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Motivações 

2050 

 9 bilhões de pessoas  

 (demanda de alimento, água, 

energia e habitação) 

 Envelhecimento da população 

 Planeta – recursos finitos 

 Déficit ecológico mundial 

acentuado 

 



Motivações 

2050 

 Adensamento urbano 

 Cidades Sustentáveis:  Moradia, 

Mobilidade, Segurança, Saúde, 

Qualidade de Vida, Educação, 

Renda... 

 Cidades: 2/3 da energia global 

 

 ODS (envolvimento das partes: 

publico, privado e sociedade) 

 



Motivações 

Construção Civil 

 Cidades 2/3 da energia global 

 50-75% consumo dos recursos 

naturais do planeta 

 50% resíduos sólidos urbanos   

 Setor industrial mais atrasado, 

nada inovador e menos digital 

 Baixa produtividade 

 Alta demanda de capital humano e 

pouco qualificado 

 Alta relevância:  9,1% PIB e 4º 

lugar em geração de empregos 



Motivações 
Construção Civil 

qualidade (altos índices de patologias) 



Motivações 

Revestimentos Cerâmicos 

 Elemento relevante em habitação 

 3º maior produtor e consumidor mundial 

 25 mil empregos diretos e 200 mil indiretos 

 PIB cadeia de materiais – 11% do PIB 
construção 

 

 ACV – 80% impacto: produção 

 Mineração: degradação ambiental e 
suprimento 

 Setor alta dependência energética 

 Grande capacidade de incorporar resíduos 
pós consumo 

 Soluções cerâmicas podem colaborar para 
os desafios de cidades sustentáveis 

 

 



Pergunta de Pesquisa 

 Quais são os cenários, em uma visão de longo prazo, com 

foco na promoção do desenvolvimento sustentável da 

indústria de revestimentos cerâmicos? 

Objetivo:   

 Mapear os desafios, tendências, ameaças e oportunidades 

do setor de revestimentos cerâmicos, sinais de mudanças; 

 Estratégica para desenvolvimento sustentável- longo 

prazo;  

 



Metodologia 

Cenários Prospectivos 

 Ferramenta para inteligência competitiva 

 Forma de gerir crise, aprimorar flexibilidade, diversidade e 

segurança. 

 Ampliar aprendizado e orientar decisões 

 Minimizar riscos, ameaças e entender as oportunidades 

 Ferramenta de base para incorporação de novos conceitos e 

elaboração de estratégias 



Metodologia 

Cases 

 Shell (GBN) 

 Ipea 

 Banco do Brasil 

 Sebrae 

 ABDI 

 CBIC 

 CEBDS 

 



Metodologia 

 Cenários Prospectivos 
Peter Schwartz 

Global Business Network 



Resultados do Estudo 

 Pesquisa Bibliográfica 

 Entrevistas 

 Pesquisa online 

 Lógica dos cenários 

 Cenários Prospectivos 

 Monitoramento e indicadores 

 



Pesquisa Bibliográfica 

Macro tendências 

Sistema de 
revestimento (Piso, 

parede, fachada) 

Revestimento 
Cerâmico 

• Sustentabilidade 

• Sociais, Culturais 

• Econômicos 

• Cultura consumo, 
comportamento 

• Construção do futuro 

• Construções sustentáveis 

• Cidades sustentáveis 

• Risco e tendências da 
produção 

• Inovação disruptiva, 
substitutos 

Meio 
Ambiente e 
Sociedade 

Cidades 
Urbanização 

Construção 
Civil 

Revestimento 
Cerâmico 



Pesquisa Bibliográfica 

Período Artesanal 

1950-1980 

•  Olarias de 
cerâmica 
vermelha 

•  Produtos mais 
rústicos e 
irregulares 

•  Fornos garrafão 
e ou tunel. Ciclos 
de dias de queima 

•  Queima com 
lenha, carvão, 
combustiveis 
mais poluentes 

Matriz energética 

1980-2000 

•  Advento do gás 
natural. Setor 
migra sua matriz 
energética 

•  Novas 
tecnologias de 
queima. 

•  Fornos a rolo. 
Ciclos de 60-20 
minutos. 

•  Produtividade e 
crescimento.  

•  Reduz custo, 
preços 

•  Classes socias C 
e D 

Conformidade 
Produto 

1990-2010 

•  Criação Norma 
Técnica de 
Revestimentos 
Cerâmicos 

•  Criação do CCB 
- Centro 
Cerâmico do 
Brasil- 
Laboratório e 
Organismo de 
certificação 

•  Industria 
pioneira no 
Sistema de 
Acreditação 
Inmetro 

•  Case de sucesso 
-adesão 
voluntária.  

Tecnologia e 
Internacionali-
zação 

1990-2010 

•  Associação 
Nacional foca 
estratégias de 
internacionali-
zação da 
ceramica  
brasileira. 

•  Criação da 
ExpoRevestir - 
Feira de 
Negócios do 
setor.  

•  Projeto Apex - 
Compradores 
internacionais, 
eventos e feiras 
internacionais 

Sistemas 
Construtivos* 

2010-2019 

•  Novas 
tecnologias de 
instação: Fachada 
Ventilada, Piso 
Elevado e Pré-
moldado . 

•  Algumas 
industrias 
percebem a 
necessidade de 
inovação 
tecnologica na 
instalação e 
ampliam seu 
escopo. 

 
•*ainda principiante 

Marcos Temporais – Industria Cerâmica 



Pesquisa Bibliográfica 

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 

Marcos Temporais – Construção Civil  



Entrevistas 

Semi-estruturada – questões abertas sobre: 

 Momento atual,  

 Desafios e Tendências, 

 Visões de Futuro, 

 Sugestões estratégicas. 

 

 
16 entrevistados 

12 profissionais (academia, organismos, 

associações de classe, diretorias e gerencias 

da industria) 

4 profissionais (academia, consultoria, 

projetista e construtor) 

 



Entrevistas – 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 numero de industrias 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 



Entrevistas – Situação atual 

Revestimentos Cerâmicos Construção Civil 

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 alta tecnológica/robótica 

(destaque mundial) 

*Incorporação de resíduos pos consumo 

*Melhorias na gestão ambiental: consumo 

energético e água. 

*Inovação na rota via seca – mais 

sustentável. 

*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-moldados, Steel frame, Wood frame, 

Sistemas mistos e obras modulares. 



Entrevistas – Situação atual 

Revestimentos Cerâmicos Construção Civil 

Tendências de 

futuro 

*Industria 4.0 – Digitalização 

*Cerâmica multifuncional 

*Impressão 3D 

*Biomimetismo 

*Canal de venda – mercado digital 

*Novas tecnologias – microondas 

*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 

Fatores chaves – Microambiente Forças Motrizes - Macroambiente 

*Estratégia Empresarial 

*Recursos Humanos 

*Limites Meio Ambiente 

*Sistema Construtivo e de Instalação 

*Tendências da Construção Civil 

*Tendências Urbanização 

*Comportamento Consumidor 



Pesquisa online 

 Temas: Meio Ambiente, 

Sistema, Construção, 

Cidades, Consumo e 

Estratégia. 

 18 apontamentos 

 Valor de 1 a 5 (1 pouca 

importância ou baixa 

incerteza e 5 muito 

importante ou muita 

incerteza) 

 

 58 respostas 



Pesquisa online 

MEIO AMBIENTE

4,44; 2,74
SISTEMA

4,02; 2,77

CONSTRUÇÃO

3,98; 2,68

CIDADES

4,05; 2,65
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Lógica dos Cenários 

• 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 



Lógica dos Cenários 

• 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 



Cenários 

LIDER 
TRADICIONAL 

REFERENCIAL 
MUNDIAL 

DECRESCIMENTO 
MARCO  

SOCIAL 

LIDERANÇA 

SOCIAL 

INOVAÇÕES 

DISRUPTIVAS 

DEFENSIVO 

BUSINESS 
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SUSTENTABILIDADE      EMPRESARIAL 
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Cenários 

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 numero de empresas, emprego e representatividade no 

PIB nacional. 

  

 Cenário: Decrescimento 



Cenários 

 Cenário: Marco Social 

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, 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.  



Cenários 

 Cenário: Líder tradicional 

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 a postura defensiva quanto aos problemas 

socioambientais geram perdas financeiras e de imagem, perda de mercado das 

construções verdes em crescimento e crise econômica.  



Cenários 

 Cenário: Referência Mundial 

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 industria para entrega de soluções. Promoveu crescimento de 

mercado, reposicionamento mundial e perenidade.  



Conclusões do Estudo 

 

 Cenário Decrescimento – curva natural, caso fiquem na atual 

zona de conforto 

 Cenário Marco Social – visão possível em vista do programa 

setorial, caso houver bom engajamento. Crescimento da 

construção sustentável. 

 Cenário Líder tradicional – visão de inovação e gestão 

tradicional. Desempenho bom, atrelado a problemas 

econômicos. 

 Cenário Referência Mundial – visão mais futuristica e menos 

plausível. 

 



Cenário Normativo 

 Cenário: Normativo 

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, porem inovações incrementais mantiveram o 

setor atuante. A gestão empresarial com foco sustentável avançou devido a 

pequeno numero de empresas pioneiras que devido aos resultados 

provocaram o convencimento da maioria.    



Proposta Estratégica 

1950-
1980 

• Período Artesanal 

1980-
2000 

• Matriz energética 

1990-
2010 

• Conformidade Produto 

1990-
2010 

• Tecnologia e Internacionalização 

2010-
2025 

• Sistemas Construtivos 

2020-
2040 

• Sustentabilidade Empresarial 

2030-
2050 

• Inovação Disruptiva 

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.  

 

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. 

 

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.  
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