas, o case dos calçamentos e ruas comerciais com pisos 

cerâmicos drenantes regenerativos que promovem a captação de água, redução das enchentes 

com melhoria estética e durabilidade, pois o piso biocerâmico se regenera na presença de água 

e calor solar, considerado um piso permanente zero manutenção.  

Em parceria com ABDI e CBIC, na cidade inteligente o setor desenvolveu sistemas 

de placas cerâmicas slim com adição de composto vegetal renovável que promoveu leveza e 

permitiu uma solução de residência modular para obras habitacionais e consequente redução 

do déficit habitacional nacional. Além de ser uma solução rápida para casos de desastres 

naturais, desapropriações e acidentes onde se faz necessárias obras emergenciais para a 

sociedade afetada.  

Com foco em economia verde, a indústria promoveu parceria com prefeituras para 

reduzir sua dependência energética, aplicando soluções de energia solar nas áreas 

administrativas e em parte das indústrias foi adotado o biometano, reduzindo o problema de 

aterros para os lixos urbanos. Em paralelo, estudos científicos promissores e que já estão 

sendo avaliada em escala industrial eliminado a necessidade de queima em altas temperaturas, 

conservando o desempenho dos revestimentos cerâmicos. A inovação é baseada na 

incorporação de outros compostos aos materiais cerâmicos e na adição de um catalisador que 

promove a queda do ponto de amolecimento da massa. A indústria com seus avanços de 
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cogeração, energia solar, fotovoltaica, biometano já alcançou sua meta de se tornar carbono 

neutro e colaboraram com a performance nacional no limite de aquecimento de até 1,5ºC.  

A indústria nacional, em conjunto com ONGs, Pacto Global e governo, participou 

ativamente da causa de equidade de gênero na cadeia da construção, levantando a bandeira da 

mulher no setor da construção. Fez seu dever de casa e promoveu o engajamento da cadeia na 

causa. As ações socioambientais, inovações e engajamento de causas promoveram destaques 

mundiais, prêmios e melhoria da imagem da cerâmica nacional. O reflexo deste desempenho 

foi o crescimento da valorização e preço médio da cerâmica nacional no mercado externo. 

Em relação a canais de vendas, o setor sofre críticas por ter direcionado os esforços 

para seus impactos, amplos programas junto ao governo, mas de não ter avançado em vendas 

digitais, houve acentuada queda das vendas no modelo de revendas e este gargalo afetou as 

indústrias. Algumas empresas pontuais criaram espaços físicos de experiência para contato 

com o produto e canal digital de acesso ao portfólio. Outro ponto crítico ainda não bem 

estruturado é a questão logística e as embalagens que prejudicam a imagem do revestimento 

cerâmico.  

 

4.5.5. Indicadores e Monitoramentos 

 

A consolidação desta parte do estudo foi baseada nas respostas das entrevistas e 

análise crítica com todo o conjunto desenvolvido no estudo congregando as tendências, 

fatores chaves e forças nas descrições de cenário. Não é alvo de este estudo apresentar uma 

proposta pronta e detalhada de indicadores e monitoramentos para o setor, porém apontar os 

mais relevantes para que sejam avaliados ao longo dos anos para acompanhar por que 

caminho está sendo desenhado o futuro e assim prover de sinais para antecipação de riscos e 

oportunidades. 

Em vista de toda complexidade e escopo do estudo, a autora focou em estruturar os 

indicadores chaves por temas relevantes, sendo eles: Cenário Político / Econômico; Avanço 

da Construção Civil; Questões Socioambientais e Consumidor.  

Primeiramente o cenário político econômico tem uma relevância acentuada no 

desempenho da construção civil nacional fruto dos incentivos e investimentos, recursos de 

financiamentos, volume de obras públicas e habitacionais. O reflexo é automático para toda a 

cadeia de materiais da construção civil, logo maior controle sobre as decisões públicas, 

mapeamento dos recursos disponibilizados para os programas habitacionais podem desenhar 
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se haverá melhor ou pior desempenho econômico do setor cerâmico. A projeção realizada 

pela CBIC, Construção 2030, pondera este fator de influência. Portanto, em análise aos 

cenários descritos no estudo, cada um leva em consideração um posicionamento de cenário 

político proposto pela CBIC. Logo, caso o cenário seja de maior corte de verbas para os 

programas habitacionais e ou uma letargia no mesmo, o setor da construção e 

consequentemente da indústria cerâmica pode apresentar um tempo maior de recuperação da 

crise e ou uma estabilidade dos números, hoje não positivos. Como também os cenários que 

levam como premissa a industrialização dos métodos construtivos, aprimorando qualidade e 

reduzindo custos do setor da construção, estão atrelados a uma adoção de premissa de 

incentivos públicos.  

Em continuidade, o tema avanço da construção civil é ponto chave. Em uma 

evolução da produtividade, industrialização, maior abertura a inovação e produtos entrantes, 

torna obrigatório e mais ainda torna necessária a evolução da indústria cerâmica de forma 

rápida. Inovar em sistemas pode levar décadas, sinais de mudanças apontam para o interesse 

das construtoras de aprimorarem seus desempenhos, logo o cenário de decrescimento e 

sobrevivente responsável, onde a premissa inovação construtiva não teve evolução positiva, 

pode ser abrandada em uma maior letargia e ou resistência à mudança do setor tradicional da 

construção civil nacional. Portanto, a sugestão a respeito deste item é acompanhar indicadores 

de produtividades, custos do metro quadrado, prazos de obras, e outros dados de gestão 

divulgados pelo SINDUSCON, IBGE, ABRAMAT, entre outros. Bem como, acompanhar a 

evolução e performance em venda dos lançamentos (SECOVI), que hoje já apontam dados 

alarmantes no crescimento de prédio com áreas inferiores a 45 m², fato que irá afetar a 

indústria em um reflexo de médio prazo (3-5 anos).  

Em relação ao avanço tecnológico da construção, importante o setor interagir melhor 

com o tema do BIM, já em uso e tendência de peso, além de avaliar projetos inovadores como 

a Cidade Inteligente da ABDI e Inmetro. Mapear os projetos previstos de grandes construtoras 

para verificar o reflexo na cadeia de materiais. Os projetos ainda em estudo que são 

publicados tem efeito alongado, com consequências em um prazo médio de 5-10 anos, em 

alguns casos até 15 anos. 

Outro ponto chave que apresenta sinais de mudanças já debatido em capítulos 

anteriores é o mercado digital, ainda distante do universo da construção civil. Poucas lojas de 

homecenters possuem venda online, mas a tendência é de crescimento neste sentido, com 

perda de espaço e força para as grandes lojas de revendas e homecenters. Este canal hoje 
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equivale a grande parcela da indústria (90% das vendas do mercado interno – ANFACER, 

2019). A autora sugere um estudo de monitoramento de números de lojas especializadas, 

boutiques e fechamentos das revendas, indicadores apresentados pela ABRAMAT. Este 

indicador pode nortear ações de cooperativas de vendas online, canais setoriais, ou 

desdobramentos em lojas próprias para exposição e experiência do produto ao vivo e posterior 

aquisição em plataformas online.  

Em terceiro, questões socioambientais foram debatidas durante todo o estudo. A 

questão dos limites planetários principalmente em relação ao suprimento mineral para a 

produção de revestimentos cerâmicos, além de toda mensuração dos impactos e 

externalidades da atividade, foram apontados por especialistas nas entrevistas e considerados 

chaves na consolidação da pesquisa. A autora, portanto, sugere uma análise de matriz de 

materialidade do setor, com definição de indicadores socioambientais e o acompanhamento, 

além de realizar comparativos com dados de mercados, metas governamentais, base de 

indicadores do IBGE perante as ODS. Este item faz parte do amadurecimento na 

sustentabilidade empresarial descrito nos cenários de Sobrevivente Responsável e Líder 

Sustentável. O controle, conhecimento e transparência dos dados podem colaborar o setor no 

desenvolvimento de projetos, acesso a investimentos e capital de pesquisa que promovam 

inovação e o crescimento sustentável almejado.  

Por último, apesar de apresentar menor grau de importância na consolidação da 

pesquisa, o comportamento do consumidor é ainda incerto, mas relevante. Um olhar crítico ao 

comportamento do consumo, um estudo de cenário na indústria automobilística para 2040 

considera uma mudança radical no comportamento do consumo. O estudo projeta o abandono 

do desejo da aquisição e propriedade de um veículo, o que pode provocar uma quebra no ciclo 

da indústria veicular (ROCHA, 2018). Logo, existem considerações importantes sobre as 

novas gerações não terem desejo de posse. Esta mudança nos hábitos já apresenta sinais de 

mudanças no mercado imobiliário. Existe demanda de imóveis para investidores e um perfil 

arquitetônico com foco neste público de classe média, alta, com poder aquisitivo que prefere 

não possuir vínculo e viver de forma mais livre, em prédios compartilhados, com outros 

moradores e ou sozinhos. Este item ainda carece de maiores estudos e aprofundamento, logo a 

autora sugere o acompanhamento do perfil comprador dos imóveis, consumo per capita 

nacional e poder aquisitivo como termômetro de investimento.  
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4.5.6.  Análise Cenários Exploratórios 

 

Os cenários descritos trazem conteúdo vasto que amplia o horizonte de visão e 

promove aprendizagem das influências que as forças e fatores chaves podem vir a ter no setor. 

A autora enfatiza que o cenário de Decrescimento pode ser entendido como uma visão mais 

realista, caso o cenário e atitude setorial não sofra mudanças na gestão e um direcionamento 

de negócio. Apesar de agressivo em termos de perda de mercado, o cenário vislumbra uma 

situação de futuro de o setor permaneceu estável, dentro de sua zona de conforto, e recebendo 

de forma inerte as consequências da mudança do mercado. Nesta visão, foi descartada a 

hipótese, que pode ocorrer de o desenvolvimento em sistemas construtivos industrializados 

promovam o uso da cerâmica independente do envolvimento setorial. Este avanço pode 

ocorrer fruto de estudos nas universidades da engenharia civil, pesquisas, grandes ideias 

inovadoras e ou startup. Porém aguardar e deixar a responsabilidade para o mercado é um 

tanto imaturo na gestão dos negócios.  

Por outro lado, o Sobrevivente Responsável apresenta uma versão bem possível de 

evoluir no caminho da gestão socioambiental, porém neste o setor não consegue criar e ou 

inovar em soluções. O que irá sem dúvida abrir espaço para produtos substitutos. Em vista do 

comportamento de consumo nacional e cultura já enraizada de alto nível de limpeza, uso de 

água em abundância, espera-se uma curva lenta de confiabilidade na troca do uso cerâmico, 

principalmente nas áreas molháveis. Em vista disso que o cenário é projetado com recuo 

moderado. O desempenho em números de vendas cresce no cenário Líder tradicional em vista 

da inovação em soluções cerâmicas que faz com que o setor colabore com as metas das 

construtoras em minimizar patologias, reduzir prazos de obras, aumentar a produtividade e 

reduzir custos. A autora ressalta que a indústria tem vasto potencial de melhoria da 

produtividade e eficiência baseada em todas as tendências e ferramentas já disponíveis no 

mercado como a digitalização, sistema BIM, impressão 3D, realidade aumentada e drone.  

Por último, melhor desempenho está no cenário Líder Sustentável em vista das 

vantagens já mencionadas da inovação, atrelado a um posicionamento empresarial com foco 

na sustentabilidade. Porém, este cenário apresenta crescimento em vendas menos acentuado 

que o Líder tradicional, baseado na análise de cenários do IPEA que pontua um crescimento 

moderado, porém sólido quando o foco é um crescimento sustentável e não de crescer a 

qualquer custo.  
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Segundo Kosoki (2010), em análise de cenários prospectivos para a indústria de aços 

planos em suas análises ponderou dois cenários: Demanda crescente e sustentável com 

integração competitiva e Demanda estabilizada com crise continuada. Logo, outros estudos 

semelhantes focam no crescimento sustentável como prioritário. 

Segundo Garcia (2017), existe uma associação positiva entre desempenho econômico 

e adoção de práticas socioambientais positivas. A pesquisa pondera que esta positividade está 

relacionada a países em desenvolvimento e mais fortemente em setores econômicos 

polêmicos. O setor da indústria cerâmica pode ser considerado um setor polêmico pelo seu 

alto consumo de recursos naturais (extração de minérios) e alto consumo energético. 

De acordo com Sambiase (et al., 2013), em estudo sobre o vínculo de uma 

estratégica com foco em desenvolvimento sustentável empresarial e inovação, a Duratex, 

empresa hoje com indústria cerâmica em seu grupo, pontua que uma gestão sustentável traz 

ganhos para a empresa não só no sentido competitivo de mercado, mas na redução de 

consumo de gastos com insumos. Enfatiza que há restrição dos recursos naturais, logo foca 

em redução dos desperdícios. A empresa acredita que o consumo irá permanecer, mas de que 

as pessoas irão escolher melhor suas aquisições. Esta consciência reduz os riscos corporativos 

e eleva o valor de mercado. O estudo pondera que a Duratex com esta mudança de visão 

melhorou sua posição competitiva focando em inovações em produtos e processos orientados 

para o desenvolvimento sustentável.  

Para tanto, importante pontuar que pelos mapeamentos, em todas as visões de futuros 

avaliadas, seja no âmbito da construção civil ou macro-nacional, corroboram com a visão dos 

especialistas que as construções sustentáveis vão crescer. Não há um termômetro do quanto 

elas irão ser em parcela de mercado. A autora realizou suposições, baseadas nos cenários 

estudados na revisão bibliográfica. Mas é fato que este nicho irá ser tendência de peso.  

Já em relação aos reflexos de cidades sustentáveis, percebe se que estão em 

desenvolvimento, comentários de que as tecnologias em três décadas estarão disponíveis, mas 

ainda com baixo uso. Porém por outro lado se vê sinais de mudanças em casos sendo 

praticados, em inúmeras publicações a respeito, fóruns e debates. Logo, a autora concluiu que 

o setor que promover meios para as tecnologias serem acessíveis e estiver à frente de soluções 

que colaborem para os desafios das cidades sustentáveis terá mais competitividade. Portanto, 

nos cenários Líder Sustentável e Líder tradicional a evolução em inovações promoveu ao 

setor este diferencial competitivo. 
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Por último, realizando uma reflexão geral e um paralelo aos marcos temporais 

apresentados na revisão bibliográfica, por mais que se mencione que a velocidade das 

mudanças está mais acentuada, a autora julga complexo o setor em um passo de 30 anos se 

apresentarem como referência em inovação e sustentabilidade. Logicamente, dentro do grupo 

de empresas nacionais, espera-se que algumas estejam neste nível mais elevado, porém em 

geral, existe um grande distanciamento a vencer. Fruto dessa reflexão que a autora pontua a 

seguir um cenário normativo mais exequível. Onde posiciona o setor no nível estratégico 

quanto à sustentabilidade empresarial e segregada em duas fases a inovação. Hoje, o setor não 

possui vinculo efetivo de pesquisas em andamento, ou foco em capacitação que promova uma 

transformação rápida e inovadora. A curva de aprendizagem será necessária para atingir este 

grau. Logo, espera-se um espaço de tempo onde os resultados serão positivos, porém de 

inovações incrementais.  

 

4.6. Cenário Normativo 

 

 Em vista das reflexões acima, o cenário normativo representa uma evolução mais 

lenta, porém nos dois sentidos, caminhando para uma posição estratégica em relação a 

sustentabilidade empresarial e direcionando esforços para inovação, mas devido a inércia por 

longo período quanto a soluções construtivas, atrelada ao tradicionalismo da construção civil 

nacional, o eixo da solução evoluiu de forma mais branda. Em resumo, o cenário normativo 

pode ser posicionado na forma central entre os cenários, mas com maior tendência e 

direcionamento alvo para o Líder Sustentável (figura 27 e quadro 20). 
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Figura 27 – Cenário Normativo 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

Quadro 20 – Cenário Protagonista 

“Bola pra frete que atrás vem gente” Sustentabilidade Empresarial: Estratégico  

Solução Sistema: Inovações incrementais e disruptivas 

Característica 

Um cenário com avanço nos dois sentidos críticos apontados, porém com maior letargia no engajamento dos 

empresários e retorno com resultados. A inovação disruptiva acontece com certo atraso, o que gerou um 

descompasso com o mercado, porém inovações incrementais mantiveram o setor atuante. A gestão empresarial 

com foco sustentável avançou devido a pequeno número de empresas pioneiras que devido aos resultados 

positivos provocaram o convencimento da maioria.  

Premissas adotadas 

 Crescimento das vendas de revestimentos cerâmicos dividido em duas fases: A retomada da construção civil foi 

descompassada com a da indústria cerâmica. Com novas soluções, o setor se reposicionou.  

 Construção civil crescimento acentuado devido a incentivos de políticas públicas em habitação 

 Setor cerâmico apresenta destaque em inovações em sistemas construtivos com cerâmico alavancando o uso de 

revestimentos e novos nichos.  

 Construção industrializada crescente uso no país. 

 Setor cerâmico apresenta casos nacionais com excelentes retornos econômicos em gestão estratégica baseada no 

desenvolvimento sustentável.  

 Indústria: Redução do grupo de empresas, fusões e investimentos estrangeiros. Brasil, mantém a 3º posição 

mundial e reduz ociosidade do parque fabril. 

 Construtoras Sustentáveis: Crescimento do incentivo governamental, melhoria dos preços de venda com 

atributos socioambientais, consumidor mais consciente. Empresas cerâmicas com ações socioambientais se 

destacam. 

 A indústria passa a ser retentora de inovação em uma primeira fase de ordem incremental em produto e sistema, 

e com o amadurecimento do programa de inovação passa a ser desenvolvedores de tecnologia, sistemas 

construtivos disruptivos e materiais cerâmicos multifuncionais. 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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O setor passou por um longo processo de amadurecimento na temática da 

sustentabilidade. Um pool de empresas mais maduras se destacaram e mostraram que 

incorporar a sustentabilidade no negócio é lucrativo. Após este período inicial de um misto de 

desconfiança e de tentativa de usar o assunto apenas de forma marqueteira, o setor se engajou 

e evoluiu e em grande parte hoje, princípio sustentáveis fazem parte das estratégias do 

negócio. Deslocando o setor de um nível defensivo e compliance para um nível estratégico. A 

postura setorial beneficiou a todos, com aumento do valor econômico no longo prazo e 

vantagens competitivas para o mercado interno e externo. Promovendo um crescimento sólido 

e perene. 

A gestão socioambiental evoluiu de forma atrasada, mas de certa forma empurrada 

pelas constantes pressões governamentais e regulamentações das companhias ambientais. O 

setor sofreu grande pressão em vista da degradação ambiental e do particulado atmosférico. 

Trabalhou de forma unida em planos de mitigação, investimentos e melhorias no entorno para 

a redução dos problemas de saúde da população. Estes fatos pesaram de certa forma no 

equilíbrio econômico, porém em longo prazo deram sustentação ao negócio.  

A demanda de suprimentos de materiais primas brutas foi outro grave problema 

enfrentado em conjunto. Fábricas de produtos de via úmida e tipologias mais nobres foram 

deslocadas para regiões de exploração novas. Estes tipos de revestimentos cerâmicos 

elevaram de custo, o que prejudicou sua competitividade com os importados. O setor precisou 

reaver o tema da incorporação de resíduo e a atuação conjunto setorial para reduzir os 

impactos da escassez. Hoje, após desenvolvimento de produtos cerâmicos compostos dentro 

do programa de inovação foram iniciando testes indústrias desses revestimentos. Esta é uma 

grande oportunidade de perenidade setorial. 

Conforme a autora, no cenário protagonista, considera que o tema de inovação ainda 

irá passar por um período alongado de aprendizado. Não há como pular etapas. Não havia 

nenhum programa instalado com foco em inovação, além disso, existe ainda um sensível 

afastamento da cadeia com as universidades. Portanto, o setor irá trabalhar anos na solidez de 

um programa que possa trazer frutos no longo prazo. A curto e médio prazo este cenário mais 

realista possibilita o desenvolvimento de inovações incrementais para as soluções mais 

emergenciais de mercado. Inovações incrementais seriam propriamente dito a nacionalização 

das soluções em cerâmicas existentes no mercado europeu e americano. Como a própria 

Fachada Ventilada, Sistema de pré-moldado e Sistema de assentamento a seco. Além de 
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estabelecer estrutura de capital humano qualificado para os sistemas e trabalhar soluções para 

os grandes formatos e formatos slim.  

Inovações mais disruptivas estão em fase de estudo. Empresas pontuais já possuem 

em seu portfólio cerâmicas multifuncionais, autolimpantes, despoluidoras da atmosfera, 

fotovoltaica, reguladora de umidade do ar, porém ainda são produtos de alto custo e pouco 

aplicáveis. As cidades de atualmente possuem as tecnologias digitais mais focadas em 

mobilidade e segurança. O universo dos revestimentos evoluiu pouco em relação aos demais 

itens. Existem as tecnologias, mas não são ainda viáveis economicamente. 

A construção sustentável cresceu no país, o que colaborou com a mudança 

estratégica setorial. As construtoras pedem por dados do produto, ACV, EPD, Relatórios de 

Sustentabilidade, solicitam aval em códigos de conduta e visitam as fábricas. Este mercado 

hoje está em torno de 50%. Incluso as habitações populares que fazem uso de produtos mais 

sustentáveis, de menor manutenção, alta durabilidade e benefícios em desempenho e 

habitabilidade. A indústria se aprimorou em transparência verde. A avaliação de ciclo de vida 

hoje é uma ferramenta usual, o que colaborou com o avanço das ações de mitigação dos 

impactos e redução da pegada de produção dos revestimentos cerâmicos. Planos maiores para 

a matriz energética com envolvimento do governo e investimentos ainda está em discussão. 

 

4.7. Proposta estratégica 

 

Os cenários são hoje entendimentos como uma excelente ferramenta de análise 

crítica e visão de longo prazo, porém por si só representa apenas dados, informações, 

hipóteses, entre outros. O desdobramento dos cenários em um planejamento estratégico é 

imprescindível, caso contrário o estudo servirá apenas como curiosidade e base de análise 

crítica dos acontecimentos.  

Para tanto, foi realizado o desenvolvimento do cenário normativo, denominado de 

Protagonista, sendo este visto pela autora como uma visão de futuro mais palpável com 

ameaças e oportunidades, com avanço nos dois eixos das forças e fatores mais relevantes, ou 

seja, avançando na gestão estratégica com foco em desenvolvimento sustentável e avançando 

em inovação nas soluções cerâmicas. 

Para orientar e pontuar com colaborações, a autora descreve sugestões que possam 

nortear as estratégias setoriais, para tal revisita os marcos temporais que descreveu no capítulo 
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da revisão bibliográfica. Os marcos podem nortear a situação e esclarecer as duas fases 

descritas no cenário protagonista.  

Primeiramente visualiza que o setor deve guiar seus esforços em criar um programa 

sólido e direcionamento dos negócios com foco no desenvolvimento sustentável. Desta forma, 

a inovação e a gestão socioambiental serão temas e pilares debatidos. Estabelecer um 

planejamento estratégico para tal irá fomentar estudos, pesquisas, criação de uma estrutura 

para inovar, aproximação da cadeia e diálogos, que irão a médio e longo prazo trazer os 

resultados almejados. Portanto, a proposta estratégica está dividida em fases, sendo 

primeiramente a evolução do marco atual de sistemas construtivos, segunda fase que caminha 

em paralelo da sustentabilidade empresarial e assim com visão até 2050, tendo criado uma 

base para tal o setor começar a obter resultados de suas ações em inovações disruptivas 

(figura 28). 

 

Figura 28 – Marcos temporais (visão até 2050) 

 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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não se esgotam as ações possíveis nas descritas abaixo. Estas sim são apenas uma prévia do 

que a autora imagina e idealiza em cada período. As ações e melhor detalhamento devem ser 

desenvolvidas em um grupo misto de conhecimentos e envolvimento com a indústria 

nacional. 

 

4.7.1. Período 2010-2025 – Sistemas Construtivos 

 

O período de Sistemas Construtivos foi iniciado por pequena parte de empresas. Um 

planejamento setorial de estudos e investimentos para alavancar a nacionalização das soluções 

construtivas faz se necessário a fim de reduzir os impactos negativos da situação atual das 

patologias de descolamento.  

 Criação de um comitê de Engenharia, multidisciplinar, para desenhar projetos 

de novos sistemas construtivos; 

 Abertura de Comissão de Estudo em Fachadas ventiladas com cerâmica para 

orientar o processo atual, onde já constam empresas atuantes, porém sem devidos cuidados e 

ou projetos de engenharia associados, o que pode prejudicar o todo; 

 Desenvolvimento de um Guia Cerâmico sobre os Sistemas Construtivos 

possíveis em cerâmica, colaborando com a nacionalização dos sistemas já aplicáveis no 

mundo; 

 Realizar investimento de forma setorial, na realização de DATEC (Documento 

de Avaliação Técnica dentro do programa SINAT – Sistema Nacional de Avaliação Técnica) 

para os sistemas vistos como mais propícios para alavancar as soluções em cerâmica.  

 Promover canal de diálogo entre a cadeia e associações de classes para avaliar 

sistemas alternativos que possam ser favoráveis ao setor; 

 Lançar desafios em Startups para solucionar sistemas não aderidos em 

pequenos volumes, como obras de reformas e projetos residenciais. 

 

4.7.2. Período 2020-2040 – Sustentabilidade Empresarial 

 

Duas décadas de amadurecimento e incorporação da Sustentabilidade no DNA dos 

negócios da indústria promovido por um engajamento setorial motivado por benefícios e 

investimentos das associações de classes. 

 Promover o engajamento setorial a Iniciativa ANFACER + Sustentável. 
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 Focar na capacitação dos profissionais da área na temática sustentabilidade 

para o desenvolvimento do programa setorial. 

 Desenvolver um planejamento estratégico de longo prazo com foco no 

desenvolvimento sustentável da indústria, com aval dos empresários. 

 Realizar um posicionamento setorial com metas e planos para criar canal de 

diálogo com a sociedade e promover a transparência verde. 

 Realizar programas de conscientização e capacitação em toda a cadeia de 

stakeholders. 

 Ter atuação participativa nas câmaras do governo e das associações de classe 

da cadeia em prol do desenvolvimento sustentável. 

 Incentivar o avanço sustentável com o desenvolvimento de premiações e 

concursos. 

 Incentivar o consumo consciente com a divulgação e ou promoção de 

rotulagem de produtos cerâmicos mais sustentáveis. 

 

4.7.3. Período 2030-2050 – Inovação Disruptiva 

 

A incorporação da sustentabilidade como frente decisória dos negócios demandou 

ações, pesquisas e desenvolvimentos que promoveram inovações no produto, na 

comercialização e nos parques industriais.  

 Criar uma comissão mista de especialistas com foco em inovação para a 

sustentabilidade setorial. 

 Desenvolver base estruturada e procedimentada de um Programa de Inovação 

setorial. 

 Definir pilares, metas e desdobramento em ações. 

 Promover projetos e acompanhar a possibilidade de recursos para inovação. 

 Estabelecer vínculo com as universidades e centros de pesquisa pelo país. 

 Apoiar ações de inovação da cadeia, em fornecedores e em construtoras, junto 

a CBIC e SINDUSCON. 

 Promover a inovação através de desafios e vínculo com Startup. 

 Promover e valorizar ideias inovadoras com desenvolvimento de um prêmio. 

 Apoiar congressos e eventos científicos da área.   



119 
 

 

4.8. Pesquisa de Validação 

 

Os resultados da pesquisa de validação foram extremamente satisfatórios, com 100% 

de sim quanto à consistência dos cenários tanto os exploratórios, quanto o normativo e a 

proposta estratégica. Quanto à viabilidade de o setor fazer uso desta entrega, os respondentes 

consideraram viáveis, porém novamente com grande frequência foi frisada a necessidade de 

mudança de cultura e união. Por último, os respondentes concordam que a ferramenta de 

cenários apresentada pode colaborar com o fortalecimento do setor. Os resultados completos 

constam no Apêndice H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O estudo objetivou mapear as tendências visualizando um caminho para o 

desenvolvimento sustentável setorial e apresentar essa consolidação de uma forma 

interessante que promova a reflexão da realidade e aporte sinais de esperança para que possa 

promover a conscientização, informação e desperte o interesse das grandes lideranças, 

resultando em ações na prática. A autora considera que o objetivo foi alcançado com sucesso, 

que apesar de complexo e uma vasta gama de informações, em vista da amplitude do 

macroambiente definido, os resultados e apontamentos foram apresentados de forma sucinta 

favorecendo a compreensão e aprendizado. 

Em análise a toda a base de dados mapeada, coletas das entrevistas e ranqueamento 

pela pesquisa online, as forças mais importantes e incertas foram a questão da solução 

construtiva do sistema revestimento cerâmico e questões ambientais e estratégicas 

empresariais, que foram unidas e descritas como sustentabilidade empresarial. Com o 

encontro desses eixos, quatro cenários exploratórios foram descritos, sendo o cenário 

Decrescimento, compreendido como uma curva natural, caso o setor permaneça estável na 

atual zona de conforto; o cenário Sobrevivente Responsável com uma visão possível em vista 

do programa setorial da ANFACER, considerando que possa ocorrer um bom engajamento 

empresarial; o cenário Líder tradicional com uma visão de inovação  em soluções 

construtivas, porém com perdas devido à manutenção de uma gestão tradicional e pó ultimo o 

cenário Líder Sustentável com visão mais futurística nos dois sentidos e visto com menos 

probabilidade.  

Em vista da análise dos cenários exploratórios, a autora pondera e descreve um 

cenário normativo, levando em consideração forte tendência e um despertar já em andamento 

do setor para um crescimento nos dois eixos, porém ainda com certa letargia e descompasso, 

em vista de uma falta de estrutura atual para inovação e sustentabilidade nos negócios. O 

cenário normativo, nomeado de Protagonista, alimenta o desdobramento da proposta 

estratégica que fornece base crítica para definição de planos e ações em prol desde futuro 

desejado. Por último, o processo de entrega aproximou este trabalho de lideranças relevantes, 

e adicionalmente a pesquisa de validação conclui que cenários estão condizentes, que o 

cenário normativo apresenta visão adequada e uma proposta estratégica coerente e viável. 

Portanto, a autora conclui que o estudo se apresentou satisfatório e com boa base de reflexão 

para colaborar com o desenvolvimento sustentável da indústria de placas cerâmicas. 
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6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Conforme teorias para uso como ferramenta competitiva, os cenários devem ser 

debatidos e desenvolvidos em um grupo interno das organizações (SHELL, 2003; MARCIAL 

E GRUMBACH, 2008). Este estudo foi realizado por um indivíduo atuante na área, mas não 

um grupo, pode se dizer que está é a principal limitação, pois cenários são ferramentas onde a 

criatividade e interação de um grupo pode colaborar significativamente. Esta limitação tentou 

ser minimizada com a consulta a alguns especialistas entrevistados mais próximos a fim de 

avaliar se a análise crítica desenvolvida da etapa estava coerente.  

Outra limitação apontada pela autora foi à dificuldade de uma visão de longo prazo 

do grupo entrevistado, da mesma forma, esta limitação pode tornar as descrições mais 

superficiais ou de período reduzido para uma análise estratégica e desenho de ações 

orientativas ao futuro. A base de análise retrospectiva, literatura e visão crítica da autora 

foram a forma de direcionar o que era informação coletada não condizente com a visão de 

longo prazo. Conforme Marcial e Costa (2001) em sua pesquisa de aplicação de cenários no 

Banco do Brasil, fez exatamente a consideração de que a visão basicamente de curto prazo 

dos entrevistados pode prejudicar a descrição dos cenários de longo prazo e por consequência 

não promover definições estratégicas que conduzam a perenidade setorial.  

Por outro lado, Marcial e Grumbach (2008) relatam que os cenários mais efetivos 

devem ser construídos por indivíduos que conheçam o microambiente organizacional. A 

autora em si, atua no setor industrial de revestimentos cerâmicos há 20 anos, com experiência 

profissional em diversas áreas da indústria. Atualmente cumpre funções na associação de 

classe e no principal organismo certificador e laboratório de desempenho da indústria, logo a 

autora se autonomeia como especialista deste universo do microambiente e visualiza que este 

fato foi sim relevante para unir todo o conteúdo e conseguir uma descrição de cenário lógico e 

condizente, porém também pode ter um viés inconsciente de indução do estudo.  

Reche (et al., 2017) identifica três principais barreiras quanto a cenários 

prospectivos, sendo eles a questão cultural organizacional no desenvolvimento do cenário; 

estado real da mente para aceitar mudanças e o medo de se envolver com o mundo externo e 

visões futurísticas. A autora pondera que o público de especialistas chamados para a etapa da 

entrevista foi criticamente avaliado para consultar profissionais de ampla bagagem e com 

visões mais ampliadas do setor e do mercado, assim quebrando o problema de uma visão 

restrita, defensiva e com olhar mais interno. Porém pontua que a base de entrevistas não 
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apresentou grandes divergências de raciocínio e ou visões.  Como sugestão para 

aprofundamento futuro e ou outros estudos complementares, a autora pondera e recomenda 

uma ampliação na base da entrevista para membros do governo, ONGs, maior número e 

amostragem de construtoras a nível nacional e revendas. Em relação ao medo do futuro, esta 

pode ser uma barreira no uso e colocação em prática das orientações deste estudo. Porém, é 

uma limitação além do objetivo aqui almejado e não de domínio da autora.   

Em relação ao eixo sustentabilidade empresarial, por ser bem amplo, vale ponderar 

os motivos e ou desdobrar as forças que movem a sustentabilidade no setor, como questões 

regulatórias, capacitação, etc, assim discutindo e avaliando os fatores que interferem 

diretamente neste sentido. Com isso, outros eixos e desenhos de quadrantes podem surgir para 

uma base crítica. Outro ponto relevante não mapeado e ou organizado foi um aprofundamento 

no quadro político nacional. Enfatizando a importância deste na base de financiamento para o 

setor da construção civil e a importância de políticas públicas na promoção de habitações 

populares, cidades mais sustentáveis e benefícios financeiros para a promoção de construções 

verdes. 

Segundo Souza e Takahashi (2012), em sua análise das metodologias de cenários 

prospectivos, mapearam vantagens e desvantagens do uso desta ferramenta. Conforme quadro 

20 vale enfatizar o primeiro item onde os autores ponderam que por serem análises subjetivas 

o autor pode induzir com vieses inconscientes e afetar o desenvolvimento dos cenários. O 

segundo item é referente à base de pesquisa que por ser ampliada pode ser orientada de forma 

que negligencie temas e assuntos relevantes. A autora no começo do capítulo da revisão de 

literatura descrever as limitações e amostragem realizada, logo sugere que futuros estudos 

ampliam este horizonte para avaliar se houve negligência de itens significativos para a visão 

de futuro. 
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Quadro 21 – Vantagens e Desvantagens da ferramenta cenários prospectivos 

Vantagens Desvantagens 

a) Os cenários vão além das análises objetivas para 

incluir interpretações subjetivas. 

a) Os cenários podem ser afetados por 

vieses de percepção de seus 

planejadores. 

b) Os cenários organizam algumas possibilidades em 

narrativas que são fáceis de compreender e utilizar 

que um grande volume de dados. 

b) A pesquisa de dados e informações 

para a construção dos cenários pode ser 

negligenciada. 

c) Os cenários descrevem uma série de futuros 

concebíveis ou desejáveis, isto é, os futuros 

múltiplos. 

c) Uma abordagem qualitativa deve 

assegurar a adequabilidade dos peritos 

selecionados, o que não é uma tarefa 

fácil na prática. 

d) Os cenários abrem a mente para possibilidades até 

então inimagináveis, compelindo os gerentes a 

repensar suas estratégias. 

d) O processo de elaboração dos cenários 

consome bastante tempo. 

e) Os cenários são um meio de reconhecer alguns 

sinais de fraquezas, descontinuidades tecnológicas 

ou evento disruptivos e incluí-los no planejamento 

de longo prazo. 

e) Os membros ou o líder do time de 

elaboração de cenários podem mudar 

durante o processo. 

f) Os cenários melhoram a comunicação ao criar uma 

linguagem comum para lidar com questões 

estratégicas dentro de uma organização. 

f) Algumas pessoas podem tender a focar 

nos cenários mais prováveis. 

g) Os participantes compartilham informações 

durante o processo de construção de cenários, de 

modo que o aprendizado organizacional e o 

processo de tomada de decisão são melhorados. 

 

h) As várias técnicas para elaboração de cenários 

mostram que se trata de um processo flexível e 

adaptável a situações específicas. 

 

i) Os cenários conjugam o conhecimento táctico dos 

cenaristas às projeções formuladas 

 

Fonte: SOUZA; TAKAHASHI, 2012. 
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 APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA   

ENTREVISTAS – SEMI-ESTRUTURADA 

Roteiro de perguntas: 

1. Momento atual: 

1.1 Com base em sua experiência, como você descreveria o momento atual da indústria nacional 

de revestimentos cerâmicos passa? 

1.2 É de conhecimento que existe, em grande parte, uma base familiar da indústria nacional, como 

você enxerga este fato? 

1.3 Existem diferenças entre os clusters de cerâmicas, quanto a maturidade, recursos pessoais e 

tecnológicos? Qual sua opinião a respeito? 

1.4 Como você enxerga a relação nacional de acompanhar e desenvolver produto com base no 

mercado italiano? E quanto a tecnologia como o Brasil está? 

1.5 Quanto ao momento atual da indústria, você tem mais algum comentário que julgue relevante 

para este trabalho? 

 

2. Desafios e tendências: 

2.1 Quais seriam os maiores desafios e influências relevantes para a indústria de revestimentos 

cerâmicos com visão de longo prazo?  

2.2 Há um grande crescimento da preocupação no âmbito da sustentabilidade? Qual sua visão 

pessoal a respeito e quanto a indústria de que forma esta tendência pode influenciar? 

2.3 Com base em sua experiência, quais seriam as tendências, de forma ampla, mais relevante que 

devem ser tratadas e estudadas pela indústria RC? 

2.4 Quanto a desafios e tendências, você tem mais algum comentário que julgue relevante para 

este trabalho? 

 

3. Visões de futuro: 

3.1 Quais seriam os atores mais relevantes que o setor deve acompanhar como visão de futuro? 

3.2 Com base na linha de tempo histórica setorial, qual seria o passo, em anos, de tempo relevante 

para um estudo de cenário? 

3.3 Qual sua opinião em relação a uma comparações histórica entre Brasil e performance setorial 

europeia e americana, em relação a cultura de consumo? E em relação a construção civil? 

3.4 Como você enxerga a influencia do crescimento populacional e os déficits em habitação, no 

âmbito global, para o setor de RC? 

3.5 Qual sua visão e ou como você enxerga a influência das novas visões futurísticas de cidades 

inteligentes e ou cidades sustentáveis? 

3.6 Com base nos limites planetários, como você visualiza estas incertezas para a indústria RC? 

3.7 Com suas palavras, você possui e ou conseguiria descrever um cenário com visão para daqui 

30 anos? E uma visão de futuro ideal? 

3.8 Quanto a visões de futuro, você tem mais algum comentário que julgue relevante para este 

trabalho? 

 

4. Sugestões estratégicas: 

4.1 Quais seriam, em sua visão, importantes indicadores estratégicos de futuro para indústria de 

RC? 

4.2 Quais seriam, em sua visão, importantes focos de investimentos para inovação da indústria de 

RC? 

4.3 Com base em nossa conversa, quais são suas sugestões estratégicas para as associações de 

classe da indústria RC? 

4.4 Com base em nossa conversa, quais são suas sugestões para o estudo de cenários? 

4.5 Por último, quais considerações finais você gostaria de pontuar?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA – EXPERTISE 

CONSTRUÇÃO CIVIL/CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

ENTREVISTAS – SEMI-ESTRUTURADA – CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Roteiro de perguntas: 

 

1. Momento atual: 

1.1 Com base em sua experiência, como você descreveria o momento atual que a 

indústria nacional da construção civil está passando? 

1.2 Em continuidade, quanto ao Sistema de Revestimentos (Pisos, Paredes e Fachadas), 

em especial o revestimento cerâmico? 

 

2. Desafios e tendências: 
2.1 Quais os maiores desafios e influências relevantes para a Construção Civil nacional 

com visão de longo prazo?  

2.2 Quais os maiores desafios para o sistema de revestimentos em uma construção? 

2.3 Como você percebe a atuação e envolvimento da indústria de revestimentos 

cerâmicos na Construção Civil nacional?  

2.4 Há um grande crescimento da preocupação no âmbito da sustentabilidade? De que 

forma esta tendência vem influenciando ou pode ainda influenciar a construção civil? 

2.5 Quais seriam as tendências de peso, de forma ampla, mais relevante para a indústria 

da construção civil nacional? E para o Sistema de revestimentos cerâmicos? 

 

3. Visões de futuro: 

3.1 Quais seriam os atores mais relevantes para uma construção civil sustentável? 

3.2 Como você enxerga a influencia do crescimento populacional e os déficits em 

habitação para o setor da Construção Civil? 

3.3 Qual sua visão e ou como você enxerga a influência das novas visões futurísticas de 

cidades inteligentes e ou cidades sustentáveis? 

3.4 Com base nos limites planetários, como você visualiza estas incertezas para a 

Construção Civil? 

3.5 Como você enxerga o cenário nacional da Construção Civil para as próximas 

décadas? 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE PESQUISA 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE 
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APÊNDICES E – INFOGRÁFICO CENÁRIOS 
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APÊNDICE F – PESQUISA DE VALIDAÇÃO 
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APÊNDICE G – RESULTADOS DA PESQUISA DE VALIDAÇÃO 
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ANEXO A – VISÃO BRASIL 2050 – DILEMAS 
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ANEXO B – VISÃO BRASIL 2050 – OPORTUNIDADES 
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ANEXO C – BALANÇO DE SUPRIMENTO MINERAL – CENÁRIO PAULISTA 
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ANEXO D – ANÁLISE DE SWOT – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS 

CERÂMICOS 
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ANEXO E – PROGRAMAÇÃO CONFRESSO FORNECER – ASPACER 

 


