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Introdução 

  

 

A habitação é uma das necessidades básicas do ser humano, representando proteção e 

abrigo e sendo uma condição para a motivação e busca de outros objetivos, como a 

participação, integração a um grupo e auto-realização (MASLOW, 1943). A importância da 

habitação digna é reconhecida mundialmente através da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2009), no artigo 25, parte 1: 

      

“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 

família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 

alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e 

tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice 

ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes 

da sua vontade”. 

 

 Apesar desta declaração assinada por diversas nações há mais de 60 anos, dados 

recentes da ONU mostram que um terço da população urbana mundial ainda vive em 

situações precárias, sem acesso à água potável, saneamento básico e equipamentos sociais 

básicos – transporte, saúde e educação (UN-HABITAT, 2007). 

 

 Assim como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em nível internacional, 

outra declaração: o Relatório Brundtland, apresentou um conceito político que busca ser um 

norteador das políticas públicas em todo o planeta: o desenvolvimento sustentável, definido 

neste relatório como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer suas necessidades” (ONU, 

1987).  

 

A definição de desenvolvimento sustentável (DS) formulada no Relatório Brundtland 

supracitada é a mais disseminada, entretanto, não há consenso em torno da mesma, variando 

de acordo com os campos específicos nos quais o conceito é aplicado (VEIGA, 2005a; 

SEIFFERT, 2007). Outra definição conhecida é apresentada por SACHS (2000) que define o 

DS como um padrão de desenvolvimento diferente, denominado por ele como vitória tripla e 

cujos pilares são: atender simultaneamente os critérios de relevância social, prudência 

ecológica e viabilidade econômica. O quadro abaixo resume esta definição de Sachs. 



 16 

 

QUADRO 1 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO VITÓRIA TRIPLA 

 IMPACTOS 

ECONÔMICO SOCIAL ECOLÓGICO 

Crescimento 

desordenado 

+ - - 

Crescimento 

socialmente 

benigno 

+ + - 

Crescimento 

ambientalmente 

sustentável 

+ - + 

Desenvolvimento 

Sustentável 

+ + + 

Extraído de Sachs (2002). 

  

 Além das discussões acerca da própria definição de desenvolvimento sustentável ou 

sustentabilidade, ainda encontramos áreas nebulosas quanto à operacionalização destes 

conceitos, seja em função dos conflitos quanto à posição do sistema econômico em relação à 

natureza de acordo com a economia ambiental e a ecológica, seja devido à dificuldade em 

quantificar o que é sustentável nas práticas de produção e consumo para promover uma 

mudança em direção a uma sociedade com menor impacto socioambiental. 

 

MANZINI e VEZZOLI (2002) apontam que existem diversas formas de partir da 

atual sociedade industrial capitalista em direção a uma sociedade sustentável, lembrando que 

o desenvolvimento sustentável, ou também sustentabilidade, não é uma direção e sim um 

objetivo a ser alcançado e que deve atender aos seguintes requisitos gerais: • Basear-se 

fundamentalmente em recursos renováveis (garantindo ao mesmo tempo a renovação natural 

destes recursos); • Otimizar o emprego dos recursos não renováveis (compreendidos como o 

ar, a água e o território); • Não acumular lixo que o ecossistema não seja capaz de 

renaturalizar (isto é, fazer retornar às substâncias minerais originais e, não menos 

importante, às suas concentrações originais) e; • Agir de modo com que cada indivíduo, e 

cada comunidade das sociedades ‘ricas’, permaneça nos limites de seu espaço ambiental e, 
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que cada indivíduo e comunidade das sociedades ‘pobres’ possam efetivamente gozar do 

espaço ambiental ao qual potencialmente têm direito. Nesta linha, o pressuposto comum a 

todos os caminhos para se atingir a sustentabilidade é que a pegada ecológica (o quanto de 

terra é necessário para atender ao estilo de vida dos indivíduos, cidades, países, planeta) seja 

muito menor do que a pegada atual – nos dias de hoje, se todos os humanos da Terra 

consumissem como os Estados Unidos seriam necessários três planetas Terra para comportar 

tal demanda (SEIFFERT, 2007).  

 

 É imprescindível que as transformações decorrentes dos passos propostos pela cultura 

ambientalista sejam implementadas de forma sistêmica, por todos os agentes sociais (em uma 

visão geral, as empresas, os governos e a sociedade civil) em um processo coletivo de 

aprendizagem onde os papéis de cada agente não são pré-definidos e sim postos à discussão a 

qualquer momento de acordo com as experiências alcançadas por estes agentes e com o 

objetivo comum da sustentabilidade. A reorientação do atual sistema socioeconômico deve 

passar pela fase de análise tanto do comportamento dos atores sociais que o compõem quanto 

das interações entre estes atores, ambos influenciados constantemente por estímulos externos 

e internos (MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

 

 A habitação popular, foco desta pesquisa, é objeto de estudo cientifico há muitas 

décadas e estes estudos já produziram uma significativa quantidade de trabalhos, estudando 

desde a origem das favelas até os movimentos sociais de luta por moradia digna, passando 

pelo estudo da ação governamental sobre a habitação (com grande destaque para o período de 

atuação do Banco Nacional de Habitação (BNH)), o estudo do uso do solo e da renda da terra 

como questões fundamentais para a elaboração de uma política habitacional, o estudo das 

periferias das regiões metropolitanas, dos movimentos de autoconstrução e das relações entre 

trabalho e moradia (VALLADARES, 1982). 

 

 A discussão entre as políticas de habitação popular e a questão da sustentabilidade, 

entretanto, não foi incorporada às pesquisas sobre habitação até o início dos anos 1990, com a 

implementação de programas nacionais e internacionais de pesquisa em tecnologia 

habitacional e construções mais sustentáveis. 

 

 Dados oficiais do déficit habitacional no Brasil (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2009) com base no ano de 2007, mostram que são necessárias mais de 6 milhões de moradias 
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no Brasil, sendo que mais de 95% desta necessidade está concentrada na faixa de renda até 5 

salários mínimos (89,4% até 3 salários mínimos e 6,5% na faixa entre 3 e 5 salários 

mínimos), explicitando a importância da construção de casas populares no país.  

 

 O papel do Estado na execução das políticas federais de habitação popular, reflexo do 

desenvolvimento histórico do sistema capitalista no Brasil e da relação do Estado com a 

iniciativa privada, resume-se principalmente a financiar tanto as construtoras privadas quanto 

as famílias que buscam adquirir sua casa própria (BONDUKI, 1982). Somente o Programa 

Minha Casa Minha Vida – primeira versão, por exemplo, contou com mais de 30 bilhões de 

reais para investimentos com objetivo de construir um milhão de moradias. 

 

Os recursos para o setor da construção são crescentes. Para o período 2011-2014, no 

Segundo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), os investimentos na construção 

civil superam 278 bilhões de reais, além de vultosos investimentos em outros setores da 

construção – como toda infraestrutura de transportes e energia – que não são foco desta 

pesquisa. Somente a segunda versão do Programa Minha Casa Minha Vida, com a meta de 

contratação de 2 milhões de moradias, contará com mais de 71 bilhões de reais para este 

período. 

 

Além do déficit habitacional citado anteriormente e foco deste trabalho, eventos 

internacionais de grande magnitude como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 

2016 também atraem vultosos recursos para o setor da construção e fortalecem a necessidade 

de reflexão dos impactos que estas construções trarão para o Brasil no futuro – não muito 

distante – em termos de consumo de recursos naturais durante as obras, durante a operação 

dos empreendimentos e o que se fará com eles após seu uso. 

 

Este processo de incorporação da sustentabilidade na construção civil, que também 

será discutida nesta pesquisa, não é fácil, seja em função da dificuldade de interpretar em 

termos quantitativos a definição qualitativa de sustentabilidade – como citado anteriormente 

–, seja em função da rede institucional criada há mais de 5 décadas no país cujo foco é a 

produção em larga escala de moradias padronizadas, que não contam com uma avaliação 

criteriosa e holística dos projetos a serem financiados. Assim, não há preocupação em medir 

os impactos da habitação em todo o seu ciclo de vida e, conseqüentemente a construção de 
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moradias não atingirá os objetivos de inclusão social e respeito ambiental declarados pelo 

governo. 

 

A incorporação da sustentabilidade, seja em um país, em um setor ou mesmo em uma 

só empresa, necessita de um processo de modificação de papéis a serem desempenhados, de 

objetivos a serem perseguidos e de práticas a serem adotadas, ou seja, a sustentabilidade 

verdadeira precisa de uma mudança profunda de comportamento e práticas de todos os atores 

sociais.  

 

Estas mudanças necessitam tanto de novos conhecimentos como da reinterpretação ou 

readequação dos conhecimentos existentes, em um processo denominado de inovação e já 

estudado há certo tempo. A inovação para a sustentabilidade, também chamada de eco-

inovação, é o principal instrumento que as companhias, os setores econômicos, os Estados e a 

sociedade como um todo possuem para propiciar a tão almejada transição para um modelo 

econômico inserido no sistema natural, respeitando os limites naturais do planeta e 

promovendo o desenvolvimento socioeconômico da humanidade. 

 

Paralela a toda esta questão ambiental, outro papel de destaque do setor da construção 

é seu peso social enquanto gerador de renda. Em termos de geração de emprego, o setor da 

construção civil é um dos maiores empregadores do Brasil com mais de 2 milhões de 

empregos formais registrados até novembro de 2010 (MTE, 2010) e com uma tendência 

crescente de geração de vagas de trabalho em função do aumento de investimentos no setor. 

 

 Por estes dois papeis de destaque, o setor da construção civil é alvo constante de 

investidas estatais para promoção do crescimento do setor e para aumento da produção de 

moradias, gerando mais empregos aos cidadãos e visibilidade política aos gestores públicos.  

 

O modelo de implantação da política de habitação, criado nos anos de 1960, como foi 

citado anteriormente e será discutido neste trabalho, embora tenha possibilitado a construção 

de milhões de unidades habitacionais carrega uma série de deficiências que, sob a ótica da 

sustentabilidade, superam em muito o benefício da larga escala.  

 

Empreendimentos padronizados, que não são planejados de forma a se integrarem 

com o entorno, que não promovem a integração entre os próprios moradores, não apresentam 
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alternativas para o desenvolvimento socioeconômico desta população vulnerável e não 

atendem às necessidades mínimas de seus usuários finais são alguns exemplos de deficiência 

encontrados em diversos empreendimentos financiados com recursos públicos dentro das 

políticas federais de habitação (FIX; ARANTES, 2010; GUERRA, 2009; MEDVEDOVSKI 

et al., 2005). 

 

 A Caixa Econômica Federal (CAIXA) tornou-se a principal responsável pelo fomento 

das políticas federais de desenvolvimento urbano e habitação em 1986, quando incorporou o 

extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), passando a ser o principal agente executor das 

políticas públicas habitacionais do governo federal e responsável pelos repasses destes 

vultosos recursos destinados à construção civil. Neste mesmo período, se organizavam as 

discussões em nível internacional da necessidade de alteração dos rumos do sistema 

capitalista vigente, culminando na divulgação do Relatório Brundtland e sua definição de 

desenvolvimento sustentável (SEIFFERT, 2007). 

 

Os bancos têm um poder de influência muito grande sobre as características dos 

projetos que financiam, entretanto, somente no início dos anos 2000 é que se inicia um 

movimento, internacional e posteriormente nacional, de incorporação de critérios 

socioambientais na avaliação dos projetos de financiamento dos bancos, movimento 

construído a partir da interação entre os bancos e movimentos sociais organizados 

(Organizações Não-Governamentais – ONG) (IDEC, 2008; MAGALHÃES, 2009).  

 

 O modelo que será analisado nesta pesquisa é o utilizado pela CAIXA para seleção, 

contratação e acompanhamento das construtoras e seus respectivos projetos de moradias 

populares. Buscaremos apresentar alguns possíveis impactos que este modelo tem sobre a 

qualidade dos empreendimentos sob a ótica dos usuários finais, sobre a relação custo-

benefício sob a ótica da sustentabilidade e sobre o grau de inovação na indústria da 

construção civil sob a ótica dos verdadeiros especialistas do setor – engenheiros, arquitetos e 

outros técnicos organizados nas construtoras – e buscaremos identificar os possíveis impactos 

que a adoção de um modelo de compra baseada em desempenho
1
 destes empreendimentos 

pode ter sobre tais quesitos (qualidade, inovação e sustentabilidade). 

                                                
1 Tradução utilizada neste trabalho para a expressão inglesa Performance-based Procurement, que se refere a 
todas as atividades necessárias para a realização de metas e objetivos de uma estratégia, neste caso, implementar 
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Objetivos e Metodologia da Pesquisa 

 

 

A situação-problema em que esta pesquisa se insere é, como pode ser observado na 

introdução, que o atual modelo de compra/contratação dos empreendimentos populares 

dentro da política pública federal de habitação não é eficaz em atender às demandas atuais, 

quais sejam, necessidades dos usuários, a geração de um ambiente favorável à inovação, 

promotor da competitividade no setor e da sustentabilidade verdadeira dos empreendimentos. 

 

A CAIXA exerce um papel de compradora ao contratar uma empresa para construir 

empreendimentos populares, assim, em substituição ao termo contratação será utilizado o 

termo compra que, por sua vez, será qualificado com o adjetivo ‘estratégica’. O conceito de 

compra estratégica será apresentado mais detalhadamente adiante neste trabalho, mas em 

termos gerais, este conceito reflete a visão da atividade de compra não como um 

procedimento burocrático, mas sim como um instrumento de realização de estratégias para o 

alcance de metas, objetivos e o cumprimento da missão da organização, neste caso, alcançar 

os objetivos da política pública federal de habitação e realizar a missão da CAIXA 

(“promover o desenvolvimento sustentável e a cidadania no país como instituição financeira, 

agente de políticas pública e parceira estratégica do Estado”). 

 

O objetivo principal desta pesquisa é identificar os possíveis impactos que a adoção 

de um modelo alternativo para implantação da política pública federal de habitação pode ter 

sobre a promoção da sustentabilidade e da inovação no setor brasileiro da construção civil. 

 

Deste objetivo central, depreendem-se os seguintes objetivos secundários: • apresentar 

os desafios que o contexto de sustentabilidade apresenta à indústria da construção civil 

brasileira; • apresentar como a inovação se relaciona com a sustentabilidade e como se insere 

na indústria da construção civil; • apresentar as características principais de um ambiente 

favorável à inovação; e • promover uma reflexão sobre o uso do poder de compra do Estado 

para estimular o desenvolvimento sustentável e a competitividade da indústria nacional. 

 

                                                                                                                                                  
a política pública de habitação, desde a seleção dos empreendimentos à contratação de serviços para sua 
manutenção. 
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Este trabalho busca contribuir com o entendimento do uso do poder de compra do 

Estado para promoção da sustentabilidade e da inovação em setores econômicos, neste caso o 

da construção civil. Assim, espera-se com este trabalho apresentar uma abordagem que trate a 

compra pública não como um procedimento burocrático, mas como um poderoso instrumento 

de implantação integrada de diversas estratégias do governo federal, tais como as estratégias 

ambientais declaradas em políticas nacionais de meio ambiente e de mudanças climáticas, a 

estratégia de promoção de desenvolvimento social dos brasileiros declarada nos programas 

públicos setoriais ou ainda a estratégia de promoção da competitividade da indústria nacional 

vista em programas setoriais para este fim. 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, definida, segundo MALHOTRA (2006) como “uma 

metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras que 

proporciona percepções e compreensão do contexto do problema” que utilizará o método do 

estudo de caso para responder à pergunta central: quais os possíveis impacto que a adoção de 

um modelo de compra estratégica baseada em desempenho para implantação da política 

pública federal de habitação tem sobre a promoção da sustentabilidade e da inovação na 

indústria brasileira da construção civil? 

 

As hipóteses que serão analisadas nesta pesquisa são: • o setor da construção civil é 

estratégico para a promoção da sustentabilidade em função de sua importância enquanto 

gerador de emprego, renda e poluição; • o uso do poder de compra do Estado é um 

instrumento central de fomento à sustentabilidade e à inovação no setor da construção civil e; 

• a busca da sustentabilidade implica em mudanças de hábitos e práticas das pessoas e 

empresas, fazendo da inovação um instrumento fundamental neste processo. 

 

Conforme CESAR (2005: 7-8), “um estudo de caso é mais indicado para aumentar a 

compreensão de um fenômeno do que para delimitá-lo” e citando Yin, “a adoção do Método 

do Estudo de Caso é adequada quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e 

“por que”, e nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua 

natureza, esteja inserida em contextos sociais. Embora o pesquisador utilize um quadro 

teórico referencial como ponto de partida para utilização do método, alguns estudos 

organizacionais enquadram-se em situações em que o pesquisador se vê frente a frente com 

problemas a serem compreendidos e para os quais estudos experimentais não podem ser 
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aplicados; ou em situações nas quais estudos de natureza predominantemente quantitativa não 

dão conta dos fenômenos sociais complexos que estejam envolvidos nas mesmas.” 

  

Este estudo de caso terá caráter exploratório, definido por Piovesan e Temporini 

(1995) como sendo uma pesquisa em que se busca conhecer mais profundamente um 

problema para melhor defini-lo e então seguir com diferentes formas de pesquisa que 

aprofundem o conhecimento de tal problema. Citando Theodorson e Theodorson (1970): 

 

Estudo exploratório: um estudo preliminar cujo maior objetivo é familiarizar-se 

com o fenômeno investigado para que os estudos seguintes sejam definidos com maior 

precisão e entendimento. O estudo exploratório (que pode utilizar uma variedade de 

técnicas, geralmente com amostra pequena) permite que o investigador defina seu 

problema de pesquisa e suas hipóteses com maior acurácia. O estudo também possibilita a 

escolha de técnicas mais adequadas para a pesquisa e a decisão sobre as questões com 

maior necessidade de foco e investigação detalhada, assim como (o estudo) ajuda a 

identificar possíveis dificuldades e resistências”2 (traduzido de THEODORSON E 

THEODORSON apud PIOVESAN E TEMPORINI, 1995). 

 

Através de uma abordagem dedutiva, “em que, partindo de teorias e leis, na maioria 

das vezes se prediz a ocorrência de fenômenos particulares (conexão descendente)” 

(LAKATOS, MARCONI, 2003), será apresentado o referencial teórico sobre sustentabilidade 

e inovação, explicitando os pressupostos necessários para sua promoção. A partir deste 

cenário teórico definido, será apresentado o conceito de compra estratégica baseada em 

desempenho e então, será utilizado o resultado de estudos de caso da aplicação deste tipo de 

modelo nos Estados Unidos e Holanda para avaliar como tal forma de compra estratégica 

atende aos requisitos necessários para a criação de um ambiente favorável à inovação e 

promotor sustentabilidade na construção civil. Como se trata de pesquisa inédita neste setor 

brasileiro, foram utilizados resultados obtidos em pesquisas internacionais que avaliaram o 

impacto deste modelo de compra sobre diferentes variáveis deste setor econômico; dessa 

                                                
2 Texto original: “Exploratory study: a preliminary study the major purpose of which is to become familiar with 

a phenomenon that is to investigate, so that the major study to follow may be designed with greater 

understanding and precision. The exploratory study (which may use any of a variety of techniques, usually with 

a small sample) permits the investigator to define his research problem and formulate his hypothesis more 

accurately. It also enables him to choose the most suitable techniques for his research and to decide on the 

questions most in need of emphasis and detailed investigation, and it may alert him to potential difficulties, 

sensitivities, and areas of resistance” (THEODORSON E THEODORSON apud PIOVESAN E TEMPORINI, 
1995). 
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maneira poderemos identificar os possíveis impactos sobre o setor brasileiro da construção 

civil. 

   

A pesquisa foi organizada em capítulos que buscam apresentar os conceitos de 

sustentabilidade e inovação e sua inserção no setor da construção civil; o modelo vigente para 

implantação da política pública de habitação e o modelo proposto estudado: o sistema de 

compra estratégica baseada em desempenho (SCEID), com a avaliação dos seus possíveis 

impactos sobre as variáveis sustentabilidade e inovação.. 
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1. A Política Pública Federal da Habitação e o Setor da Construção Civil Brasileira no 

Contexto da Sustentabilidade 

  

 

Neste capítulo apresentaremos como o setor da construção civil brasileira e a política 

pública de habitação no país se insere no contexto da sustentabilidade que se fortalece no país 

e no mundo. 

 

Na primeira seção será apresentado um breve histórico da construção da 

sustentabilidade. Através do entendimento dos pressupostos do sistema econômico 

neoclássico – base do conhecimento vigente em termos de gestão de políticas públicas e 

funcionamento dos mercados – quanto à forma como ele se relaciona com o meio ambiente e 

os debates entre esta corrente e a corrente da Economia Ecológica, apresentaremos as 

principais definições para o conceito de desenvolvimento sustentável pensando-o como 

ferramenta de fomento à construção de um novo modelo de sociedade, em que a economia 

respeita os limites do meio natural e permite o desenvolvimento social das pessoas que 

compõem a sociedade. 

 

A segunda seção apresentará um breve histórico da política pública de habitação no 

Brasil, apresentando as principais motivações que levaram à formulação da política e os 

principais agentes promotores da mesma. Será apresentada também a maneira como a política 

é implantada hoje em dia e os principais impactos que os pressupostos da sustentabilidade 

têm sobre a política nacional de habitação popular. 

 

A terceira seção deste capítulo apresenta o setor brasileiro da construção civil. A 

primeira subseção apresenta a situação competitiva do setor no Brasil, apontando os 

principais desafios esperados para o setor baseado nos resultados de um estudo prospectivo 

realizado para o período 2003-2013. A segunda subseção apresenta o papel 

ecossocioambiental do setor no país, explicitando tanto o peso que o setor da construção 

possui para a economia nacional enquanto destacado gerador de empregos quanto o peso para 

o ambiente natural enquanto destacado consumidor de recursos naturais e gerador de 

resíduos. 
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A quarta e última seção apresenta os principais desafios que este setor, cujas 

características principais foram apresentadas nas subseções anteriores, enfrentará na transição 

para um modelo de negócios mais adequado aos princípios da sustentabilidade. 
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1.1. Contexto da Sustentabilidade: Construindo um Outro Modelo de Sociedade 

 

 

Antes de iniciarmos o estudo da sustentabilidade é importante entender o sistema em 

que ela está se desenvolvendo: o modelo de produção capitalista. Como a revisão da história 

econômica não é o foco deste trabalho, faremos uma discussão acerca dos fundamentos do 

sistema vigente, que é base para a prática dos formuladores das políticas públicas e dos 

administradores das principais – e praticamente da totalidade das – instituições presentes em 

nosso planeta. 

 

A partir dos pilares da economia clássica, que rege a dinâmica social, econômica e 

ambiental nos dias de hoje, podemos levantar alguns pontos em relação ao atual sistema: 

 

 Supondo a racionalidade do sistema, e desta forma a de seus agentes econômicos, 

espera-se que as decisões sejam tomadas comparando custos marginais e receitas marginais. 

Sem questionar a veracidade da racionalidade dos indivíduos – ponto bastante questionável, 

entre outros, pela corrente da sociologia econômica
3
 – é importante ressaltar que toda a 

economia clássica e seus instrumentais de medição de custos e receitas consideram o sistema 

econômico inofensivo ao meio natural, assim como avaliam o estoque de recursos naturais 

como sendo infinito (PENTEADO, 2003). 

 

 Quando se explicita que o comércio pode ser bom para todos e que a participação do 

Estado só é benéfica na presença de alguma falha de mercado ignora-se que o sistema 

capitalista apenas analisa o lado esquerdo do ponto de equilíbrio do gráfico de oferta e 

demanda, ou seja, só se pensa nos compradores e vendedores que estão, respectivamente, 

comprando e vendendo no preço ou abaixo do preço de equilíbrio e estão se beneficiando 

com isso. O lado direito do ponto que abrange os vendedores que não conseguiram vender o 

seu produto e os compradores que não conseguiram comprar o que desejavam, formando 

assim um contingente de excluídos, não é analisado pelo modelo uma vez que pediam um 

preço maior ou queriam pagar um preço menor que o ponto considerado de equilíbrio de 

mercado (SINGER, 2002). 

 

                                                
3 Nesta corrente busca-se compreender o comportamento dos agentes econômicos a partir dos campos sociais 

dos quais fazem parte (BOURDIEU, 2005), das redes sociais estabelecidas entre os atores, pois para esta 

corrente o mercado está imerso na sociedade (GRANOVETTER, 1985) e as organizações são diretamente 
influenciadas pelas percepções e valores desta sociedade (HOFFMAN, 2001). 
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 A ideia de produtividade e aumento de riqueza, extrapolada para a ideia do cálculo do 

Produto Interno Bruto (PIB) e seu uso como forma de medir o bem-estar social e o 

desenvolvimento de um país explicita um dos pressupostos básicos e mais falhos do modelo 

capitalista clássico (e atual) que é a ideia de crescimento exponencial infinito como forma de 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma nação, nada poderia ser mais 

incoerente e agressivo ao meio ambiente que tal suposição, além de metodologicamente 

incompleto como o uso do PIB para tal aferição (VEIGA, 2005a). 

 

 A crença na existência de um trade-off, uma opção, pelo menos no curto prazo, entre 

inflação e desemprego, já mostra que este sistema é excludente desde seus pressupostos mais 

fundamentais, se não através do desemprego, através do efeito nocivo da inflação sobre o 

poder aquisitivo das pessoas (SINGER, 2002). 

 

 Estes quatro pontos levantados com base nos dez princípios da economia clássica
4
 são 

algumas das várias críticas que existem ao atual modelo de produção hegemônico em nosso 

planeta. A partir deles podemos depreender diversas causas que enfrentamos hoje em nosso 

dia-a-dia, como o aquecimento global em uma intensidade muito maior que o nível natural da 

Terra, o aumento dos casos de doenças relacionadas à poluição e ao stress da vida urbana, um 

grupo cada vez maior de marginalizados, a globalização intensificando a concorrência e 

incentivando, em muitos locais, a verdadeira escravização do ser humano como mão-de-obra 

barata e a degradação ambiental em números assustadores (VEIGA, 2005a). 

 

 O relatório apresentado em fevereiro de 2007 pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudança Climática (IPCC na sigla em inglês) apresenta graves consequências para a 

humanidade se o mesmo modelo de produção não for alterado estruturalmente o mais rápido 

possível, evitando o aumento dos níveis dos mares, da temperatura da terra e outras alterações 

climáticas que implicarão, entre outros, na inundação de ilhas e diversas áreas litorâneas 

deixando milhões de desabrigados, na extinção de espécies animais e vegetais e na mudança 

da dinâmica dos ventos causando ainda mais furacões, ciclones e tufões.  

 

                                                
4 Para mais informações ver MANKIW, 2005. 
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 Vale ressaltar que a mudança que se pede é muito mais profunda que o atual processo 

de “verdejar” o status quo, passando pela modificação dos sistemas de produção e consumo e 

do sistema de cultura, de vida, de educação das sociedades, como destaca Fry (2009): 

 

  “Ao tratar o insustentável como passível de correção ao colocar o excesso 

sob controle é falhar fundamentalmente ao compreender o problema. Tal pensamento 

esconde o fato que o tempo já está passando e que ‘ganhar mais tempo’ requer uma 

transformação radical dos sistemas de troca. O discurso internacional sobre 

sustentabilidade não chegou a confrontar esta questão; ele (o discurso) ainda se centra na 

noção de desenvolvimento sustentável. Em relação à questão da falta, a pobreza não se 

revela somente socioeconomicamente, há também uma pobreza de pensamento, 

imaginação, ideias e ações que levam ao fracasso em apresentar uma resposta adequada à 

insustentabilidade internacionalmente, por governos e corporações. As instituições 

mundiais de ensino básico e superior falham igualmente em identificar que ‘ensinam 

errado’ ao induzir ao status quo. Muito do que se continua a ser ensinado apenas faz com 

que os estudantes continuem sendo insustentáveis”5 (FRY, 2009: 3). 

     

 O debate quanto à posição que a economia ocupa em relação ao meio natural, ou seja, 

em relação ao planeta Terra reflete o debate existente entre duas linhas econômicas quanto à 

questão da sustentabilidade: a economia ambiental e a economia ecológica. Como mostra 

Romeiro (2001), a principal diferença entre estas correntes é a visão da posição ocupada pela 

economia em relação à biosfera.  

 

A primeira corrente, trazendo todos os fundamentos do sistema neoclássico vigente, 

coloca a economia como um sistema independente e superior ao sistema natural, isto é, os 

recursos naturais podem apresentar alguma restrição apenas no curto prazo, pois em 

médio/longo prazo, o avanço tecnológico permitirá utilizar mais eficientemente o recurso em 

extinção e sua eventual substituição. A palavra que resume a forma de relação entre recursos 

naturais, tecnologia e capital nesta corrente ideológica é substitubilidade. 

 

                                                
5 Texto original: “To talk as if the unsustainable is a future threat able to be corrected by bringing excess under 

control is to fundamentally fail to understand the issue. Such thinking belies the fact that time is already being 

taken away and that ‘making time’ requires a radical transformation of systems of exchange. The international 

discourse of sustainability has not begun to confront this imperative; it is in fact concealed by the very notion of 

sustainable development. As for the notion of lack – poverty does not just reveal itself socio-economically, there 

is also a poverty of thought, imagination, ideas and action that folds into the failure of an adequate response to 

the unsustainable internationally, by government and corporations. The world’s institutions of basic and higher 

learning are equally failing to realize that they continue to ‘educate in error’ – by induction into the status quo. 
So much that continues to be taught is teaching students how to be unsustainable” (FRY, 2009: 3). 
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A segunda corrente, trazendo os fundamentos da termodinâmica, especialmente sua 

segunda lei – a lei da entropia –, apresenta o sistema econômico como um subsistema do 

sistema natural. Através do trabalho de Nicholas Georgescu-Roegen foram introduzidos na 

teoria econômica os conceitos de irreversibilidade e limites ao sistema econômico em 

função da capacidade de carregamento do planeta Terra, isto é, o consumo de recursos 

naturais e o lançamento de dejetos (poluição) não poderão ultrapassar em termos absolutos a 

capacidade do planeta em renovar estes recursos ou de absorver estes dejetos sob o risco de 

causar um desequilíbrio sem volta. 

 

Os diferentes pressupostos das correntes apresentadas têm promovido um intenso 

debate entre economistas a fim de ser repensar desde a definição de conceitos como 

desenvolvimento, crescimento e sua relação, até as métricas utilizadas para quantificar estes 

conceitos qualitativos, destacadamente o uso do Produto Interno Bruto (PIB) como referência 

de prosperidade das nações, em que se desconsideram os impactos nocivos da poluição e 

desconsideram-se as visões locais – reflexos de culturas específicas – do que é prosperidade, 

felicidade e sucesso (MERICO, 2002; PENTEADO, 2003). 

 

Além deste embate fruto de divergências ideológicas dentro da Economia, diversos 

dados mostram as profundas desigualdades que existem entre países e dentro deles quanto à 

promoção do desenvolvimento humano, por exemplo, o relatório da Organização das Nações 

Unidas (ONU) “Investindo no Desenvolvimento”, lançado em 2005, aponta a situação em 

que está o planeta em relação ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) e faz algumas recomendações para as nações: como a necessidade do cumprimento 

do acordo assinado pelos países ricos do globo de que investiriam ao menos 0,7% do PIB 

para estimular o desenvolvimento e que tem sido cumprido por apenas cinco dos vinte e dois 

signatários do acordo; há necessidade de investimentos na ordem de 135 bilhões de dólares 

até a quantia de 195 bilhões de dólares em 2015 para o alcance dos ODM, valores bastante 

pequenos se comparados aos mais de 900 bilhões gastos por ano para produção e uso de 

armas no planeta ou ainda aos 30 trilhões de dólares movimentados pelas economias 

desenvolvidas do planeta; morrem ao ano cerca de 11 milhões de crianças por doenças que 

poderiam ser evitadas; mais de um bilhão de pessoas vivem com menos de um dólar ao dia e 

outro bilhão de pessoas não têm acesso à água potável (ONU, 2005). 
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É incontestável a necessidade de reestruturarmos a dinâmica deste sistema que 

enriquece poucas pessoas e deixa cada vez mais pobre um número gigantesco de seres 

humanos, seja pelo crescente aumento do desemprego fruto de recessões, seja pela 

substituição do trabalho humano por máquinas quando acabam as recessões, ou ainda pela 

concentração de renda cada vez maior, lembrando que as opções anteriores não são as únicas 

e não são excludentes. 

 

 Esta mudança, entretanto, deve ser feita em nível global (VEIGA, 2005a), mas 

necessita da ação individual dos cidadãos da Terra para mudar o quadro de devastação 

ambiental e abandono social construído (SINGER, 2002). 

 

A preocupação com a questão ambiental e com os efeitos da influência das ações 

humanas sobre a biosfera nunca foi considerada nos modelos clássicos da economia, pois 

como apresentado, segundo tais modelos econômicos, os recursos naturais são infinitos e a 

ação humana, por conseguinte, não causa nenhum impacto neles, refletindo os pressupostos 

da economia ambiental (PENTEADO, 2003). 

A realidade mostrou-se bastante diferente das teorias econômicas, apresentando ao 

longo dos anos as graves consequências geradas pelo descuido com os recursos naturais 

finitos e extremamente sensíveis às ações humanas. Foi a partir da década de 1960 que o 

descaso com as questões dos poluentes emitidos passou a mudar em virtude do trabalho de 

diversos cientistas e da criação de grupos de intelectuais, empresários e políticos (como o 

Clube de Roma, fundado em 1968) que questionavam o modelo de produção, a estrutura de 

consumo e a questão da poluição gerada e (não) tratada no mundo (SEIFFERT, 2007). O 

quadro a seguir resume a evolução das discussões sobre uma sociedade sustentável tanto no 

âmbito internacional quanto nacional dos anos 1960 até hoje. 
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QUADRO 2 – HISTÓRICO DAS DISCUSSÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE NO 

MUNDO E NO BRASIL 

 

  Internacional Brasil 

A
n
o
s 

1
9
6
0
 

Questionamento do Modelo de Produção: CLUBE DE 

ROMA (1968).  
  

A
n
o
s 

1
9
7
0
 

Publicações científicas que apresentavam o estado atual 

e as futuras consequências da poluição gerada pela 

sociedade industrial moderna em que vivemos 

(relatório Limites do crescimento do Clube de Roma 

publicado em 1972);  

Diversas reuniões internacionais (organizadas pela 

ONU, ONGs como o WWF e de governos nacionais) = 

busca de ações em prol do meio ambiente e 

humanidade;  
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) em 1972. 

Participação na reunião de Estocolmo em 1972, 

mas com a posição de que "nada pode impedir o 

crescimento econômico"; 

Cria Secretaria Especial do Meio Ambiente em 

1973; 

Primeiros movimentos sociais pela causa 

ambiental. 

A
n

o
s 

1
9

8
0
 

Obrigatoriedade da realização dos Estudos de Impactos 

Ambientais (primeiramente nos EUA na década de 

1970 e durante a década de 1980 em diversos outros 

países);  

Modelos de gestão ambiental (o primeiro foi o 

Programa de Ação Responsável desenvolvido pela 

Associação das Indústrias Químicas do Canadá em 

1984);  

Conceito de desenvolvimento sustentável em 1987 

dentro do Relatório Brundtland (Nosso futuro comum) 

fruto da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento de 1983. 

Lei federal 6938/81 cria o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (1981); 

Constituição de 1988 tem um capítulo específico 

sobre o Meio Ambiente; 

Cria o IBAMA (1989) unificando todos os 

institutos e secretarias anteriores; 

Participação na Conferência da ONU sobre 

Meio Ambiente em 1987 (Comissão 

Brundtland). 

A
n

o
s 

1
9

9
0
 

Assinatura de diversos acordos internacionais sobre a 
destruição da camada de ozônio (Protocolo de 

Montreal de 1987), o transporte de materiais poluentes 

(Convenção da Basiléia de 1992), sobre a emissão de 

gases de efeito estufa (Mandato de Berlim de 1995 e o 

Protocolo de Kyoto de 1997);  

Agenda 21 (macro) e a apresentação das normas ISO 

14000 e 14001 (micro), apresentadas na Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 ou também chamada de 

ECO 92 ou Rio 92. 

Decreto federal 99274/90 implanta efetivamente 

a lei ambiental de 1981; 

Rio-92 estimula uma série de ações para 

melhoria do meio ambiente e a criação da 

Agenda 21; 

Criada a Lei de Crimes Ambientais de 1998; 

Após diversos nomes e alterações, em 1999, é 

estabelecido o nome Ministério do Meio 

Ambiente para a antiga Secretaria Especial do 

Meio Ambiente. 

S
éc

u
lo

 2
1
 

Século XXI: Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 10) de 2002 em Johannesburgo e a 

Reunião do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC, criado em 1988) de 2007 em Paris; 

Maiores alcances da COP-16: Prorrogação de Kyoto e 
Criação de um Fundo Verde. 

Será realizada, em 2012, a Rio+20 no Rio de Janeiro. 

Esforços do setor público, privado e sociedade 

civil organizada para efetivamente incorporar os 

conceitos de sustentabilidade; 

Fortalecimento das associações, organizações e 

conselhos de meio ambiente; 
Mobilizações locais para a sustentabilidade. 

Fonte: Seiffert (2007), Sousa (2010). 

Hoffman (2001) também toma a década de 1960 como ponto inicial no estudo da 

preocupação ambiental por parte das empresas, pois foi neste momento que soluções 

institucionais para a questão ambiental surgiram. O autor divide o período de seu estudo (de 
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1960 a 1993) em quatro fases, de acordo com o posicionamento da questão ambiental na 

agenda das corporações, a saber: 
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QUADRO 3 – EVOLUÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL NA AGENDA DAS 

CORPORAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
PERÍODO FOCO CARACTERÍSTICAS 

1960-1970 = 

Ambientalismo 

Industrial 

Resolução de problemas - Pressões dos ambientalistas não 

influenciavam as decisões; 

- Regulação governamental ausente; 

- Cada empresa concebia seu modelo de 

gestão ambiental sem modelo externo. 

1970-1982 = 

Ambientalismo 

Regulatório 

Conformidade com as 

legislações vigentes 

- Criação de agência reguladora 

governamental; 

- Normatização dos modelos de gestão 

ambiental; 

- Ambientalistas ainda em conflito com 

empresários.  

1982-1988 = 

Ambientalismo como 

Responsabilidade Social 

Conformidade interna, gestão 

da responsabilidade social. 

- Pressão direta dos ambientalistas sobre as 

corporações toma força; 

- Empresas passam a reagir a estas pressões e 

buscam incorporar normas ambientais como 

sinal de responsabilidade social; 

- Estado visto como parceiro. 

1988-1993 = 

Ambientalismo 

Estratégico 

Ação proativa e estratégica de 

resposta às demandas dos 

grupos de interesse e da ação 

dos competidores 

- Participação de novos atores (investidores, 

seguradoras, competidores); 

- Governos, ONGs e empresas com poderes 

equilibrados; 

- Questões ambientais incorporadas a 

processos e produtos. 

1993-presente = 

Ambientalismo em Rede 

Ação coordenada e integrada 

das corporações com seus 

stakeholders 

- Fortalecimento das comunicações em tempo 

real em nível global; 

- Maior pressão sobre governos e empresas 

em relação à ética e transparência nas ações; 

- Maior conscientização do mercado 

consumidor; 

- Sustentabilidade como vantagem 

competitiva, construída a partir da integração 

de toda cadeia de valor (fornecedores, 

clientes e demais stakeholders). 

Adaptado de Hoffman (2001) e atualizado pelo autor 
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Ao observar os dois quadros acima, podemos notar que a questão ambiental no Brasil 

não evoluiu no mesmo passo que no nível internacional, tendo se acelerado na década de 

1980 com iniciativas do Estado, pois as empresas atuantes no Brasil ainda não demonstravam 

preocupação com este tema em suas agendas de negócio. No final dos anos 1990 até o início 

do século XXI é possível observar o fortalecimento da temática da sustentabilidade tanto no 

Brasil quanto no mundo, tanto em ações públicas governamentais (como a promulgação de 

leis específicas para a questão ambiental) quanto em ações privadas (como campanhas 

publicitárias de diversas organizações explicitando seu compromisso com a questão 

socioambiental). 

 

A forma como a sustentabilidade é abordada pelas organizações é outro ponto 

importante de observação, como exposto no quadro 3, foi a partir do final da década de 1980, 

em nível internacional, que esta questão passou a ser incorporada à estratégia das 

organizações, isto tem um impacto muito importante na modificação de políticas e práticas 

organizacionais, nos investimentos dedicados às áreas correlatas à sustentabilidade e no 

engajamento dos recursos humanos a esta causa. O aumento da pressão de organizações da 

sociedade civil organizada durante os últimos 20 anos tem sido forte propulsor desta 

mudança de estratégia. 

 

Foram as constantes catástrofes naturais ao redor do planeta e as sensíveis mudanças 

naturais geradas pelo aquecimento global e outros fenômenos gerados pela ação antrópica 

que fizeram com que nos últimos anos as questões da natureza não ficassem mais restritas aos 

intelectuais e políticos, passando a ser veiculadas em todos os meios de comunicação de 

massa o que tem sido um grande estímulo (ou mesmo pressão) para que tanto governos 

quanto empresas passassem a incorporar os conceitos do desenvolvimento sustentável em 

suas práticas e modelos de produção e negócio. Ainda há muito que se fazer, pois o debate 

sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento ainda não foi finalizado e as 

profundas transformações nas estruturas socioeconômicas necessárias para a sustentabilidade 

da sociedade ainda não estão sendo implementadas (VEIGA, 2005b). 

 

Do conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pelo Relatório Brundtland 

depreende-se dois conceitos-chave: a de que as necessidades, em especial a dos mais pobres 

do mundo, devem receber prioridade máxima e a noção do limite da tecnologia e da 
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organização social, que deve ser imposto de forma a não impedir que as futuras gerações 

possam também satisfazer suas necessidades (ONU, 1987). 

 

Cabe um destaque quanto à ideia de necessidade, uma construção sociológica e não 

algo imutável e objetivo. É muito importante que na construção da ideia de sustentabilidade a 

concepção de necessidade seja repensada (isto é realmente necessário? Do que precisamos 

efetivamente para viver?), nas palavras de Fry (2005): 

 

“A necessidade chega até nós de fora para dentro, mais do que de dentro para fora. 

Ela nos é dada como uma demanda do meio cultural em que nascemos e crescemos (...). 

Está implícito aqui o fato de que a “necessidade” é, e cada vez mais será, uma categoria 

contestada (...); colocando de uma forma mais simples, as “necessidades” do mundo dos 

pobres não são as mesmas dos abastados. Por exemplo, as doenças da abundância e da 

pobreza não se igualam.  

Se nós continuarmos a tratar a “necessidade” como se ela fosse um valor imutável 

e universal (...) não lograremos em conseguir reconhecer e direcionar os problemas mais 

graves da humanidade. 

Para fazer um salto histórico – nós podemos agora reconhecer que na criação, 

denominação e realização da nossa “necessidade”, na chegada da modernidade cultural e 

econômica, as “necessidades” reais para a sustentação da vida foram tão frequentemente 
obscurecidas, ignoradas e negligenciadas” (FRY, 2005: 63,64 e 70). 

 

O conceito de DS deve, nos próximos anos, se integrar de forma consistente ao corpo 

de conhecimentos existente tanto das ciências humanas quanto das naturais, como argumenta 

Sachs (2002), há a necessidade de “voltar à economia política e a um planejamento flexível 

negociado e contratual, simultaneamente aberto para as preocupações ambientais e sociais” e 

reforça a ideia de William Krapp de que há de nascer uma nova disciplina: eco-sócio-

economia que buscará integrar de forma viável as demandas ecológicas (descritas pelas 

ciências naturais) e as demandas sociais e políticas (viabilizadas pelas ciências humanas 

através da articulação de estratégias nesta direção). 

 

Uma metodologia muito utilizada para explicar a sustentabilidade, retomando a 

supracitada definição de Sachs (2002) para DS, é o tripple bottom line ou tripé da 

sustentabilidade proposto por Elkington (1999), segundo esta ideia, a sustentabilidade de um 

negócio (podendo ser extrapolado para outros níveis, como cidades, estados, países e regiões) 

se dá a partir do equilíbrio entre três aspectos:  

 

● Os aspectos sociais (people) que englobam todas as pessoas envolvidas direta e 

indiretamente com as atividades da organização, obedecendo às leis trabalhistas e indo além 



 37 

delas, remunerando de forma honesta e justa e trabalhando pelo bem-estar e segurança de 

seus empregados, suas famílias e todos os outros seres humanos atingidos pelas ações da 

empresa. 

 

● Os aspectos naturais (planet) que englobam todos os recursos naturais e todos os 

seres vivos afetados direta e indiretamente pela empresa, em outras palavras, as empresas 

devem minimizar ou se possível anular seus impactos ambientais negativos. 

 

● Os aspectos econômicos (profit) que consiste no resultado financeiro da empresa, o 

atendimento das expectativas dos acionistas quanto à remuneração do capital investido no 

empreendimento. É importante ressaltar que para esta metodologia, conhecida também como 

3Ps, uma empresa bem sucedida atende positivamente os três aspectos no curto, médio e 

longo prazo, ou seja, não significa apenas aumentar a riqueza dos acionistas, abandonando 

todos os outros stakeholders e devastando a natureza. 

Sachs (2002) apresenta os critérios da sustentabilidade (Quadro 4) distribuídos em 8 

dimensões, cada dimensão traz objetivos a serem buscados a fim de construirmos uma 

sociedade mais sustentável. Estes critérios ainda que qualitativos, servem de orientação para a 

reflexão de políticas públicas, estratégias corporativas e movimentos sociais em prol do DS e 

foram considerados na construção da proposta deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 4 – CRITÉRIOS DA SUSTENTABILIDADE 

1. SOCIAL Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

Distribuição de renda justa; 

Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 

Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2. CULTURAL Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e inovação); 

Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos moldes 

alienígenas); 

Autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

3. ECOLÓGICA Preservação do potencial do capital da natureza na sua produção de recursos renováveis; 

Limitar o uso de recursos não renováveis. 

4. AMBIENTAL Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

5. TERRITORIAL Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas nas alocações do investimento público); 

Melhoria do ambiente urbano; 

Superação das disparidades inter-regionais; 

Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para as áreas ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 

ecodesenvolvimento). 

6. ECONÔMICO Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 

Segurança alimentar; 

Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; 

Razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; 

Inserção soberana na economia internacional. 

7. POLÍTICA 

(NACIONAL) 

Democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos; 

Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em parceira com todos os empreendedores; 

Um nível razoável de coesão social. 

 Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional; 
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8. POLÍTICA 

(INTERNACIONAL) 

Um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade 

de favorecimento do parceiro mais fraco); 

Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; 

Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; 

Prevenção das mudanças globais negativas; 

Proteção da diversidade biológica (e cultural); 

Gestão do patrimônio global como herança comum da humanidade; 

Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, 

também como propriedade da herança comum da humanidade. 

Extraído de Sachs (2002) 

 



Outra abordagem que busca orientar as estratégias em direção ao desenvolvimento 

sustentável que vale ser ressaltada é a dos 3R´s da sustentabilidade (PENTEADO, 2003): 

REDUZIR (o desperdício e até mesmo o consumo), REUTILIZAR (a maior quantidade de 

material possível) e RECICLAR (dar preferência para produtos que foram ou que podem ser 

reciclados). O objetivo deste conceito como demonstrado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) é o de modificar os padrões de consumo e produção, priorizando o 

uso de recursos renováveis, recicláveis e reciclados, reuso de materiais e o devido tratamento do 

lixo, reduzindo assim o uso de recursos e energia, além da produção constante do lixo (UNEP, 

2004).  

 

 Manzini e Vezzoli (2002) apontam que existem diversas formas de partir da atual 

sociedade industrial capitalista em direção a uma sociedade sustentável, lembrando que o 

desenvolvimento sustentável, ou também sustentabilidade, não é uma direção e sim um objetivo 

a ser almejado e que deve atender aos seguintes requisitos gerais: 

 

 ● Basear-se fundamentalmente em recursos renováveis (garantindo ao mesmo tempo a 

sua renovação); 

 ● Otimizar o emprego dos recursos não renováveis (compreendidos como o ar, a água e o 

território); 

 ● Não acumular lixo que o ecossistema não seja capaz de renaturalizar (isto é, fazer 

retornar às substâncias minerais originais e, não menos importante, às suas concentrações 

originais); e 

 ● Agir de modo com que cada indivíduo, e cada comunidade das sociedades “ricas”, 

permaneça nos limites de seu espaço ambiental e, que cada indivíduo e comunidade das 

sociedades “pobres” possam efetivamente gozar do espaço ambiental ao qual potencialmente têm 

direito. 

 

Manzini e Vezzoli (2002) apresentam um modelo gráfico que sintetiza os caminhos que a 

sociedade poderá seguir em busca da sustentabilidade, caminhos estes classificados segundo o 

grau de mudanças técnicas e culturais. 
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 Os autores afirmam que produtos e serviços só podem ser considerados sustentáveis uma 

vez que os “recursos ambientais por unidade de serviço prestado seja, pelo menos, 90% inferior 

ao atualmente aplicado nas sociedades industrialmente avançadas” (MANZINI; VEZZOLI, 

2002), ou seja, deve-se utilizar no máximo 10% dos recursos que são utilizados hoje para 

satisfazer (ou superar) as necessidades de bem-estar social da sociedade atual. Como para se 

atingir a sustentabilidade o pressuposto comum a todos os caminhos é que a pegada ecológica (o 

quanto de terra é necessário para atender ao estilo de vida dos indivíduos, cidades, países, 

planeta) seja a menor possível. Para atingir tal objetivo pode-se seguir dois caminhos opostos: 

 

“● Biocompatibilidade onde o sistema de produção e consumo se baseie inteiramente 

nos recursos renováveis, que os retire sem ultrapassar os limites da produtividade dos 

sistemas naturais que os produzem, e os reintroduza no ecossistema como lixos totalmente 

biodegradáveis, (...) pode ser vista como uma forma de naturalização dos sistemas produtivos 

e de consumo, (...) nesta perspectiva a quantidade e a qualidade dos produtos e serviços que o 

sistema produtivo pode oferecer tornam-se fortemente limitadas.  

● Não-interferência onde o sistema de produção e de consumo é fechado em si mesmo, 

reutilizando e reciclando todos os materiais, e formando, assim, ciclos tecnológicos (os 

tecnociclos) cuja tendência é serem autônomos em relação aos ciclos naturais, e, portanto, 

sem influência no ambiente. (...) Pode ser vista como um aumento progressivo da 

artificialização das atividades humanas, por permitir processos produtivos e de consumo que 

tendem a uma autonomia sempre maior dos substratos naturais, (...) acabam sendo limitadas a 

quantidade e a qualidade dos produtos e serviços que o sistema produtivo pode oferecer, pois, 

em se tratando de orientação para a não-interferência, só podem ser realizados aqueles 

produtos e serviços cuja existência seja efetivamente compatível com as exigências de 

completude do ciclo da matéria-prima e de otimização do uso da energia que este sistema 

requer” (MANZINI; VEZZOLI, 2002: p. 33-34). 

 

 A Figura 1 mostra que se uma redução no uso de bens materiais é almejada para 

atingirmos a sustentabilidade
6
 (entre outros requisitos) todas as ações que estiverem abaixo do 

                                                
6 Romeiro (2001) ao discutir sobre a ineficiência dos sistemas produtivos na utilização dos recursos naturais para a 

produção de produtos mostra que é possível uma redução de até 10 vezes a quantidade de matéria-prima utilizada 

nos processos de produção: “Atualmente, numa economia como a americana apenas 6% de todo o fluxo de 
materiais que consome resulta em produtos. Em termos de bens duráveis esta relação cai para 1%. Estima-se que 

cientifica e tecnologicamente se poderia hoje reduzir imensamente esta ineficiência ecológica através de uma 

elevação radical da produtividade no uso dos recursos naturais, bem como na redução não menos radical na 

geração de resíduos. Em relação à primeira, a perspectiva é de que esta elevação poderia ser de no mínimo um 

fator 4 podendo atingir um fator 10 (ROMEIRO, 2001: p. 13)”. 
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limite de sustentabilidade (formado pela hipérbole resultante de R* = T* x C*, onde R* é a 

redução almejada, T* a mudança tecnológica alcançada e C* a mudança cultural) são 

consideradas de eco-redesign um re-desenho do que já existe de forma a ser mais positivo para o 

ambiente, mas inútil para o alcance da sustentabilidade, esta é a situação a que se refere a crítica 

de Fry (2009) apresentada anteriormente sobre o “verdejamento do status quo” e também uma 

crítica da visão que a “tecnologia irá nos salvar dos neoclássicos” como aponta Penteado (2003). 

Do outro lado, as propostas acima de tal limite são ações que visam ao alcance da sociedade 

sustentável. 

 

 

   Figura 1 – Eco-redesign versus Soluções sustentáveis 

   (Fonte: MANZINI; VEZZOLI, 2002) 

 

 A Figura 2 é uma implicação do que foi apresentado na Figura 1, pois ela apresenta áreas 

em que as ações são enquadradas segundo a necessidade de inovação, assim, quando se demanda 

mais inovação tecnológica que cultural tem-se a área da eficiência onde o que se discute é o 

“como”, a eficiência técnica dos produtos; do outro lado, quando se demanda mais inovação 

cultural que tecnológica tem-se a área da suficiência que discute o “por que”, a necessidade de 

se possuir os produtos; como tanto a pura suficiência quanto a pura eficiência não são facilmente 

praticáveis, há uma área intermediária que busca discutir o “o que”, integrando as questões das 

outras áreas e também o conceito do que é produzido e utilizado (não discutido nas outras áreas). 

 



 43 

 

Figura 2 – Áreas por necessidade de inovação 

(Fonte: MANZINI; VEZZOLI, 2002) 

 

 A Figura 3 fecha esta discussão sobre os caminhos, apresentando os percursos que 

podemos seguir a fim de atingirmos a sustentabilidade, também a partir de três pontos (cada um 

de uma das três áreas apresentadas acima): 1) seguindo a área da suficiência, parte-se dos 

produtos biológicos e biodegradáveis até atingirmos a biocompatibilidade (biociclos); 2) 

seguindo a área da eficiência, parte-se dos produtos limpos e recicláveis até atingirmos a não-

interferência (tecnocliclos) e; 3) seguindo a área da eficácia, parte-se dos produtos e serviços de 

baixa intensidade material até atingirmos a desmaterialização da economia, não significando a 

ausência de materiais, mas o uso cada vez menor destes, compensado pelo uso intensivo de 

conhecimento e informação, tornando-os mais leves e eficientes e contribuindo para a 

inteligência do sistema. 

 

 

   Figura 3 – Percursos para a sustentabilidade 

   (Fonte: MANZINI; VEZZOLI, 2002) 
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 Uma vez que há diversas formas de se atingir a sustentabilidade, é importante planejar 

como se quer alcançá-la de forma socialmente aceitável, para isso Manzini e Vezzoli (2002) 

propuseram um cenário praticável que fica entre dois cenários considerados impraticáveis, o 

cenário hiper-tecnológico que segue o caminho da eficiência e não-interferência e o cenário 

hiper-cultural seguindo o caminho da suficiência e biocompatibilidade. 

 

 Este cenário intermediário está embasado em três constatações dos autores: 1) a limitação 

ambiental e a globalização crescente colocam a sociedade atual em tensão; 2) estes dois 

fenômenos agindo em sinergia ocasionarão uma mudança profunda na sociedade atual e; 3) o 

período atual é, então, um período de transição. 

 

 As escolhas para desenhar tal cenário estão entre os seguintes pontos: 

 

 ● Transição forçada (traumática) X Transição por escolha; 

 ● Aumento das desigualdades e injustiças sociais X Sociedade mais equilibrada e justa; 

 ● Fora do quadro democrático X Desenvolvendo novas formas de democracia e 

participação; 

 ● Redução do bem-estar X Aumento do bem-estar. 

 A opção considerada mais plausível foi a de uma transição por escolha e que leve a uma 

melhoria do bem-estar social, desta forma a geração de melhores condições de bem-estar irá 

incentivar e fortalecer a mudança em direção à sustentabilidade ambiental. 

 

 As características deste cenário que se busca atingir são apresentadas no quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO 5 – CARACTERÍSTICAS DO CENÁRIO POSSÍVEL PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

Ambiente como fator 

escasso 

É importante que os recursos naturais sejam o fator escasso do novo modelo econômico sustentável, o que irá redefinir as formas de 

decisão da localização das fábricas e a relação produção-consumo. 

Sistema 

Interconectado 

O avanço das tecnologias de informação e comunicação, além de conectar os indivíduos, será uma grande ferramenta para o maior 

controle dos fluxos de material e energia a fim de reduzir seu uso e desperdício, aumentando o fluxo de informações e reduzindo a 

necessidade material para o alcance do bem-estar social. 

Trabalho como 

Multiplicidade de 

Atividades 

Em uma sociedade sustentável a ideia do trabalho com horários e locais bem definidos será reestruturada quanti e qualitativamente, 

surgindo múltiplas atividades, novas formas de trabalho, mesmo que ainda não se possa prever quais. 

Economia como 

Multiplicidade de 

Economias 

Na sociedade sustentável não existirá somente a economia de mercado, existirão outras formas de economias: informal, voluntária, 

pública. Uma multiplicidade de maneiras de se atuar economicamente. 

Custos crescentes das 

variáveis ambientais 

Ao ser reconhecido como relevante recurso escasso deverão ser desenvolvidas e aplicadas ferramentas para a correta medição do valor 

dos recursos naturais, a fim de que eles sejam contabilizados quando da decisão da alocação das fábricas, da definição dos preços e da 

relação produção-consumo. É de se esperar que o preço “justo” das variáveis ambientais seja definido bem acima do que hoje é 

praticado. 

Orientação a serviço 

da produção 

Com a redefinição dos preços dos recursos naturais e com a quebra do paradigma de crescimento da economia positivamente 

correlacionado com o crescimento do bem-estar e com o aumento da quantidade de produtos à disposição, as empresas não deverão 

focar no produto que comercializam e sim nos resultados que buscam atingir (as necessidades que buscam satisfazer), assim, não se 

focará mais em carros e sim em mobilidade, não mais em lavar roupa e sim em limpeza. 

Desmaterialização 

dos Produtos 

Com o foco mais nos resultados que nos produtos produzidos, é de se esperar que haja a produção de produtos que façam uso de menos 

recursos materiais e de mais informação e conhecimento, uma maior digitalização e virtualização dos serviços (resultados) prestados. 

Ecologia Industrial 

“Sistema de produção e de consumo, organizado de maneira a aproximar-se do funcionamento do sistema natural combinando com os 

tecnociclos e os biociclos entre si”, a ideia é produzir os recursos materiais que são necessários mesmo com a desmaterialização dos 

produtos de forma a reduzir ao máximo o uso dos escassos recursos naturais e de energia além de minimizar a produção de lixo. Além 

da questão da produção propriamente dita, também faz parte das “preocupações” da ecologia industrial a definição da melhor 
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localização das fábricas de forma a ficar o mais próximo possível dos consumidores facilitando o escoamento e também gerar a 

simbiose industrial em que os subprodutos de uma fábrica são usados por outra fábrica vizinha, reduzindo os resíduos, revertendo a 

tendência atual de globalização, padronização e uniformização da produção em nível mundial, passando, ao contrário, a prestar atenção 

às comunidades locais e às especificidades regionais de onde se produz e comercializa. 

Sustentabilidade 

como Valor 

Este ponto, primeiro da dimensão sociocultural do cenário, é muito importante uma vez que se não fizer parte dos valores sociais, a 

sustentabilidade não será algo incorporado à dinâmica das comunidades, não será um objetivo a ser alcançado. 

Qualidade Social 

É a condição de bem-estar desejada por cada um de nós e fruto das diversas relações que estabelecemos dentro da sociedade em que 

vivemos, sendo a própria sensação de bem-estar influenciada pela sociedade. A qualidade social pode ser dividida em alguns 

componentes, a saber: 

       - Convívio 

Um dos critérios mais importantes para se julgar a qualidade social é o grau de convívio e integração entre os indivíduos. Uma 

sociedade democrática, participativa e solidária é vista como uma rede de relacionamentos, tornando-se parte da qualidade social 

buscada o fato de sentir-se integrado em uma ou mais redes de convivência. 

- Multipolaridade 

Parte fundamental de uma sociedade sustentável, a multipolaridade significa romper com a idéia de sociedade dual (a diversidade do 

mundo vive em mundos separados e não comunicantes), da sociedade industrial homogênea, monológica, simplista e programada. 

Configura-se então em uma sociedade livre e diversificada, onde se pode buscar o alto nível de eco-eficiência com a produção em 

grande escala assim como preocupar-se com as especificidades locais, ou ainda mesmo usar a economia do escambo ou auto-suficiente.  

  - Friendlyness 

A ideia é medir a qualidade social segundo a capacidade de participação das pessoas como consumidores ativos, pensantes, inteligentes 

e não como a atual ideia de consumidor preguiçoso e inerte, que precisa ser condicionado para o uso do produto. Isso implica, além da 

interação entre consumidor-produto, também um maior cuidado por parte destes consumidores com os produtos adquiridos, que pode 

ser extrapolado para o conceito de cuidado do planeta todo. 

 Elaborado de MANZINI e VEZZOLI, 2002.  



Para conseguirmos atingir tal cenário, utiliza-se uma técnica de formulação de políticas 

denominada backcasting (um neologismo a partir de forecasting que significa projetar, prever) 

que basicamente consiste em elaborar um objetivo de médio/longo prazo e deste ponto 

estabelecido “olhar para trás”, para o presente, e definir quais são os caminhos necessários para 

atingirmos na prática este ponto desejado (MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

 

 A definição dos planos de ação a serem tomadas deve ser feita por todos os atores 

sociais, uma vez que a sociedade sustentável só poderá ser atingida com o trabalho conjunto de 

todos os membros da sociedade atual, como também ressaltou Singer (2002), assim como a 

forma de implementação (o “como” do projeto) será por um processo coletivo de aprendizagem, 

sem que sejam previamente programados, onde os objetivos não são pré-definidos e sim postos à 

discussão a qualquer momento de acordo com as experiências alcançadas. A reorientação deste 

sistema socioeconômico atual deve passar pela fase de análise do comportamento dos atores 

sociais que o compõem assim como das mudanças que ocorrem fruto da interação entre estes 

atores, que sofrem, desta forma, influências externas e internas constantemente. 

 

 Manzini e Vezzoli (2002) propõem sugestões dos papéis dos principais atores sociais 

deste sistema, apresentadas no quadro 6. 



QUADRO 6 – SUGESTÕES DE PAPÉIS DOS ATORES SOCIAIS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

PAPEL DOS 

CONSUMIDORES 

São os consumidores que legitimam a existência dos produtos e serviços existentes, uma vez que eles decidem por sua aquisição ou não. 

Desta forma é importante que os consumidores tenham um comportamento voltado para a sustentabilidade, o que só poderá ser atingido se: 

1) “os indivíduos e as comunidades tiverem feedbacks ambientais corretos”; 2) “que aos indivíduos e às comunidades sejam oferecidas 

alternativas sistêmicas socialmente aceitáveis e favoráveis ao meio ambiente” e; 3) “que se desenvolva uma cultura que possibilite analisar 

corretamente os feedbacks recebidos assim como reconhecer o valor das alternativas apresentadas”. 

Feedbacks 

ambientais 

É imprescindível que as comunidades identifiquem corretamente e tempestivamente todos os feedbacks ambientais que são passados 

referentes às suas ações (sejam de produção, sejam de consumo) a fim de estimular o processo de aprendizagem e transformação em direção 

à sustentabilidade. O principal ponto a ser encontrado são as formas de medir e transmitir de forma clara, rápida e confiável estes feedbacks. 

É esperado que os instrumentos econômicos usados sejam aperfeiçoados, assim como os instrumentos de definição territorial da produção 

(a fim de aproximá-lo do consumo) e aqueles que são parte do próprio produto (como baterias que mostram o nível de carga que possuem).  

Alternativas 

propostas 

É de igual importância que uma vez reconhecido e analisado o feedback ambiental, o consumidor disponha de alternativas praticáveis, ou 

seja, que ela seja uma forma melhor de atender aos seus anseios de bem-estar (que deve estar embebido nos princípios da sustentabilidade), 

desta forma, é importante que as alternativas sejam tão boas ou – de preferência – melhores que o que o consumidor atualmente usa, para 

isso deve-se utilizar todo o instrumental disponível para o desenvolvimento de tais alternativas (tecnologia, marketing, técnicas de projetos) 

fazendo delas não apenas alternativas de produtos (aquelas que fazem o consumidor escolher entre uma e outra marca) e sim alternativas 

sistêmicas (aquelas que apresentam soluções novas e atraentes em comparação às atuais).   

Qualidade da 

Comunicação 

De nada adianta desenvolver os métodos de quantificar e transmitir os feedbacks e desenvolver as melhores alternativas sistêmicas se os 

consumidores não perceberem, reconhecerem e agirem sobre o que lhes é apresentado. Desta forma, é fundamental que se desenvolva uma 

forma de comunicar a todos os interessados tanto os feedbacks quanto as alternativas apresentadas que habilitam as pessoas a atingirem a 

sustentabilidade, o objetivo não é divulgar notícias catastróficas sobre o meio ambiente e sim difundir o comportamento sustentável e o 

impacto deles sobre tal cenário catastrófico. 

PAPEL DOS 

PROJETISTAS 

O trabalho do projetista não é modificar o comportamento das pessoas tornando-o mais sustentável, é sim, apresentar alternativas 

praticáveis que permitam o alcance de tal estilo de vida. Uma vez que o projetista não tem poder de modificar o cenário em que atua (mudar 

os padrões de consumo da sociedade atual, por exemplo), ele deve buscar dentro dos diversos comportamentos desta sociedade sinais, 

mesmo que fracos, que tendam a sustentar o objetivo da sustentabilidade e então buscar reforçá-los através do desenvolvimento de 
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alternativas que atendam – e fortaleçam – tais sinais, gerando uma alternativa a certo setor da demanda, adquirindo visibilidade, criando 

nova demanda, que gerará nova oferta e assim até expandir para o mercado todo como novos padrões de qualidade, reorientando o sistema. 

Papel das 

Empresas e das 

Instituições 

Estas duas entidades são os pontos que detêm mais recursos, e assim poder, para alterar o sistema. Esta disposição a mudar por parte das 

empresas, entretanto, esbarra na questão crucial do sistema atual: a competitividade. O ponto então é como fazer com que a busca de 

competitividade e da sustentabilidade não sejam conflitantes e sim complementares de forma que a busca por eco-eficiência operacional 

aumente a eco-eficiência do sistema como um todo. As instituições públicas entram como resposta para este desafio, uma vez que são elas 

que definem o contexto operativo das empresas, ao definir políticas que estimulem a busca por soluções inovadoras, mais sustentáveis e 

competitivas que as atuais, faz com que as empresas mais competitivas a partir destas inovações gerem novos padrões de referência, 

mudando na prática o contexto operativo das empresas e estimulando novas e mais desafiadoras políticas públicas ambientais, gerando um 

ciclo virtuoso. 

UMA NOVA 

GERAÇÃO DE 

POLÍTICAS 

AMBIENTAIS 

É fundamental para tal transformação do contexto empresarial apresentada anteriormente que as instituições públicas (acostumadas a pensar 

no curto prazo, em níveis regionais – no máximo nacionais – e extremamente rígidas) se reformulem, passem a participar ativamente do 

processo de aprendizagem coletiva (difundindo conhecimento, potencialidades de inovação social, capacidades empresarias e aprendendo 

também), passe a desenvolver ações em nível internacional, transnacional – uma vez que o problema ambiental é comum a todo o planeta – 

e desenvolva instrumentos de planejamento, ação e regulação de médio/longo prazo agindo de forma continuada e independente das 

transições políticas de curto prazo. 

Estas políticas ambientais (ainda que de difícil classificação) podem ser divididas em dois grupos: as políticas de primeira geração, que em 

geral buscavam tratar as conseqüências dos impactos ambientais buscando neutralizá-las e as políticas de segunda geração, que passaram a 

questionar, debater e alterar as causas dos impactos ambientais, interferindo na questão dos efluentes dos sistemas produtivos, no 

questionamento e redefinição das tecnologias e dos produtos, passando a orientar a produção e consumo e não somente a corrigi-los, 

passando da simples orientação dos processos para a visão do sistema produção-consumo como um todo, da simples intervenção parcial 

para a definição de cenários a serem atingidos e da simples delegação de obrigatoriedade para a negociação e parceria em prol da 

sustentabilidade. 

O Novo Contexto 

Operativo das 

Empresas 

As empresas têm vivido atualmente uma constante alteração de seu cenário operativo, através de uma maior conscientização dos 

consumidores, aumento do valor atribuído aos recursos naturais e da contínua extensão da responsabilidade do produtor (EPR) para as fases 

finais dos produtos. 

  Elaborado de MANZINI e VEZZOLI, 2002. 
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É claro, então, que o alcance da sustentabilidade dependerá da ação conjunta e 

consciente de todos os atores sociais, pois independente de seu tamanho, poder ou recursos, 

o que contará para nos tornarmos sustentáveis serão o conhecimento e a criatividade 

aplicados para a redefinição dos padrões de consumo, produção e avaliação do bem-estar 

social. Ao tratar da promoção da sustentabilidade na produção de habitação popular, 

devemos analisar este setor de forma holística, incluindo todos os seus atores e suas 

diferentes necessidades e objetivos, do produtor dos insumos da construção, às grandes 

construtoras, todo o canteiro de obras, o Estado, os financiadores dos projetos e, claro, os 

usuários finais, para entendermos quais ações podem ser tomadas para chegarmos ao 

objetivo da sustentabilidade, de acordo com os preceitos e as características apresentadas 

por todos os autores citados neste capítulo. 

 

A seção seguinte apresentará um breve histórico das políticas públicas de habitação 

no Brasil, com foco na habitação popular, mostrando os objetivos a que tais políticas 

visavam e suas principais transformações até o modelo atual. 

 

1.2. A Política Pública de Habitação no Brasil 

 

 

A habitação possui diversas funções, sendo a primeira e mais básica, a proteção de 

seus habitantes contra as intempéries e os intrusos (segurança). Além da proteção, a 

habitação é um sinal de inclusão social (suas cores, formas, tamanho expressam a condição 

social de seus moradores), também é um dos setores produtivos que geram mais emprego 

no país e é instrumento fundamental da ocupação do espaço urbano (LARCHER, 2005). 

 

Ao longo da história do Brasil, a produção de moradias de interesse social, 

comumente chamadas de moradias ou casas populares, teve diferentes protagonistas e 

diferentes motivações. Bonduki (1983) faz uma breve cronologia da evolução do modelo de 

habitação popular e crescimento urbano, a partir dos estudos da cidade de São Paulo, a fim 

de entender a origem do “padrão periférico de crescimento urbano”, o quadro 7 resume tal 

cronologia até os anos 1960: 
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QUADRO 7 – HISTÓRICO DA POLÍTICA PÚBLICA DE HABITAÇÃO NO BRASIL (1840 – presente) 

 

PERÍODO MODELO INICIATIVA OBJETIVO CARACTERÍSTICAS IMPACTOS 

Segundo 

reinado até 

1920 

Moradias de 

aluguel: cortiço, 

vilas operárias e 

casas 

unifamiliares. 

Privada 
Investimento seguro e 

alto retorno do capital 

Máximo aproveitamento de 

terreno; 

Alta concentração; 

Segmentação por renda em 

função do valor dos aluguéis. 

Não segregação espacial devido ao 

espalhamento dos cortiços que desagradou à 

burguesia; 

Problemas de saúde pública (epidemias) devido 

à falta de higiene e grande concentração de 

pessoas em espaços pequenos. 

1920 a 

1930: 

Transição 

do modelo 

Primeiras 

intervenções do 

Estado a fim de 

possibilitar a 

“casa própria” 

Pública e Privada 

Casa própria como base 

da estabilidade social; 

Investimento e 

especulação de terras na 

periferia 

Carteiras prediais dos institutos 

de previdência (1937) 

Expansão de empreendimentos 

na periferia 

Áreas periféricas não atendidas por transporte 

coletivo ficam anos desocupadas; 

Diminuição da densidade; 

Expansão do sistema viário. 

 

1940-1960 

Loteamento 

periférico - casa 

própria – 

autoconstrução 

Pública 

(financiamento) e 

Privada 

(produção) 

Ganho na venda de 

imóveis; 

Congelamento de 

aluguéis; 

Solução para a crise de 

“carência absoluta de 

moradias para se alugar” 

Construção de prédios e 

escritórios para venda; 

Desenvolvimento da indústria e 

transportes rodoviários 

Expulsão das classes baixas para as periferias; 

Construção de prédios comerciais e indústrias 

nas áreas centrais; 

Institucionalização da ideia de casa própria na 

classe trabalhadora (por falta de alternativa). 

1960-1986 

Habitação 

padronizada, 

produzida em 

grande escala 

(BNH) 

Pública 

(financiamento) e 

Privada 

(produção) 

Manutenção da ordem 

social através da 

realização do “sonho da 

casa própria” 

Financiamento às construtoras; 

Produção padronizada de 

unidades habitacional (UH); 

Trabalho técnico social em 

habitações popular 

Alta inadimplência; 

Desvio da destinação dos empreendimentos 

populares para classes com maior poder 

aquisitivo; 

Não resolveu o déficit habitacional. 
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1986-1994 

Suspensão do financiamento da política pública de habitação por falta de recursos; 

Extinção do BNH; 

Período de crise institucional e econômica. 

1994-

presente 

Democratização 

do Modelo BNH 

Pública 

(financiamento) e 

Privada 

(produção) 

Combate ao déficit 

habitacional; 

Estímulo ao crescimento 

do setor da construção 

civil 

Financiamento ao usuário final; 

Aumento de recursos para o 

setor; 

Criação de novos programas 

habitacional (como o PAR); 

Aumento da participação social 

na concepção da política 

pública (através, por exemplo, 

do Conselho das Cidades) 

Retomada da produção de moradias; 

Novas regras para fomentar investimento e 

produção de UH para as classes sociais mais 

pobres; 

Manutenção da produção padronizada em 

grande escala pelo Brasil (Modelo BNH); 

Ações incipientes em prol da sustentabilidade. 

Fonte: Bonduki (1983) e atualizado pelo autor. 

 

Pode ser observado pelo quadro acima que até o final dos anos 1980 a moradia popular foi utilizada primeiramente como um 

investimento seguro para as elites, depois como uma necessidade de saúde pública e por fim, como um instrumento de controle da 

ordem social, fazendo com que os antigos inquilinos se tornassem proprietários, passando a preservar a ordem vigente, como bem 

ilustrado a seguir pelo pronunciamento do ministro Roberto Campos: 

 

 “O proprietário de uma casa própria pensa duas vezes antes de se envolver numa briga e quebrar a propriedade de outro e se 

torna um aliado da ordem” (AZEVEDO e GAMA DE ANDRADE, 1982 apud SACHS, 1999). 
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 A partir dos anos 1960, com o crescimento da população urbana, a questão da moradia 

toma uma posição de destaque devido ao aumento do número de favelas, mocambos, alagados e 

outros. Segue-se, então, uma mudança sequencial no foco dos estudos de habitação, começando 

pelo estudo das favelas, seguindo para o estudo da ação do Estado sobre a habitação através do 

Banco Nacional da Habitação (BNH); estudo das periferias das regiões metropolitanas e a 

autoconstrução; uso do solo e a renda da terra como questões fundamentais para a elaboração de 

uma política habitacional; relações entre moradia e trabalho e as lutas e conflitos com base na 

questão da moradia, através dos movimentos sociais (VALLADARES, 1983). Em sua resenha 

sobre a literatura produzida sobre habitação, Valladares (1983) destaca a influência, além das 

mudanças políticas e urbanas do Brasil nos anos 1970 a 1980, das correntes teóricas sociológicas 

presentes no pensamento latino-americano, primeiro da teoria da marginalidade, seguida pela 

teoria da acumulação capitalista e por fim, a “‘nova’ sociologia urbana europeia de tendência 

nitidamente marxista”. 

  

A autora, corroborando a ideia de Sachs (1999), mostra que o Golpe de 64 que levou os 

militares ao poder reflete o cenário político frágil da época e que um controle urgente da crise 

político-econômica nacional era fundamental. Os militares viram na habitação um excelente 

instrumento de controle, fomentando, através de grandes investimentos e subsídios, a construção 

e aquisição de moradias, a princípio ditas populares, aquecendo o setor da construção civil, já na 

época um dos setores com maior número de empregados. A criação do BNH, sintetizada no 

seguinte trecho da carta de Sandra Cavalcanti ao presidente Castello Branco, veio para atender a 

esta demanda: 

 

  “Achamos que a revolução vai necessitar agir vigorosamente junto às 

massas. Elas estão órfãs e magoadas, de modo que vamos ter de nos esforçar para devolver a 

elas uma certa alegria. Penso que a solução dos problemas de moradia, pelo menos nos 

grandes centros, atuará de forma amenizadora e balsâmica sobre as feridas cívicas” (apud 

VALLADARES, 1983: 38-39). 

 

 Bonduki (2000: 20) define o modelo que se instaurou, principalmente a partir de 1964, 

como central-desenvolvimentista, caracterizado pelo: “1. autoritarismo; 2. centralização da 

gestão; 3. Ausência de participação – em qualquer nível – dos usuários e da sociedade em geral; 
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4. desrespeito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural numa lógica em que predominou o mito 

da modernidade como sinônimo da transformação urbana sem compromissos com o ambiente e 

os valores culturais; 5. desarticulação das políticas setoriais; 6. priorização do transporte 

individual; 7. preferências pelas grandes obras, às vezes desnecessárias, canalizando recursos 

públicos para empreiteiras e relegando a segundo plano as iniciativas na área social e; 8. 

priorização, nos financiamentos habitacionais, para os setores de maior renda”. 

 

 Como mostra Fligstein (2001), os mercados são formados por grupos sociais e suas 

características são profundamente alteradas em função da ação do Estado e de com quem ele se 

associa, é claro perceber que o regime militar brasileiro se associou aos setores industriais, desta 

forma, o foco de todos os investimentos, as normas e regras estabelecidas e as políticas públicas 

visavam a atender aos anseios desta classe, somente em um regime autoritário seria possível 

alcançar o crescimento econômico obtido com o alto grau de concentração de renda. 

 

 As intervenções do BNH na urbanização de favelas e na produção de moradias populares 

refletem este posicionamento estatal centralizador e autoritário, não identificando as 

incongruências entre a cidade legal e a cidade real (Bonduki, 2000), impondo à força o 

cumprimento das leis que não refletiam as demandas da sociedade e sim de uma elite dominante, 

por isto, as ações governamentais que seguiram o caminho da remoção das favelas e 

transferências dos moradores para outras áreas, em estudos realizados, mostra que ocorreram 

diversos efeitos, nas palavras de Valladares (1983): 

 

... “desintegradores” da remoção sobre a vida dos favelados, as análises salientam a 

queda da renda familiar por aumento do custo e gasto com transporte, por desemprego devido 

ao afastamento dos mercados de trabalho e por elevação das despesas com a habitação. Os 

autores apontam também como consequência do desfavelamento, a “desintegração” gerada 

pela destruição da favela e dos laços sociais de solidariedade aí predominantes. 

Aponta-se, enfim, como decorrência dessas operações, a não-fixação do favelado nas 

áreas para onde é remanejado. Famílias transferidas para conjuntos habitacionais acabam 

sendo despejadas, por causa, do atraso das prestações que não podem pagar; ou, então, 

acabam sendo expulsas por mecanismos de mercado, vendendo seus “direitos”, “passando” 

suas casas, voltando a engrossar as favelas ainda existentes. (VALLADARES, 1983: 33). 
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Bonduki (2000: 21) mostra que o modelo central-desenvolvimentista durou até o governo 

Collor, quando “se financiaram e produziram dezenas de conjuntos habitacionais de péssima 

qualidade e localização, construídos por empreiteiras suspeitas, onde quem podia pagar o 

financiamento não queria morar ali, e os que se dispunham a habitá-los não tinham renda. 

Grande parte dessas unidades ficou desabitada ou inacabada”. 

 

O período da redemocratização (1985-1994, governos Sarney e Collor/Itamar Franco) foi 

marcado pela instabilidade política e por crises econômicas. Os reflexos sobre as políticas de 

habitação foram muito intensos. Durante este período o órgão executor da política de habitação 

passou a ser a CAIXA com a extinção do BNH e o órgão responsável pelo estabelecimento das 

diretrizes e elaboração de uma política nacional de habitação foi trocado sete vezes (entre 

ministérios e secretarias). Uma crise econômica assolava o país, com alta inflação e desemprego, 

fazendo com que as arrecadações do FGTS (principal fonte financiadora da política de 

habitação) fossem superadas pelas retiradas, diminuindo os recursos disponíveis para 

investimento, além de decisões políticas sem transparência que comprometeram os recursos do 

FGTS até o início do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). Desta forma, as ações de 

intervenção do Estado na produção de habitação popular foram paralisadas, sendo retomadas 

somente na gestão FHC (TRIANA FILHO, 2006). 

 

O governo FHC (1995-2002) teve duas importantes contribuições para as políticas de 

habitação: a criação de programas para o financiamento direto ao mutuário final e não mais às 

construtoras (política executada desde o BNH) e a busca da consolidação de um conceito de 

déficit habitacional que foi realizado através de um trabalho da Fundação João Pinheiro que 

buscou quantificar o déficit habitacional no Brasil (TRIANA FILHO, 2006). 

 

Por fim, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (Lula, de 2003 a 2010) também teve, até o 

momento, duas contribuições importantes: a continuidade dos programas criados na gestão FHC, 

que teve como alteração a conversão da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República (Sedu/PR) no Ministério das Cidades (MCidades), ampliando os 

recursos destinados aos programas habitacionais e retomando obras paralisadas; e a outra 

contribuição foi a abertura do processo de construção das políticas públicas de habitação para os 
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públicos de interesse (chamados stakeholders) através das Conferências das Cidades e a criação 

do Conselho das Cidades, tornando o processo mais democrático e transparente (TRIANA 

FILHO, 2006). 

 

Bonduki (2000), após explicar o modelo central-desenvolvimentista, apresenta uma 

proposta de desenvolvimento – ainda muito incipiente na prática – de um modelo que ele 

denomina ambiental-participativo e cujas características são: 1. gestão descentralizada e 

democrática, com ênfase no papel do poder local e na articulação das políticas setoriais; 2. 

criação de canais institucionais de participação popular, como conselhos de gestão urbana, fórum 

de habitação e participação dos cidadãos nas decisões sobre as prioridades de governo, com a 

elaboração do orçamento participativo e acompanhamento da execução orçamentária; 3. inversão 

das prioridades para garantir o direito à habitação e à cidade; 4. parceria entre o poder público e 

organizações não-governamentais (ONGs) para o desenvolvimento de programas e projetos, por 

meio do estímulo a processos de autogestão e de co-gestão em produção do habitat e de geração 

de emprego e renda; 5. busca de barateamento da produção habitacional por novas formas de 

gestão, produção e pelo financiamento direto para o usuário final e reconhecimento da cidade 

real, por meio de regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas espontaneamente; 6. 

compatibilização entre preservação do meio ambiente e implantação de projetos urbanos, 

produção habitacional e recuperação ambiental de áreas de preservação já ocupadas; 7. busca de 

reaproveitamento dos dejetos urbanos, pela reciclagem, visando à preservação ambiental e sua 

reutilização em programas públicos e; 8. prioridade para o transporte coletivo e a segurança no 

tráfego. 

 

Este modelo, mais compatível com a ideia de desenvolvimento sustentável que o 

anteriormente apresentado, ainda não é uma realidade disseminada pelo país, e não cabe somente 

a uma organização a sua implantação. Ele é, como pode ser observado pelas próprias 

características gerais do modelo, um plano de cidade e não só de moradia, sendo necessária a 

integração de diversos setores, grupos e atores para a construção deste modelo. 

 

 O atual modelo de execução das políticas federais de habitação popular é reflexo do 

desenvolvimento histórico do sistema capitalista no Brasil e da relação do Estado com a 
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iniciativa privada, como mostrou Bonduki (1983). Neste modelo, a iniciativa privada é 

representada pelas construtoras dos empreendimentos e o Estado age como o financiador, através 

de um banco (antes o BNH, agora a CAIXA), tanto das construtoras quanto das famílias que 

buscam adquirir sua casa própria (BONDUKI, 1983). A questão da quantidade (a produção em 

escala de casas populares) não tem sido tratada, até muito recentemente, em conjunto com a 

questão da qualidade (da minimização dos impactos ambientais e da promoção da melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e da qualidade do entorno do projeto de habitação) tanto pelos 

formuladores das políticas quanto por seus órgãos executores, como pode ser observado pelo 

histórico apresentado das políticas habitacionais que em momento algum contemplaram questões 

ambientais dos projetos. Compatibilizar qualidade-quantidade nos projetos a serem financiados é 

essencial para o alcance do modelo proposto por Bonduki e do próprio desenvolvimento 

sustentável. 

 

 Os bancos têm um poder de influência muito grande sobre as características dos projetos 

que financiam, entretanto, somente no início dos anos 2000 é que se inicia um movimento, 

internacional e posteriormente nacional, de incorporação de critérios socioambientais na 

avaliação dos projetos de financiamento dos bancos, movimento construído a partir da interação 

entre os bancos e movimentos sociais organizados (Organizações Não-Governamentais – ONG) 

(CRUVINEL, 2008; IDEC, 2008; MAGALHÃES, 2009). 

 

 A Caixa Econômica Federal (CAIXA) tornou-se a principal responsável pelo fomento das 

políticas federais de desenvolvimento urbano e habitação em 1986, quando incorporou o extinto 

Banco Nacional da Habitação (BNH), no mesmo período em que se organizavam as discussões 

em nível internacional da necessidade de alteração dos rumos do sistema capitalista vigente, 

culminando na divulgação do, anteriormente citado, Relatório Brundtland e sua definição de 

desenvolvimento sustentável (SEIFFERT, 2007). 

 

 Dados oficiais do déficit habitacional no Brasil (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2009) 

com base no ano de 2007, mostram que são necessárias mais de 6 milhões de moradias no país, 

sendo que mais de 95% desta necessidade está concentrada na faixa de renda até 5 salários 

mínimos (89,4% até 3 salários mínimos e 6,5% na faixa entre 3 e 5 salários mínimos), 
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explicitando a importância da construção de casas populares no país e, ao mesmo tempo, 

mostrando que esta produção só poderá ocorrer em larga escala.  

 

 O setor da construção civil é, literalmente, fundamental para a construção do 

desenvolvimento do país, tanto nos empreendimentos que edifica para abrigarem os cidadãos 

(desde os conjuntos habitacionais às mansões da classe alta) e a estrutura física das empresas 

(escritórios, fábricas, depósitos, entre outros) quanto em todo o processo da cadeia construtiva 

gerando milhares de empregos direta e indiretamente, aumentando a renda da população e dos 

cofres públicos através dos impostos, razão pela qual o setor sempre foi acompanhado pelo 

Estado, como mostrado anteriormente. 

 

 Ao mesmo tempo em que é um dos maiores empregadores do país, o setor da construção 

civil é um dos maiores causadores de impacto ambiental ao longo de toda a sua cadeia, que 

demanda diversos recursos naturais em todas as fases do processo, da matéria-prima ao descarte 

(a demolição) do empreendimento (JOHN, 2009), pontos que serão abordados mais à frente. É 

fundamental, portanto, que na busca pela vitória tripla na definição de Sachs (2002) haja um 

equilíbrio entre quantidade e qualidade na produção de habitação, em especial, a habitação 

popular, segmento prioritário de ação do Estado e cujos problemas transcendem a simples 

necessidade de abrigo, sendo um verdadeiro processo de (re)integração social das massas 

excluídas e alojadas em favelas, cortiços e barracos como visto anteriormente. 

 

 A produção de mais de 5 milhões de moradias populares para sanar o déficit habitacional 

levantado na última avaliação do Ministério da Cidade precisa levar em conta o impacto dos 

empreendimentos desde sua construção até sua demolição, passando pelo longo período de vida 

útil dos imóveis que abrigará famílias que mudarão seu perfil ao longo dos anos, seja em função 

de renda, de envelhecimento ou aumento de tamanho (ERNST & YOUNG, 2008). 

 

 A incorporação de critérios sustentáveis, utilizados aqui como todos os critérios que 

buscarão minimizar os impactos ambientais, maximizar os benefícios sociais e manter o 

equilíbrio financeiro do empreendimento; orientados pela definição de construção sustentável 
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que será apresentada no próximo capítulo, é um grande desafio para o setor da construção civil 

nos próximos anos.  

 

 A próxima seção apresentará a situação atual do setor da construção civil dentro do 

contexto da sustentabilidade e da política pública de habitação já apresentados. 

  

1.3. Setor da Construção Civil no Brasil 

 

 

Esta seção está organizada em três partes e pretende apresentar como o setor da 

construção civil no Brasil se insere no contexto da Sustentabilidade que se fortalece no Brasil e 

no mundo. 

 

Na primeira subseção faremos uma apresentação da situação competitiva do setor 

brasileiro da construção civil. A partir do estudo prospectivo realizado pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli-USP) serão definidos os fatores críticos de sucesso da cadeia 

produtiva da construção civil e através de pesquisa bibliográfica e de notícias amplamente 

divulgadas será feito uma análise da situação de cada um destes fatores assim como a expectativa 

levantada pelo estudo prospectivo. 

 

Na segunda subseção apresentaremos o impacto que o setor da construção civil tem sobre 

os três componentes da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Através desta 

apresentação será possível observar a importância estratégica do setor para um país, seja em 

função da quantidade de emprego gerado, seja em função da quantidade de renda gerada ou 

mesmo do nível de consumo de recursos naturais e produção de resíduos. 

 

Na terceira e última subseção buscamos unir o que foi construído nas subseções 

anteriores e apresentaremos os principais desafios que o setor da construção civil deverá 

enfrentar em um cenário globalizado, competitivo e pressionado por responsabilidade 

socioambiental. Através das diretrizes definidas e ações propostas pela Agenda 21 para Países 

em Desenvolvimento criada pelo Conselho Internacional da Construção (CIB), paralelamente às 

expectativas levantadas no estudo prospectivo, identificaremos quais as responsabilidade que os 
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atores da cadeia deverão assumir nesta transição a uma economia de menor impacto ambiental e 

maior desenvolvimento social. 

 

1.3.1. Situação Competitiva Atual do Setor 

 

 

Antes de discutirmos qual o papel do setor da construção civil na sociedade brasileira e 

quais tendências são esperadas para os próximos anos, apresentaremos uma avaliação das 

características internas desta cadeia de valor. 

 

Esta avaliação é fruto de um estudo prospectivo realizado em 2003 pela Escola 

Politécnica da USP para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em 

que foram identificados os fatores críticos de sucesso deste setor, sua situação naquele momento 

e a tendência destes fatores em três cenários – o tendencial, o otimista e o pessimista.  

 

A escolha dos 19 fatores críticos de sucesso descritos nas tabelas abaixo foi feita após 

uma avaliação de 88 indicadores para a cadeia construtiva, tendo em vista “a importância do 

fator crítico relacionado aos indicadores, homogeneizar a quantidade de indicadores entre os 

elos, consistência e facilidade de quantificação do indicador e possibilidade de dados para 

comparação” (PCC, 2003). 

 

Divididos em três grupos (acessibilidade à habitação, qualidade do produto habitacional e 

tecnologia e gestão) e relacionados aos critérios de desempenho da cadeia (competitividade, 

eficiência, qualidade, equidade e sustentabilidade), os fatores críticos de sucesso foram definidos 

a partir de uma análise e ponderação dos impactos de limitação e oportunidades identificados 

nestes itens de desempenho da cadeia. 

 

Os critérios de desempenho utilizados na pesquisa são: equidade, qualidade, eficiência, 

competitividade e sustentabilidade. Estes critérios servem como um elo para os fatores críticos 

de cada um dos três grupos apresentados nos quadros 8, 9 e 10. Os fatores do grupo 

acessibilidade à habitação estão mais ligados à equidade (trata da distribuição igualitária de 

recursos, produtos e oportunidades). Os fatores do grupo qualidade do produto habitacional estão 
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mais ligados ao critério qualidade (trata de normas, conformidade e especificidades dos materiais 

e produtos produzidos na cadeia da construção civil). Os fatores do grupo tecnologia e gestão da 

construção estão mais ligados à eficiência e competitividade, tratando de questões ligadas à 

capacitação dos vários recursos humanos da cadeia, tecnologias utilizadas, pesquisas fomentadas 

e modernização dos processos e instituições. 

 

O critério sustentabilidade não é maioria em nenhum dos grupos, mas está presente nos 

grupos acessibilidade à habitação e tecnologia e gestão da construção, pois, de acordo com a 

própria pesquisa, se apresenta como uma forte tendência no setor que deve se adaptar ao 

contexto que se forma: de maior preocupação com o meio ambiente, redução da poluição e 

promoção do desenvolvimento da sociedade de forma justa e inclusiva. 
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QUADRO 8 – FATORES CRÍTICOS PARA GRUPO ACESSIBILIDADE À HABITAÇÃO 

Fator Crítico Definição CRITÉRIO* 

ACESSIBILIDADE À HABITAÇÃO Eq Q Ef C S 

Acessibilidade 

Incapacidade da cadeia produtiva em propiciar acesso à habitação de 
qualidade a todos os que dela necessitam, em função principalmente da 

distância entre o preço das habitações e a renda do mercado consumidor, 

notadamente das faixas de baixa renda. 

X     

Disponibilidade 

de 

financiamento 

Falta de recursos para financiamento público e privado, associado ao alto 

custo das linhas existentes - principalmente em decorrência das altas 
taxas de juros - o que dificulta o acesso às mesmas e gera elevados 

índices de inadimplência. 

X     

Disponibilidade 

de terrenos 

Falta de terrenos e infraestrutura urbanos adequados à produção 

habitacional, o que eleva desproporcionalmente o preço dos terrenos nas 
áreas urbanas bem servidas de infra-estrutura e serviços. 

X     

Produção 

Informal 

Alta incidência da produção informal, exatamente pela baixa 

acessibilidade ao mercado e aos programas de habitação social. A 
produção informal gera altos custos para os moradores e resulta em 

péssima qualidade habitacional, além de contribuir para a degradação das 

condições sociais e ambientais urbanas. 

X X   X 

Apoio à 

autoconstrução 

Baixa capacidade do estado e também da iniciativa privada no apoio à 
autoconstrução, que seria uma alternativa adequada, em contraposição à 

produção informal. 

X X   X 

Capacidade de 

regulação e 

coordenação 

Baixa capacidade de regulação e coordenação política e institucional, 
representada principalmente pela inexistência de uma política 

habitacional com metas e estratégias de longo prazo, previsão de 

alocação de recursos, articulação institucional para evitar sobreposições 

de funções e melhorar a eficiência da gestão habitacional. 

X  X   

Déficit 

habitacional 

Necessidade de atacar o déficit habitacional brasileiro, estimado hoje em 

aproximadamente 6,6 milhões de unidades, e atribuído aos fatores 
apresentados acima. 

X     

* Eq = equidade; Q = qualidade; Ef = eficiência; C = competitividade; S = sustentabilidade. 

Quadro extraído de PCC, 2003. 

 

 Observando os fatores críticos apontados neste grupo, sua definição, a dependência de 

quase todos os fatores de políticas macroeconômicos ou governamentais que transcendem o setor 

e tendo em vista que este estudo foi feito em 2003 para um período futuro de 10 anos, podemos 

perceber que alguns pontos já contam com políticas públicas criadas após este estudo. 

 

 Uma delas, que voltará a ser abordada neste trabalho, é o Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) que em sua primeira versão – do período 2007 a 2010 – tinha como meta a 

contratação de um milhão de moradias, sendo a maior parte concentrada nas populações de renda 
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até 5 salários mínimos, e sua segunda versão – para o período 2011 a 2014 – tem como meta a 

contratação de mais dois milhões de moradias.  

 

 Outro marco regulatório importante foi a lei federal n°. 11.888 de 24 de junho de 2009, 

que prevê assistência técnica gratuita às famílias mais pobres na construção de habitação de 

interesse social; com isto busca-se dar maior apoio à autoconstrução a fim de manter uma 

qualidade mínima dos projetos realizados desta forma, buscando também minimizar o grande 

problema de moradias inadequadas que afetam mais de 15 milhões de moradias
7
. 

 

 Em termos institucionais, após um período de instabilidade política e crises econômicas 

no início da redemocratização (governos Sarney e Collor/Itamar Franco), durante a gestão 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), houve estabilização econômica e estabilidade política que 

permitiu a retomada da intervenção estatal na produção de habitação popular paralisada nos 10 

anos anteriores.  

 

A questão da disponibilidade de terrenos e a sua adequada infraestrutura também 

contaram com um aumento sensível de investimentos na gestão Lula através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) que centralizou as iniciativas existentes e criou novas fontes 

de financiamento para aumentar o acesso das pessoas à eletricidade, esgotamento sanitário, água 

potável, entre outros; paralelamente a isto, há exemplos de ações das prefeituras, responsáveis 

pela legislação territorial urbana, a fim de conseguir equilibrar a questão da disponibilidade de 

terrenos para habitação popular, como a aplicação de IPTU progressivo em moradias 

consideradas vazias
8
. 

 

                                                
7 Informações do IPEA, disponíveis em http://fisenge.org.br/wp-content/uploads/2010/02/jornal-julho-2.pdf, páginas 

4 e 5 <acessado em 22 de novembro de 2010>.  
8 Notícias relatam a dificuldade na aprovação de empreendimentos para grupo de renda até 3 salários mínimos nas 

grandes cidades e capitais e o valor do terreno é um dos principais entraves. Ver: 
http://clipimobiliario.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=628:falta-de-terrenos-atrasa-plano-

em-estado-rico&catid=34:mercado&Itemid=101, http://blogdomauroodealmeida.blogspot.com/2010/03/escassez-de-

terreno-trava-minha-casa.html, http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ha-mais-imoveis-vazios-do-que-familias-

sem-moradia-em-sao-paulo e http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/12/7/sp-tem-290-mil-

imoveis-sem-moradores. 

http://fisenge.org.br/wp-content/uploads/2010/02/jornal-julho-2.pdf
http://clipimobiliario.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=628:falta-de-terrenos-atrasa-plano-em-estado-rico&catid=34:mercado&Itemid=101
http://clipimobiliario.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=628:falta-de-terrenos-atrasa-plano-em-estado-rico&catid=34:mercado&Itemid=101
http://blogdomauroodealmeida.blogspot.com/2010/03/escassez-de-terreno-trava-minha-casa.html
http://blogdomauroodealmeida.blogspot.com/2010/03/escassez-de-terreno-trava-minha-casa.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ha-mais-imoveis-vazios-do-que-familias-sem-moradia-em-sao-paulo
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ha-mais-imoveis-vazios-do-que-familias-sem-moradia-em-sao-paulo
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/12/7/sp-tem-290-mil-imoveis-sem-moradores
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/12/7/sp-tem-290-mil-imoveis-sem-moradores
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Concluindo, quanto ao grupo ACESSIBILIDADE À HABITAÇÃO, podemos observar 

que os maiores avanços foram conseguidos nos dois últimos governos, FHC e Lula, sendo o 

primeiro mais notadamente marcado pela estabilização política e econômica e o segundo mais 

notadamente reconhecido pela continuidade e expansão dos projetos anteriores, além da 

democratização destes programas aumentando a quantidade de pessoas beneficiadas. Entretanto, 

ainda existem entraves neste grupo, principalmente a questão da disponibilidade de terrenos que 

precisa de maior atenção e ação do Estado, em todos os seus níveis, a fim de assegurar o uso do 

terreno para o cumprimento do papel social da habitação e não como capitalização de ativo 

(SANTANA, 2009). 

 

QUADRO 9 – FATORES CRÍTICOS PARA GRUPO QUALIDADE DO PRODUTO 

Fator Crítico Definição CRITÉRIO* 

QUALIDADE DO PRODUTO Eq Q Ef C S 

Qualidade do 

Produto 

Habitacional 

Os produtos habitacionais intermediários e finais apresentam 

ainda sérios problemas de qualidade, representados pelo baixo 
desempenho em determinados requisitos e pelo elevado grau de 

patologias observadas nas habitações. 

 X    

Normalização 

Técnica 

Necessidade de ampliação, adequação e atualização do conjunto 

das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), aplicáveis à construção civil. É necessário também que a 

normalização esteja focada no desempenho e não na prescrição, 

como ainda é comum, para propiciar o avanço tecnológico no 
setor. 

 X    

Apoio 

organizacional 

e institucional 
à qualidade 

Necessidade de ampliar ações destinadas à melhoria da qualidade 
dos produtos da cadeia produtiva, já em andamento atualmente, 

tais como: uso do poder de compra do estado e das construtoras 

para combater a não conformidade, implementação de sistemas de 

certificação de empresas, ampliação da rede de apoio laboratorial 
e tecnológico, disseminação de programas de qualidade, como o 

Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat 

(PBQP-H), entre outras. 

 X    

Conhecimento 
das 

necessidades 

do consumidor 

Necessidade de definição sobre o que é uma habitação de 

qualidade e necessidade de conhecimento aprofundado, a ser 
obtido através de pesquisas de mercado, sobre as reais demandas 

do mercado consumidor, relacionadas a tipos de produtos, opções 

de diferenciação, preços, formas de aquisição e financiamento, 
etc. 

 X  X  

Conformidade 

de 

componentes e 

materiais 

Necessidade de adequação às normas técnicas, dos componentes e 

materiais de construção. 
 X    

* Eq = equidade; Q = qualidade; Ef = eficiência; C = competitividade; S = sustentabilidade. 

 Quadro extraído de PCC, 2003. 



 65 

 

Assim como no grupo discutido anteriormente, no grupo QUALIDADE DO PRODUTO, 

já existem ações buscando resolver problemas apontados pela pesquisa, assim como modificar 

algumas expectativas identificadas. 

 

Segundo a análise da pesquisa, atualmente a qualidade do produto habitacional é 

“satisfatória no padrão alto, média no padrão médio e insatisfatória no padrão baixo. A tendência 

para o futuro é aumentar, passando respectivamente a plenamente satisfatório/satisfatório para os 

padrões alto e médio e regular para o popular. O requisito melhor avaliado é a segurança 

estrutural e o pior é a eficiência ambiental. Por outro lado, este último é o que apresenta maior 

avanço no futuro” (PCC, 2003: 68). 

 

Assim como para os outros dois grupos, os fatores críticos para o alcance da qualidade 

não funcionam isoladamente, ou seja, o alcance da qualidade independe do atendimento 

satisfatório de todos os fatores, pelo contrário, há uma forte interdependência entre estes fatores, 

assim, a fraqueza em um fator já é suficiente para comprometer o alcance da excelência. 

 

É possível identificar no contexto institucional a existência de comprometimento com a 

busca da qualidade, seja nas ações de elaboração de Normas Brasileiras (NBR) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) seja nos esforços dos operadores públicos, como a Caixa 

Econômica Federal, em exigir a aprovação de soluções inovadoras de construção no âmbito do 

Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat (PBQP-H). 

 

O PBQP-H foi criado em 1998, como parte do comprometimento do Brasil na 

Conferência Habitat II de 1996, e com o objetivo geral de “elevar os patamares da qualidade e 

produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de 

modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia, em especial 

para a população de menor renda”, conforme consta no site do programa
9
. 

 

                                                
9 http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/pbqp_objetivos.php. 

http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/pbqp_objetivos.php
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Através de uma ampla rede, composta por agentes públicos e privados, e de constante 

diálogo entre as partes, este programa visa a utilizar o poder de compra como instrumento de 

promoção da melhoria contínua dos produtos habitacionais apresentados ao mercado. Apesar de 

já ter obtido avanços com mais de 2300 empresas ativas no programa, ainda é necessário 

trabalhar para se agilizar os processo de avaliação e aprovação de soluções inovadoras no âmbito 

do Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT)
10

 e buscar incorporar nas diretrizes do 

programa formas de aumentar o engajamento dos participantes na busca de melhor entender e 

atender o consumidor final, ou seja, os futuros moradores dos empreendimentos habitacionais 

(CARVALHO, 2010).  

 

A parceria com a Caixa Econômica Federal (CAIXA), principal operador das políticas 

públicas do governo federal, que passa a exigir que as construtoras sejam certificadas no PBQP-

H
11

 reforça esta estratégia de utilizar o poder de compra do Estado como estímulo ao 

comprometimento dos agentes privados na busca da qualidade e do aprimoramento contínuo. 

Além da exigência da certificação, a CAIXA utiliza o parecer do SINAT para aprovação de 

tecnologias consideradas inovadoras nos projetos habitacionais a serem aprovados pelo banco. 

 

Quanto às ações da ABNT e sua normalização do setor da construção civil, a expectativa 

levantada na pesquisa é “de melhora, mesmo no cenário tendencial e no cenário pessimista não 

piora. Há a percepção de que a normalização formal evoluirá positivamente, em função da 

modernização do setor e do aumento das exigências legais. As dificuldades maiores estão na 

efetiva aplicação” (PCC, 2003: 50). 

 

Um grande avanço na melhora das normas brasileiras foi a edição da NBR 15575 (editada 

em 2008, mas em vigor a partir de novembro de 2010), a primeira norma brasileira que trata do 

desempenho das edificações e não das especificações de seus componentes, apesar de fazer 

referência às normas de especificações anteriormente editadas. 

                                                
10 SINAT – Sistema Nacional de Avaliação Técnica de sistemas inovadores, ver notícia 
http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/150/imprime151689.asp. 
11 Ver notícia 

http://imovelavenda.com.br/Construtoras_precisarao_se_certificar_no_PBQP_H_para_contratar_obras_pelo_MCM

V_e_pelo_PAC__KHB e termos da parceria podem ser vistos em http://www4.cidades.gov.br/pbqp-

h/download_doc.php. 

http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/150/imprime151689.asp
http://imovelavenda.com.br/Construtoras_precisarao_se_certificar_no_PBQP_H_para_contratar_obras_pelo_MCMV_e_pelo_PAC__KHB
http://imovelavenda.com.br/Construtoras_precisarao_se_certificar_no_PBQP_H_para_contratar_obras_pelo_MCMV_e_pelo_PAC__KHB
http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php
http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php
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Esta norma levantou em todo o setor uma série de discussões sobre sua aplicabilidade, 

seus impactos sobre o mercado e todas as dificuldades das construtoras em conseguirem cumprir 

tal norma
12

 – que passará a ser exigida, inclusive, no PMCMV operado pela CAIXA – refletindo 

outro ponto fundamental de melhoria em direção à qualidade do produto: a capacitação da mão-

de-obra utilizada desde o projeto até à finalização da construção dos empreendimentos. 

 

Esta norma, focada no desempenho mínimo de edificações com até 5 pavimentos, com 

foco claro no usuário final, marca uma fundamental diferença entre as normas prescritivas – base 

de todo arcabouço brasileiro – e as normas de desempenho. Mesmo após 10 anos de discussão, 

incluindo debates anteriores à publicação e após a publicação em 2008, deverá ter sua 

exigibilidade estendida, pois o setor ainda não está seguro quanto ao cumprimento das regras 

definidas. 

 

As discussões que têm sido levantadas em função da NBR 15575 mostram a 

oportunidade de fortalecer todas as ações existentes para a melhoria da qualidade, a busca de 

conformidade de materiais e o aprimoramento contínuo de processos como é o caso do PBPQ-H, 

assim como se levanta a discussão sobre a importância de se pensar os empreendimentos na fase 

de projeto, incluindo o tempo de vida útil do projeto, os desempenhos exigidos para o 

atendimento das expectativas dos usuários e, portanto, a forma de contratação dos fornecedores 

dos componentes deste empreendimento. 

 

O foco no usuário final é algo essencial para o alcance da qualidade e falha notável nos 

empreendimentos habitacionais populares existentes pelo país, reflexo de um modelo instaurado 

                                                
12 Ver http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/200/imprime191290.asp, 

http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/nbr-15575-impoe-novos-desafios-a-construcao-civil/, 

http://paraconstruir.wordpress.com/2010/06/22/reuniao-na-caixa-sobre-a-nova-norma-de-desempenho-nbr-15575/, 

http://www.abenc-ba.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=281:nbr-15575-norma-para-

conforto-termico-e-acustico-tem-novo-prazo&catid=905:todas-noticias&Itemid=74, http://www.sinduscon-
rio.com.br/ftp/normas.pdf, http://www.sinduscon-

mg.org.br/site/banco_de_dados.php?menu=4&id_no=1160&modulo=tecnica, http://www.sinduscon-

mg.org.br/site/arquivos/up/geral/NormaDesempenho_VisaoSetorialeInstitucionalCBIC.pdf, 

http://www.ecosilenzio.com.br/blog/ler/memoria-reuniao-caixa-sobre-norma-de-desempenho-nbr-15575 e 

http://www.sindusconsp.com.br/msg2.asp?id=3240.  

http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/200/imprime191290.asp
http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/nbr-15575-impoe-novos-desafios-a-construcao-civil/
http://paraconstruir.wordpress.com/2010/06/22/reuniao-na-caixa-sobre-a-nova-norma-de-desempenho-nbr-15575/
http://www.abenc-ba.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=281:nbr-15575-norma-para-conforto-termico-e-acustico-tem-novo-prazo&catid=905:todas-noticias&Itemid=74
http://www.abenc-ba.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=281:nbr-15575-norma-para-conforto-termico-e-acustico-tem-novo-prazo&catid=905:todas-noticias&Itemid=74
http://www.sinduscon-rio.com.br/ftp/normas.pdf
http://www.sinduscon-rio.com.br/ftp/normas.pdf
http://www.sinduscon-mg.org.br/site/banco_de_dados.php?menu=4&id_no=1160&modulo=tecnica
http://www.sinduscon-mg.org.br/site/banco_de_dados.php?menu=4&id_no=1160&modulo=tecnica
http://www.sinduscon-mg.org.br/site/arquivos/up/geral/NormaDesempenho_VisaoSetorialeInstitucionalCBIC.pdf
http://www.sinduscon-mg.org.br/site/arquivos/up/geral/NormaDesempenho_VisaoSetorialeInstitucionalCBIC.pdf
http://www.ecosilenzio.com.br/blog/ler/memoria-reuniao-caixa-sobre-norma-de-desempenho-nbr-15575
http://www.sindusconsp.com.br/msg2.asp?id=3240
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principalmente a partir do Golpe de 1964 e definido por Bonduki (2000) como central-

desenvolvimentista, cujas características já foram apresentadas neste trabalho. 

 

Corroborando a definição de Bonduki, Leite et al. (2006) ao pesquisarem 

empreendimentos do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) operacionalizados pela 

CAIXA constataram que: 

 
“Por acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos estudados, foi possível 

constatar que o cliente que mais influencia no estabelecimento de requisitos de projeto e 

produção é a CAIXA. Esses requisitos, nos empreendimentos do PAR realizados até o 

presente momento, não se originam de forma sistemática a partir do cliente final, mas de 

diretrizes do programa desenvolvidas pelo Ministério das Cidades e pelas especificações 

estabelecidas pelos técnicos da CAIXA. Nos empreendimentos do PAR contratados a partir 

da publicação da Portaria no 231, de 4 de junho de 2004, essas definições foram ainda mais 

influenciadas por decisões do Ministério das Cidades. 

Identificar os requisitos do cliente final é essencial para minimizar esses conflitos e 

aumentar o valor do produto para os clientes finais, já que eles poderão vir a ser os futuros 

proprietários. Segundo Whelton e Ballard (2002), para gerar maior valor para os clientes 

finais e investidores, é necessário que os responsáveis pela concepção de empreendimentos da 

construção aprendam sobre as características desses empreendimentos de forma crítica e 

coletiva. Dessa forma, para que seja possível gerar mais valor no desenvolvimento de 

empreendimentos do PAR, os arrendatários potenciais ou já efetivados deveriam contribuir 

nas definições de concepção do empreendimento. Um primeiro passo para o gerenciamento 

dos requisitos dos clientes finais é a captação desses requisitos ao longo do PDP [Plano de 

Desenvolvimento de Produto]” (LEITE et al, 2006: 217-218). 

 

Medvedovski et al. (2006) também pesquisando empreendimentos do PAR chegaram a 

resultados que mostram que existem problemas na manutenção dos edifícios, na gestão 

condominial – em especial na relação da administradora predial com os mutuários – e nas 

características das unidades habitacionais que por não atenderem todas as necessidades dos 

moradores acabam sofrendo modificações pelos mesmos, o que além de poder comprometer o 

próprio empreendimento, sua manutenção e integridade, expressa uma deficiência na 

identificação das reais necessidades dos usuários finais dos empreendimentos, como apontado no 

Quadro 9. 
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Podemos dizer que estamos em um momento fundamental para a possível transição do 

primeiro modelo, focado em custos e prescrições a serem seguidas, para o segundo modelo, 

voltado ao valor obtido com o desempenho daquilo que se adquiriu, isto é focado na satisfação 

do usuário final. 
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QUADRO 10 – FATORES CRÍTICOS PARA GRUPO TECNOLOGIA E GESTÃO 

Fator Crítico Definição CRITÉRIO* 

TECNOLOGIA E GESTÃO Eq Q Ef C S 

Projeto 

Necessidade de melhorar o processo de projeto habitacional, o que significa incorporar na prática das 

empresas projetistas, construtoras e fornecedoras, os seguintes elementos: coordenação modular e 

compatibilização entre todos os subsistemas; padronização de dimensões e detalhes construtivos; maior uso 
de componentes e sistemas pré-fabricados; integração do produto com o processo de produção (projeto para 

produção), coordenação de todas as fases da produção, com foco na satisfação do usuário, a utilização de 

ferramentas computacionais e sistemas de informação que aumentem a produtividade e evitem a ocorrência 

de erros. 

 X X X  

Gerenciamento 

Necessidade de melhorar o gerenciamento das construções, o que significa disseminar nas empresas a prática 

sistematizada de ações voltadas à coordenação, planejamento, execução e controle, de modo a otimizar o uso 

de recursos e garantir a qualidade do processo de produção e dos produtos intermediários e finais. 

 X X X  

Barreiras ao 
avanço 

tecnológico 

Necessidade de ações voltadas à superação de barreiras importantes para o avanço tecnológico e o aumento 
da produtividade na construção habitacional, entre as quais se destacam: ampliação do acesso a 

equipamentos, diversificação do mercado fornecedor de insumos para pré-fabricação, atualmente 

concentrado em poucos fornecedores, com maior poder de barganha sobre o elo da produção; desoneração 
tributária sobre a pré-fabricação; formas de contratações que estimulem o aumento da produtividade, como 

modalidades de contrato por preço fechado ou preço alvo; modernização da legislação trabalhista na 

construção civil, visando à redução da informalidade na contratação de trabalhadores e a melhoria da sua 

capacitação; modernização dos códigos de obra, que são em geral prescritivos, ao invés de exigirem padrões 
de desempenho, o que desestimula a inovação nas construções. 

  X X  

Produtividade 
Necessidade de aumentar a produtividade da construção, que está relacionada ao projeto, gerenciamento e ao 

avanço tecnológico, definidos acima. 
  X X  

Perdas e 

desperdícios 

Necessidade de reduzir perdas e desperdícios na construção, que está relacionado principalmente com o 

gerenciamento e o avanço tecnológico. 
  X  X 

Custo de 

construção 

Necessidade de reduzir os custos de construção, que dependem do comportamento do mercado de insumos 

para construção, já comentado acima, e dos custos da mão-de-obra, que dependem da evolução dos salários 
reais e da produtividade. 

  X X  

Pesquisas 

Necessidade de pesquisa tecnológica como apoio fundamental ao avanço tecnológico e ao aumento da 

produtividade na construção, o que depende de maior disponibilidade de recursos públicos e privados para 

pesquisa, além de uma maior integração entre setor produtivo, universidades e centros de pesquisas. 

 X X  X 

* Eq = equidade; Q = qualidade; Ef = eficiência; C = competitividade; S = sustentabilidade. 

 Quadro extraído de PCC, 2003. 
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No grupo TECNOLOGIA E GESTÃO, a maior parte dos fatores se refere a questões 

internas do setor, ou seja, onde as empresas possuem maior poder de ação e onde existem 

grandes desafios. As expectativas levantadas pela pesquisa mostram, em todos os cenários, 

espera de melhorias, entretanto, em alguns itens como o de produtividade, como ressaltado na 

pesquisa, “mesmo no cenário otimista, a produtividade média brasileira ainda não chegaria a 

50% da americana (na pesquisa foi levantado que se espera um aumento de 8% no cenário 

tendencial, 23% no cenário otimista e mantém-se constante no cenário pessimista)”. 

 

 A melhoria do processo de gestão, desde a fase de planejamento até a produção e entrega 

dos empreendimentos, deverá se preocupar com as necessidades dos usuários finais, deverá 

buscar a participação deles a fim de evitar atrasos em função de mudanças nos projetos das obras 

e o aumento de custos devidos a estas alterações ou mesmo à construção de empreendimentos 

que por não atenderem as necessidades dos moradores têm que ser constantemente modificados 

(GUERRA et al., 2009)
13

. 

 

 Novamente, faremos referência à norma NBR 15575 – que não existia na época da 

pesquisa –, pois ela impacta também neste grupo de fatores, uma vez que ao buscar desempenhos 

mínimos e não mais especificações a serem cumpridas, demandará uma mudança do foco da 

gestão nas construtoras e da forma como elas tratam o projeto – e todos envolvidos nele – dentro 

do processo de construção. 

 

 O aquecimento do mercado a partir do setor popular em função dos vultosos recursos 

destinados a este segmento pelos programas federais como Minha Casa Minha Vida e de 

Arrendamento Residencial (PAR), aliado à NBR 15575 destinada a empreendimentos de até 5 

andares (englobando praticamente todos os projetos populares) e as exigências da CAIXA de que 

as empresas participem do PBPQ-H, entre outras, será um forte estímulo para avançar na 

qualidade da gestão e dos projetos. 

                                                
13 Ver 

http://www.comerciodojahu.com.br/novo/33410/MUTUARIOS+RECLAMAM+DE+ATRASO++NA+ENTREGA+
DE+CASAS+EM+BOCAINA.htm, 

http://www.sehac.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=119&id_comp=595&id_reg=129261&voltar=home&site_

reg=119&id_comp_orig=595, http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/diario-gaucho/19,222,3155206,Atraso-em-

obra-irrita-moradores-na-Restinga.html, http://www.odiario.com/maringa/noticia/324528/casas-populares-iniciadas-

ha-4-anos-ainda-estao-em-obras.html. 

http://www.comerciodojahu.com.br/novo/33410/MUTUARIOS+RECLAMAM+DE+ATRASO++NA+ENTREGA+DE+CASAS+EM+BOCAINA.htm
http://www.comerciodojahu.com.br/novo/33410/MUTUARIOS+RECLAMAM+DE+ATRASO++NA+ENTREGA+DE+CASAS+EM+BOCAINA.htm
http://www.sehac.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=119&id_comp=595&id_reg=129261&voltar=home&site_reg=119&id_comp_orig=595
http://www.sehac.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=119&id_comp=595&id_reg=129261&voltar=home&site_reg=119&id_comp_orig=595
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/diario-gaucho/19,222,3155206,Atraso-em-obra-irrita-moradores-na-Restinga.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/diario-gaucho/19,222,3155206,Atraso-em-obra-irrita-moradores-na-Restinga.html
http://www.odiario.com/maringa/noticia/324528/casas-populares-iniciadas-ha-4-anos-ainda-estao-em-obras.html
http://www.odiario.com/maringa/noticia/324528/casas-populares-iniciadas-ha-4-anos-ainda-estao-em-obras.html
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 O aumento da produtividade está ligado à capacitação dos profissionais do setor, o que já 

tem sido identificado como um forte gargalo para o desenvolvimento da cadeia produtiva, com 

as demandas voltadas ao desempenho e não à especificação, também aumentará a demanda por 

arquitetos, engenheiros e especialistas nos diversos itens da NBR 15575, como iluminação e 

ruído (um dos pontos mais polêmicos da norma). 

 

 A parceira entre universidade e empresas, que segundo comentários obtidos na pesquisa 

depende mais de vontade política do que de questões econômicas, é um ponto que deve ser 

buscado tanto pelas universidades quanto pelas empresas, pois este é um ponto de relação ganha-

ganha neste momento de transição de focos de gestão. 

 

 A sustentabilidade, apesar de não apontada explicitamente nas respostas da pesquisa, 

aparece como um importante item no futuro esperado pelos respondentes seja na melhoria dos 

projetos através da integração entre sistemas e subsistemas para evitar desperdícios, seja no 

aumento da capacitação dos trabalhadores do setor para aumentar a produtividade, ou seja na 

tendência de crescimento de “componentes voltados à economia de água e energia, sistemas de 

medição remota de consumo, sistemas de componentes inteligentes, sistemas de geração de 

energia solar, materiais voltados à construção sustentável e materiais do tipo DIY (“do it 

yourself” – faça você mesmo)”. 

 

 A questão da pesquisa prospectiva do setor, já abordada aqui, e do combate às barreiras 

do avanço tecnológico visam a estimular a inovação, ou seja, o desenvolvimento contínuo de 

novos processos, projetos, soluções que atendam necessidades dos usuários de forma mais 

econômica e melhor que as alternativas atuais.  

 

O avanço da inovação, através de um sistema de compra que estimule a concorrência no 

setor (combatendo oligopólios atualmente existentes), de alternativas de contratos que estimulem 

a produtividade/desempenho – como apontado na pesquisa – e do combate à informalidade no 

uso da mão-de-obra seja através do aumento da fiscalização seja através de instrumentos 

econômicos de estímulo à formalização do trabalho, aumentará a competitividade do setor 

brasileiro de construção civil. 
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A partir da avaliação dos dados desta pesquisa prospectiva do futuro da construção civil, 

ações devem ser propostas, discutidas e implementadas a fim de se capacitar a cadeia produtiva 

da construção civil para competir em um novo cenário que se forma rapidamente, globalizado e 

com forte pressão por responsabilidade socioambiental. 

 

1.3.2. Papel Ecossocioambiental do Setor no Brasil 

  

 

O setor da construção civil é um dos maiores empregadores mundiais e ao mesmo tempo 

um dos que gera mais impactos sobre o meio ambiente e no Brasil esta situação não é diferente 

(JOHN, 2009). Esta situação coloca este setor em uma posição estratégica em qualquer país do 

mundo, pois para prover à sociedade infraestrutura para seu desenvolvimento é necessário 

construir desde estradas e portos até grandes edifícios de moradia ou usinas. Em toda esta grande 

cadeia de produção milhões de pessoas são empregadas e bilhões de reais investidos, como é o 

caso do programa Minha Casa Minha Vida – versão 1 – do governo federal que contou com mais 

de 30 bilhões de reais de investimento para construção de um milhão de moradias. 

 

O desafio para o setor continua, pois para o período 2011-2014, no Segundo Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC 2), os investimentos na construção civil superam 278 bilhões 

de reais, além de vultosos investimentos em outros setores da construção – como toda 

infraestrutura de transportes e energia – que não são foco desta pesquisa. Somente a segunda 

versão do Programa Minha Casa Minha Vida, com a meta de contratação de 2 milhões de 

moradias, contará com mais de 71 bilhões de reais para este período. 

 

Fica evidente com estes dados que o setor da construção civil contará por pelo menos 

mais 4 anos com grandes investimentos que manterão o setor aquecido, empregando, produzindo 

e, consequentemente, poluindo. O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável estima que 

entre 40 e 75% dos recursos naturais extraídos no planeta, desconsiderando a água e energia, são 

utilizados no setor da construção civil
14

. 

 

                                                
14 Informação disponível em http://www.cbcs.org.br/userfiles/comitestematicos/materiais/CT_materiais.pdf. 

http://www.cbcs.org.br/userfiles/comitestematicos/materiais/CT_materiais.pdf
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Além de todo peso ambiental, outro papel de destaque é a questão social que este setor 

atende. Quanto à geração de emprego, o setor da construção civil é um dos maiores 

empregadores do Brasil com mais de 2 milhões de empregos formais registrados até novembro 

de 2010 (MTE, 2010) e com uma tendência à crescente geração de vagas de trabalho, como pode 

ser observado na tabela abaixo: 

 

TABELA 1 – QUANTIDADE DE NOVOS EMPREGOS FORMAIS GERADOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

  Qtde Emprego Formal Gerado   

Período Construção Civil (CC) Todos os Setores % CC 

Jan a Dez/04                        50.763            1.523.276  3% 

Jan a Dez/05                        85.053            1.253.981  7% 

Jan a Dez/06                        85.796            1.228.686  7% 

Jan a Dez/07                      176.755            1.617.392  11% 

Jan a Dez/08                      197.868            1.452.204  14% 

Jan a Dez/09                      177.185               995.110  18% 

Jan a Abr/10                      166.112               962.327  17% 

Fonte: CAGED – MTE, 2011.     

 

É válido destacar o grande salto na geração de postos de trabalho deste setor, tanto em 

termos absolutos como em participação no total do país, após o lançamento do PAC e, por 

conseguinte, do Programa Minha Casa Minha Vida, aquecendo o setor e reforçando o peso dos 

programas públicos de habitação. 

 

Embora tenha havido um grande crescimento no número de empregos formais, a 

informalidade no setor ainda é um problema muito grave, havendo locais em que mais de 50% 

da mão-de-obra empregada é informal. O impacto disto transcende o âmbito econômico da 

qualidade do serviço prestado ou da redução dos custos de folha de pagamento, por exemplo, 

entrando no âmbito da justiça e do desenvolvimento social, pois na ausência de uma correta 

regulação da relação de trabalho não há respeito de direitos básicos e proteção do trabalhador, 

aumentando índices de acidente e doenças do trabalho, por exemplo
15

. 

 

                                                
15 Notícia disponível em http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1794 <acessado em 06 e 07 de novembro de 

2010>. 

http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1794
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Além do número de postos de trabalho, o salário e a qualidade de vida dos trabalhadores 

do setor também têm melhorado, como mostrou pesquisa do Conselho Brasileiro da Indústria da 

Construção (CBIC)
16

. Segundo tal pesquisa, a evolução da escolaridade dos trabalhadores foi da 

seguinte proporção: 

 

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS TRABALHADORES DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (2002-2010) 

Nível de Escolaridade 2002 2010 

Até 1 ano de estudo 8% 5% 

Até Ensino Fundamental 37% 20% 

Até Ensino Médio 36% 48% 

Mais de 11 anos 19% 27% 

Fonte: CBIC, 2011. 

 

Este aumento de escolaridade levou a um aumento da remuneração inicial que passou de 

R$ 651,74, em 2003, para R$ 884,01, em 2010, uma valorização real de 35%, muito acima da 

inflação do período.  

 

Esta valorização do salário gera seu claro impacto econômico, aumentando a renda 

disponível do trabalhador, estimulando o consumo e promovendo o crescimento econômico 

almejado por muitos. A título de exemplo, no ano de 2008 segundo dados do IBGE
17

, mais de 38 

bilhões de reais foram gastos com folha de pagamento no setor da construção civil, sendo mais 

de 25 bilhões de reais (ou 65% do total) destinados à remuneração dos trabalhadores. 

 

Estes pontos reforçam o papel estratégico do setor da construção civil no Brasil em todos 

os seus aspectos, ambiental, social e econômico, sendo fundamental, tendo em vista a tendência 

de crescimento de investimentos no setor, que haja uma mobilização organizada em direção à 

busca de uma vitória tripla, nos termos de Ignacy Sachs já apresentados, para as políticas que 

envolvem toda esta cadeia de valor. 

 

 

                                                
16 Notícia disponível em http://www.tendenciasemercado.com.br/negocios/construcao-civil-setor-com-mais-

emprego-e-melhores-salarios/ <acessado em 09 e 10 de julho de 2010>. 
17 Tabela disponível em 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/paic/2008/tabelas_pdf/tabela4.pdf <acessado em 09 e 

10 de julho de 2010>. 

http://www.tendenciasemercado.com.br/negocios/construcao-civil-setor-com-mais-emprego-e-melhores-salarios/
http://www.tendenciasemercado.com.br/negocios/construcao-civil-setor-com-mais-emprego-e-melhores-salarios/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/paic/2008/tabelas_pdf/tabela4.pdf
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1.4.  Desafios Futuros do Setor no contexto da Sustentabilidade 

 

 

 O mundo hoje sente os efeitos da ação do homem sobre a natureza e seu equilíbrio cada 

vez mais intensamente, e por isso, é essencial que caminhemos em direção a um modelo de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo que consiga equilibrar as demandas sociais 

com prudência ambiental e com viabilidade econômica, isto é, não se deve optar por um quesito 

em detrimento dos demais. 

 

 Vimos que o setor da construção civil é estratégico para o desenvolvimento de qualquer 

país, seja para a manutenção do que já existe – prédios, estradas e usinas, por exemplo – seja 

para a construção de novos empreendimentos que possibilitem a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas – escolas, hospitais e moradias, por exemplo.  

 

Vimos também que este mesmo setor é um dos maiores poluidores do planeta, 

consumindo uma quantidade enorme de recursos e lançando de volta à Terra uma quantidade 

igualmente enorme de resíduos de construção e demolições, afetando a qualidade do ambiente 

em que nós e tantas outras espécies vivemos, assim como afetando diretamente nossa saúde 

devido à poluição do ar, do som e da água, por exemplo. 

 

A pressão pela sustentabilidade já vem crescendo e se intensificará cada vez mais, seja 

devido ao esclarecimento dos cidadãos/consumidores seja devido ao aumento de catástrofes 

naturais que chocam – e afetam – a humanidade (JACOBI, 1999; MANZINI; VEZZOLI, 2002). 

Desta maneira, um dos setores mais poluentes do mundo não está imune a estas pressões; 

portanto, é fundamental que a cadeia da construção civil busque se capacitar para entregar aos 

seus consumidores soluções que atendam às necessidades observadas e ao mesmo tempo respeite 

o ambiente de todos. 

 

Desde as primeiras reuniões sobre a questão ambiental nos anos 80, diversos 

instrumentos têm sido desenvolvidos para orientar Estados, empresas e sociedade civil no 

caminho em direção ao desenvolvimento sustentável, um deles é a Agenda 21 que pode ser 
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definida como “um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, 

em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica”
18

 e pode ter desmembramentos menores a partir da agenda global, sendo 

desde um país a uma localidade ou setor da economia. 

 

Neste trabalho de planejar a construção de setores sustentáveis, John et al. (2001) 

apresentam o histórico da construção de uma Agenda 21 para a Construção Sustentável, dedicada 

aos países desenvolvidos e elaborada pelo Conselho Internacional para Pesquisa e Inovação na 

Construção (CIB) e a necessidade da construção de uma Agenda 21 para o setor em países em 

desenvolvimento devido à grande diferença de contextos entre estes países. 

 

As discussões sobre esta agenda para o setor em países em desenvolvimento foram 

apresentadas em 2002 pelo CIB e tratam, assim como discutiram John et al. (2001), das 

especificidades do mundo em desenvolvimento, como os desafios na busca de moradia 

sustentável e acessível a milhões de pessoas que não possuem poder aquisitivo para adquirir suas 

casas sozinhas, o desafio de promover a construção sustentável em locais cuja infraestrutura 

básica é muito precária desde a produção de materiais de construção dentro das especificações 

até estradas ruins e problemas no abastecimento de água e energia (CIB, 2002). 

 

A Agenda proposta pelo CIB resume, com ações organizadas em 6 grupos, os principais 

desafios para os agentes participantes da cadeia da construção civil de países em 

desenvolvimento no contexto da sustentabilidade e serão apresentadas no quadro a seguir. 

                                                
18 Definição disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, no link: 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18. 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18
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QUADRO 11 – RESUMO: UMA ESTRATÉGIA PARA AÇÃO 

  
Ações para o setor de pesquisa e 

educação 
Ações para o setor privado 

Ações para os 

consumidores 

Ações para o governo e stakeholders 

reguladores 

C
o
n
st

ru
çã

o
 

d
e 

C
ap

ac
id

ad
e 

Construir capacidade interna;  

Expandir oferta de aprendizado. 

Possibilitar o aprendizado 
organizacional contínuo;  

Apoiar a construção de capacidade 

externa. 

Desenvolver 
entendimento sobre 

sustentabilidade e seus 

benefícios. 

Criar um conselho consultivo de stakeholders;  
Disseminar conhecimento sobre construção 

sustentável entre os membros do governo;  

Introduzir aprendizado profissional contínuo. 

A
ce

ss
o
 a

 

fi
n
an

ci
am

en
to

 Identificar e buscar fontes adequadas 

de financiamento;  

Ser criativo no uso dos fundos 

disponíveis;  

Lutar ativamente por financiamento 

da construção sustentável. 

Prover fundos para P&D para próprio 

benefício;  

Financiar através do orçamento da 

Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) pesquisa para o bem comum. 

Utilizar as economias com 

a construção sustentável 

para financiar o custo 

adicional de sua 

implantação. 

Rever o escopo dos fundos existentes;  

Negociar melhores condições de acesso aos 

fundos de organismos internacionais;  

Prover fundos para novos negócios e 

tecnologias inovadoras;  

Prover fundos para treinamento e 

desenvolvimento profissionais. 

P
ar

ce
ri

as
 e

 c
o
o
p
er

aç
ão

 

Estabelecer parcerias intersetoriais;  

Criar uma rede Sul-Sul de 

pesquisadores e educadores;  

Tornar claras as questões de 
compartilhamento de conhecimento;  

Procurar parcerias de ensino e 

pesquisa com outros setores. 

Cooperar na implantação da agenda de 

P&D;  

Fazer parceria com organizações de 

pesquisa;  

Formar coalizão na indústria para 
fomentar pesquisa pré-competitivas e 

de desenvolvimento de instrumentos de 

capacitação. 

Fazer parcerias com 

institutos de ensino e 

pesquisa; 

Formar grupos de pressão 
de consumidores por mais 

produtos e serviços 

sustentáveis. 

Incluir o setor informal;  

Incluir lideranças tradicionais nos projetos;  

Firmar parceria com institutos de ensino e 
pesquisa. 

M
an

u
te

n
çã

o
 i

n
te

rn
a 

Revisar os currículos existentes;  

Aplicar o que se ensina. 

Avaliar os riscos de não-conformidade 

e os benefícios da conformidade; 

Desenvolver planos estratégicos para 

cada indústria diferente; 

Mudar os valores organizacionais;  

Melhorar a eficiência do uso dos 

recursos e diminuir seus impactos. 

Repensar os sistemas 

próprios de aquisição. 

Liderar pelo exemplo;  

Adotar um quadro de referência sobre 

construção sustentável;  

Compatibilizar com acordos e quadros de 

referência internacionais;  

Mudar o quadro de compensação profissional. 

In
ce

n
ti

v
o
 à

 

im
p
le

m
en

ta

çã
o
 Transferir tecnologia; 

Promover conscientização;  

Advogar pela causa. 

Auxiliar na incubação de novos nichos 

de mercado;  

Usar novas tecnologias e processos;  

Criar demanda. 

Usar influência do 

governo para dirigir o 

mercado para a 

sustentabilidade. 

Modificar padrões e regulamentos de forma a 

apoiar a construção sustentável;  

Prover incentivos e desincentivos apropriados;  

Reforçar a regulação. 

M
o
n
it

o
ra

m
en

to
 

e 
A

v
al

ia
çã

o
 

Prover monitoramento independente 
aos setores público e privado;  

Introduzir instrumentos para o 

próprio monitoramento e avaliação. 

Adotar formas de balanço 
social/sustentável;  

Participar de programas de certificação;  

Coletar informações para 

monitoramento e avaliação. 

Participar de programas 
de avaliação e 

monitoramento;  

Monitorar o custo-

benefício obtido. 

Definir critérios legais para esquemas de 
monitoramento e avaliação; 

Participar de esquemas de monitoramento e 

avaliação. 

Traduzido de CIB, 2002.
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É possível observar que muitas ações propostas pela Agenda 21 para países em 

desenvolvimento se assemelham às ações colocadas como desafios a partir do estudo prospectivo 

do futuro do setor brasileiro da construção civil, corroborando as análises feitas neste trabalho. 

 

 No contexto global de sustentabilidade, segundo tal Agenda, o setor brasileiro da 

construção civil deverá efetuar a transição em andamento de um modelo quantitativo de réplicas 

segundo especificações para um modelo qualitativo de desempenho que atenda à demanda 

existente por soluções habitacionais assim como às exigências de prudência ambiental e 

viabilidade econômica. 

 

 Todos os agentes participantes precisam assumir sua parte de responsabilidade nesta 

transição. O setor de ensino e pesquisa poderá através da construção de uma ampla rede entre as 

nações em desenvolvimento, firmar parcerias com os agentes públicos, privados e a sociedade 

civil a fim de disseminar conhecimento, financiar a pesquisa de novos conhecimentos e prover 

serviços independentes de monitoramento e avaliação que guiem os demais agentes em direção à 

construção sustentável. 

 

 O setor privado necessita repensar seus valores e objetivos e a partir daí buscar soluções 

que permitam o alcance destes objetivos desejados dentro do novo contexto de sustentabilidade 

existente, através da cooperação com os demais agentes do setor (concorrentes, governos, 

institutos de ensino e pesquisa e consumidores) para o desenvolvimento, adoção, avaliação e 

contínua melhoria de produtos e processos, isto é, na busca da inovação, importante ferramenta 

para a construção sustentável. 

 

 Os consumidores, como elo essencial na existência dos mercados, precisam utilizar deste 

poder – seja sozinho ou em conjunto com outros consumidores – para estimular os demais 

agentes, em especial os governos e as empresas, no engajamento à busca e oferta de soluções 

para a construção sustentável. É fundamental, para isso, que os consumidores busquem 

conhecimento sobre a questão da sustentabilidade, sobre este conceito aplicado à construção e 

seu estilo de vida. 
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Por fim, os agentes públicos necessitam se encarregar da construção do arcabouço legal e 

das estruturas institucionais necessárias para o efetivo alcance da construção sustentável. Através 

da edição de normas, regulamentação de profissões, promulgação de leis e criação de órgãos e 

políticas para o incentivo (ou desincentivo) aos comportamentos necessários para tal 

transformação, assim como transformar a si mesmo, revendo regras e processos internos, dando 

maior transparência e poder de controle aos cidadãos sob seus atos. 
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2. Inovação no Setor da Construção Civil 

 

 

Neste capítulo serão abordados a questão da inovação e seu possível impacto na indústria 

da construção civil. Na primeira seção serão apresentados os conceitos de inovação, suas 

principais fontes, as tendências de inovação para o futuro e a relação entre inovação e 

sustentabilidade. Na segunda seção o tema inovação é tratado especificamente no setor da 

construção civil levando em conta o contexto da sustentabilidade, serão apresentados os 

principais desafios e oportunidades para o setor e a contribuição da inovação para o sucesso da 

transição do setor para um ambiente mais sustentável. 

 

2.1. Inovação: Conceitos e importância 

 

 

Antes de discutirmos a inovação propriamente dita, apresentaremos brevemente uma 

definição – ou ao menos uma sinalização – do que trata a estratégia, tendo em vista a grande 

quantidade de diferentes tentativas de definições da palavra e, por conseguinte, a ausência de 

uma definição formal (MINTZBERG, 1987) assim como sua importância no processo de 

inovação. 

 

Quinn (1980) define estratégia como sendo o “padrão ou plano que integra as principais 

metas, políticas e sequências de ações de uma organização em um todo coerente”. Quinn também 

apresenta as definições de meta (“ditam guias e quando os resultados precisam ser alcançados, 

mas não dizem como devem ser conseguidos”), políticas (“regras ou diretrizes que expressam os 

limites dentro dos quais a ação deve ocorrer”) e programas (“estabelecem a sequência passo-a-

passo das ações necessárias para que você atinja os principais objetivos. Expressam como os 

objetivos serão alcançados dentro dos limites estabelecidos pela política”).  

 

Metas (ou objetivos), políticas e programas podem ser ou não estratégicos. Quinn expõe 

que uma decisão só pode ser classificada como estratégica se ela “determina a direção do 

empreendimento (organização) e, em última análise, sua viabilidade à luz do previsível e do 

imprevisível, assim como as mudanças desconhecidas que possam ocorrer em seus ambientes 
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mais importantes”. É importante ressaltar que Quinn trabalha o conceito de estratégia com uma 

abordagem diplomático-militar. 

 

Mintzberg (1987) trabalha a definição de estratégia através de cinco diferentes analogias 

(chamadas por Mintzberg de 5Ps da estratégia): 

 

A estratégia vista como um plano, desta forma um curso de ação predeterminado, uma 

diretriz (ou conjunto de diretrizes) que buscam levar a organização a algum lugar. As estratégias, 

seguindo esta definição, possuem duas características claras: são elaboradas antes das ações que 

buscam realizar e são feitas de forma consciente e deliberada. 

 

As estratégias como plano podem ser específicas ou genéricas, um caso de estratégia 

específica é a estratégia como pretexto, usada para intimidar e/ou enganar os concorrentes. 

 

As estratégias tidas como padrão, definem estratégia com base na ação resultante seja ele 

pretendido ou não, desta forma estratégias como padrão implicam consistência de ações e 

comportamento. As estratégias como padrão podem ainda ser separadas em deliberadas (quando 

o padrão havia sido pretendido e foi realizado sem nenhuma mudança) e emergentes (quando o 

padrão surge sem nenhuma intenção ou ainda quando não ocorrem da forma como havia sido 

pretendido). Importante apontar que entre estes dois opostos existe um continuum onde está a 

maior parte das estratégias. 

 

A estratégia como posição, irá definir onde a empresa deve estar localizada dentro do 

mercado em que ela atua (um nicho, em termos ecológicos), onde ela – levando em conta seus 

competidores e suas características internas – poderá se fixar de forma a evitar a concorrência.  

 

Nesta linha de definição estão célebres frases como a do General Ulysses Grant 

(“estratégia é o posicionamento dos recursos à nossa disposição de maneira que apresente a 

maior probabilidade de derrotar o inimigo”), professor Richard Rumelt (“estratégia é criar 

situações para retornos econômicos e descobrir maneiras de sustentá-las”). Há também a 

possibilidade, como demonstrado por Astley e Fombrun (1983), da busca por estratégias 



 83 

coletivas, que consistem na cooperação entre as organizações (até mesmo concorrentes), que 

podem ir desde reuniões informais até ações formais como uma fusão ou joint-venture, podendo 

ser também classificadas como estratégias políticas que visam a subverter as forças legítimas da 

concorrência. 

 

A estratégia vista como perspectiva pode ser comparada à personalidade do indivíduo, ela 

funciona dentro da organização como um conjunto de valores que irão descrever a visão de 

mundo (em alemão, “weltanschauung”, a intuição coletiva de como o mundo funciona) da 

empresa através de uma perspectiva compartilhada. A estratégia aqui é tida como um conceito, 

sendo assim, está presente no imaginário das pessoas, não é algo tangível, concreto, tornando-se 

a mente coletiva da empresa, a união de diferentes indivíduos através de um pensamento e/ou 

comportamento comum. 

 

A definição do conceito de estratégia mais frequente entre os autores é a que coloca 

estratégia como o caminho que a empresa escolhe seguir a fim de alcançar objetivos e metas 

estabelecidos a partir da escolha da posição que a empresa espera ocupar no futuro (ANDREWS, 

1971; CHANDLER, 1962; FISCHMANN e ALMEIDA, 1991; ITAMI, 1987; KOTLER, 2000). 

 

 Hamel e Prahalad (1989: 64-65) chamam de intenção estratégica a mobilização de 

recursos e esforços organizacionais para o alcance de uma ambição, formando um “processo 

administrativo ativo que inclui focalizar a atenção da organização na essência de ganhar, motivar 

as pessoas ao comunicar o valor da meta; deixar lugar para a contribuição individual e de equipe; 

manter o entusiasmo ao proporcionar novas definições de operações à medida que as 

circunstâncias mudam e usar a intenção consistentemente para orientar a alocação de recursos”. 

A intenção estratégica capta a essência de ganhar, é estável ao longo do tempo e estabelece uma 

meta que merece esforço pessoal e comprometimento.   

  

Para atingir a intenção estratégica, são necessárias diversas mudanças na dinâmica 

organizacional, como o trabalho de aprimoramento da comunicação ascendente, deixando a 

visão de que esta comunicação é somente feedback, estabelecer um fim a ser alcançado claro, 

comunicado e compreendido por todos na organização, mas ao mesmo tempo deixar os meios o 
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mais livre para a ação da criatividade de cada um, implantar a responsabilidade recíproca 

dividindo, assim, tanto os ganhos quanto os sacrifícios entre todos na organização, praticar 

sempre a humildade e a honestidade. 

 

Os autores fazem algumas referências de ações que a cúpula da organização deve tomar: 

criar um sentido de urgência (se antecipando a uma situação real de urgência), desenvolver um 

foco competitivo em cada nível através do amplo emprego de inteligência competitiva (permitir 

que todos possam medir e comparar seu desempenho individual com o melhor do mercado), dar 

aos empregados as habilidades de que precisam para trabalhar com eficiência (todo tipo de 

capacitação necessária para o alcance da ambição da organização), dar tempo para que a 

organização assimile um desafio antes de partir para o outro (apresentar e alcançar um desafio de 

cada vez, a fim de não sobrecarregar as pessoas na organização) e estabelecer marcos claros e 

revisar os mecanismos (avaliando e reforçando os estímulos para o comportamento desejado). 

 

Apesar das diferentes definições, todas apontam para direções semelhantes, sendo a 

estratégia o caminho (seja ele visto como um padrão, plano, pretexto, posição ou perspectiva) 

que a empresa escolhe para atender suas declarações de valores, seus objetivos e suas metas. 

Todos frutos das decisões tomadas pela empresa levando em consideração o ambiente em que a 

empresa está inserida, o desempenho dos concorrentes, a análise interna das competências 

organizacionais e os projetos futuros da organização. 

 

É de acordo com o cenário em que está inserida, que cada empresa determinará os 

caminhos que seguirá. PORTER (1989) diz que as empresas devem escolher entre duas 

estratégias competitivas genéricas (diferenciação, liderança de custo) ou especializar-se na 

adoção de uma destas estratégias em nichos de mercado. Esta escolha deve se basear nas fontes 

de vantagem competitiva que a empresa possui. 

 

Vantagem competitiva, segundo BESANKO et al. (2006) referindo-se ao trabalho das 

cinco forças competitivas de Porter, é a capacidade da empresa em superar o desempenho do 

mercado e auferir, assim, melhores resultados. Quando este desempenho superior se dá de 

maneira continuada, dizemos que a empresa possui uma vantagem competitiva sustentável. 
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Desde o processo de abertura da economia brasileira no período da redemocratização até 

os dias de hoje, com a plena inserção do Brasil no mundo globalizado, a dinâmica de competição 

nos mercados nacionais, em todos os setores afetados por esta abertura econômica, foi 

profundamente alterada. 

 

A participação de atores internacionais, com mais recursos, com melhores processos, com 

produtos que melhor atendiam às demandas dos consumidores, enfim, com a presença de atores 

mais competitivos, aumentou muito a concorrência no mercado, tornando mais evidente a 

precariedade competitiva das empresas nacionais, em outras palavras, tornou explícita a falta de 

fontes de vantagens competitivas sustentáveis das empresas nacionais em um cenário de 

concorrência global, levando-as a dois caminhos: a falência ou a luta, isto é, sair do mercado ou 

investir e se capacitar para concorrer com os novos fortes jogadores. 

 

A capacidade de reagir às ameaças do ambiente, modificando sua estrutura, sua maneira 

de fazer negócios, suas diretrizes e parâmetros, ou seja, rever sua estratégia é crucial para a 

sobrevivência em mercados competitivos. Esta mudança de estratégia, a fim de aprimorar seus 

processos e produtos – ou serviços – ofertados foi e é um dos maiores desafios das organizações 

brasileiras na competição com concorrentes internacionais. (PROCHNIK et al., 1998, 

MONTEIRO; REIS, 2009).  

 

Segundo os autores, o aumento da presença de participantes internacionais gera um: 

 

“(...) acirramento dos processos competitivos, com a intensificação das respectivas 

estratégias, mediante a introdução de novas práticas mercadológicas e gerenciais, visando um 

crescente nível de qualidade dos produtos oferecidos, a viabilização de novas formas de 

promoção e vendas e o próprio aumento do número de unidades construídas. 

(...) Os resultados alcançados nesta pesquisa, portanto, corroboram o entendimento 

de Porter, segundo o qual a internacionalização dos processos competitivos, e o seu 

conseqüente acirramento, ensejando a transformação de estruturas industriais multi-

domésticas em indústrias globais, apresenta novos e significativos desafios para as empresas 

locais, induz o seu processo de modernização e aperfeiçoamento, e conduz a substanciais 

ganhos de eficácia e produtividade. Referendam também os argumentos de Peters e 
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Waterman, demonstrando que a reconfiguração do ambiente competitivo favorece fortemente 

os processos inovadores, e reforçam o ponto de vista de Ghisi e Oliveira, para quem o setor de 

construção civil local destaca-se pela efetividade e pela capacidade de resposta eficaz diante 

de novos desafios” (MONTEIRO; REIS, 2009: 13-14). 

 

Podemos verificar tanto na apresentação desta subseção quanto nas anteriores que o setor 

da construção civil tem sido alvo de grandes investimentos, o que aumenta a atratividade do setor 

e faz com que mais participantes busquem um espaço nesta cadeia produtiva. 

 

Este aumento de atores aumenta a competição entre eles e, para a própria sobrevivência 

dos atuais – e mesmo dos novos – participantes faz-se necessário a identificação, exploração, 

fortalecimento e contínuo acompanhamento das fontes de vantagens competitivas sustentáveis 

das empresas. 

 

Hill e Jones (2009) mostram que a vantagem competitiva possui quatro fontes genéricas, 

ou seja, independentemente do setor em que é feita a avaliação as fontes serão as mesmas, são os 

também chamados tijolos da vantagem competitiva
19

: eficiência, qualidade, inovação e resposta 

ao cliente que serão apresentados brevemente a seguir. Estes tijolos, apesar de tratados de forma 

independente, são inter-relacionados o que faz com que a excelência em um deles tenha impacto 

sobre um ou mais tijolos. 

 

Tomando a organização como um grande processo de transformação de recursos, onde de 

um lado temos entrada de alguns recursos (inputs) e do outro lado temos a saída de produtos e/ou 

serviços (outputs), eficiência será a relação entre a quantidade de outputs e a quantidade de 

inputs. Quanto maior esta relação, ou seja, quanto maior a capacidade de entregar produtos e/ou 

serviços em relação à mesma quantidade de entradas, mais eficiente é a organização.  

 

O indicador básico da eficiência é a produtividade, geralmente avaliada em relação aos 

empregados (produtividade do trabalhador) e do capital investido (produtividade do capital). 

                                                
19 Em inglês building blocks of competitive advantage, eficiência, qualidade, inovação e resposta ao cliente foram 

definidos, em português, como tijolos da vantagem competitiva ou fontes genéricas de vantagem competitiva. 
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Quanto maior a produtividade, maior a eficiência e menores serão os custos do respectivo 

processo, obtendo-se aí a vantagem competitiva de liderança de custo. 

 

Tomando os produtos e/ou serviços de uma organização com uma série de atributos, 

dizemos que certo produto possui qualidade superior quando ele é percebido por seus 

consumidores por gerar um valor maior que os concorrentes. Geralmente apoiados em dois 

atributos principais (excelência e confiança), os consumidores tornam-se mais dispostos a pagar 

mais por produtos que primam pela excelência, oferecendo um desempenho percebido superior 

em atributos como conforto, segurança ou design; ou ficam mais dispostos a pagar por produtos 

que são percebidos como confiáveis, isto é, que desempenham da mesma maneira repetidamente, 

apresentando raros – ou nenhum – defeitos. Vale lembrar que além de permitir maiores margens 

de lucro em função da estratégia de diferenciação seguida, a qualidade como confiabilidade 

também diminui os custos dos fabricantes. 

 

Resposta para o cliente trata da capacidade da empresa em identificar corretamente e 

atender ao consumidor melhor que os concorrentes. A customização dos bens (serviços e 

produtos) e o tempo de resposta ao cliente são indicadores fundamentais para este tijolo, que uma 

vez atingido – muitas vezes através do aumento da qualidade ou da contínua inovação – fortalece 

a reputação da organização junto aos consumidores e permite à empresa cobrar um preço-prêmio 

por esta reputação superior. 

 

Inovação é a capacidade de ofertar ao mercado novos produtos ou processos. Novos 

produtos são geralmente recebidos pelo mercado como melhores alternativas para atender 

necessidades antigas, isto é, oferecem maior valor aos consumidores e por isso podem ter preços 

maiores. Novos processos geralmente surgem para alavancar a produtividade da organização, 

reduzir seus custos e permitir baixar os custos (e o preço) mais que seus concorrentes. 

 

Existem, assim como em diversas outras definições de conceitos, variadas formas de 

definir inovação (BLAYSE; MANLEY, 2004), entretanto todas trabalham em torno desta ideia 

de aplicar algo novo a partir de um conhecimento anterior em outro contexto ou a partir de uma 

ideia original. Este conceito de uma nova ideia ou de aplicar ideias de outros de formas novas é 
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exatamente o significada da palavra latina in+novare que significa “fazer novo” e é a raiz da 

palavra inovação (SAKAR, 2007). 

 

Druker (2011), fazendo referência à Schumpeter – o único dos grandes economistas 

modernos a tratar da inovação e de sua influência sobre o comportamento empreendedor e o 

impacto disto na economia – coloca a inovação da seguinte forma: 

 

“A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço 

diferente” (DRUCKER, 2011: 25). 

 

Slaughter (1998 apud BLAYSE;MANLEY, 2004) define inovação como o uso de uma 

mudança e melhoria não trivial em um processo, produto ou sistema que é nova para a instituição 

promotora da mudança. A autora caracteriza inovação como incremental (baseada em 

experiência e conhecimentos existentes), radical (uma ruptura na ciência ou tecnologia), 

modular (mudança no conceito de um componente), arquitetônica (uma mudança na ligação 

com outros componentes e/ou sistemas) e sistêmica (diversas inovações integradas). 

 

Blayse e Manley (2004) também citam o Manual de Oslo (base para a pesquisa 

internacional em inovação desenvolvido pela OCDE) que classifica inovação como técnica 

(inovação de produto ou processo) ou organizacional (mudanças na estrutura organizacional, 

introdução de novas técnicas de gestão e/ou novas orientações estratégicas nas corporações). 

 

 Smeraldi (2009) resumindo a forma como inovação é abordada no âmbito dos negócios, 

corroborando as definições apresentadas, qualifica inovação da seguinte forma: 

 

 “Na doutrina de negócio se costuma definir como inovação incremental aquela 

que se aplica a um produto, serviço ou processo existente, normalmente para melhorá-lo ou 

atualiza-lo. Já no caso da criação de um produto, processo ou serviço completamente novo, 

rompendo com os convencionais, fala-se em inovação radical. O potencial de uma inovação 

radical, também designada tecnologia disruptiva, é o de alterar as bases da competição, na 

linha do que Schumpeter defendia...” (SMERALDI, 2009: 41). 
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 Adotaremos, neste trabalho, como conceito geral de inovação a capacidade de identificar, 

desenvolver, aplicar e explorar novos usos para conhecimentos existentes em diferentes 

contextos ou novos conhecimentos em contextos conhecidos. A primeira aplicação será 

denominada inovação incremental e a segunda aplicação inovação radical ou disruptiva. 

 

Em uma avaliação geral, no longo prazo e mesmo no curto prazo atual da concorrência 

nos dinâmicos mercados globalizados, a inovação é o mais importante tijolo de vantagem 

competitiva, pois ela fará da empresa detentora de uma vantagem única (até ser imitada pelos 

concorrentes) que permitirá cobrar um preço prêmio ou um preço inferior ao dos concorrentes 

(HILL; JONES, 2009; LYNCH, 2010). 

 

Fica evidente a importância da inovação para as organizações e sua sobrevivência, pois a 

capacidade de inovar é essencial às organizações para que consigam identificar, promover, 

consolidar e manter sua(s) vantagem(ns) competitiva(s). 

 

A inovação, apesar de possuir a figura romântica de invenções revolucionárias feitas por 

pessoas geniais, pode ser realizada no dia-a-dia, pode ser aprendida e sistematizada de maneira 

que todas as pessoas mais atentas aos processos, fluxos, produtos e características de mercado 

possam encontrar oportunidades de inovar, ou seja, de apresentar uma nova alternativa de 

produto e/ou processo (DRUCKER, 2011). 

 

Drucker (2011) apresenta sete fontes de oportunidade para inovação, quatro originárias 

dentro da organização ou do setor e três provenientes de eventos externos. Em ordem 

decrescente de confiabilidade e previsibilidade estas fontes são: 

 

“O inesperado – o sucesso inesperado, o fracasso inesperado, o evento externo 

inesperado; 

A incongruência – entre a realidade como ela é de fato, e a realidade como se 

presume ser ou como “deveria ser”; 

A inovação baseada na necessidade do processo; 

Mudanças na estrutura do setor industrial ou na estrutura do mercado que apanham 

a todos os desprevenidos; 
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Mudanças demográficas (mudanças populacionais); 

Mudanças em percepção, disposição e significado e; 

Conhecimento novo, tanto científico como não-científico”. 

Os limites entre estas fontes são muito sutis e sua inter-relação é muito grande, 

assim, geralmente haverá sobreposição entre elas e nenhuma tem contribuição/importância 

maior que as demais na busca e promoção da inovação (DRUCKER, 2011). 

 

Cabe às empresas desenvolverem as competências necessárias para o monitoramento, 

identificação, exploração e acompanhamento destas fontes de inovação de maneira estruturada, 

em um esforço organizacional coletivo, em outras palavras, como visto anteriormente, a 

inovação é uma questão estratégica da organização e, portanto, necessita do esforço e 

engajamento de toda alta administração para que a disposição para inovar seja incorporada em 

toda organização. 

 

Arruda et al. (2009) desenvolveram o modelo FDC de inovação, cujos principais 

elementos são: estratégia e decisão da organização; cultura de inovação; processos de curto, 

médio e longo prazo e; indicadores de desempenho. Todos são inter-relacionados, assim como as 

fontes de oportunidade de Drucker, e extraímos do trabalho de Arruda et al. (2009) breve 

explicação sobre estes pontos: 

 

“Como a empresa é um sistema de aprendizado dinâmico, a gestão da inovação exige 

uma atuação integrada, estruturada com base no conhecimento e comprometida com a 

inovação sustentável. (...) Numa visão ampliada, a inovação é fruto de um trabalho 

multifuncional e multidisciplinar, que envolve as áreas de marketing, produção, finanças, 

P&D, clientes, parceiros e fornecedores. Por isso, deve estar totalmente alinhada com a visão 

estratégica da empresa. 

(...) Cultura pró-inovação deve ser orientada para a estratégia da empresa, assumir os 

riscos intrínsecos à promoção da inovação, e eliminar ou reduzir as barreiras à manifestação 

criativa – garantindo um ambiente em que todos se sintam instigados e livres para explorar e 

gerar conhecimento, sem medo de punições. 

(...) Apesar de chamar muita atenção, a geração de ideias é apenas uma das etapas 

básicas do processo de inovação, e talvez a mais fácil, pois a empresa precisa escutar e 

conhecer melhor seu mercado, presente e futuro. O gargalo da inovação está em processar 

essas ideias que, muitas vezes, são apenas fragmentos de ideias brilhantes que precisam ser 

lapidadas, agrupadas e transformadas em resultado. Muitos outros processos de curto, médio e 
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longo prazo têm sido observados com diferente grau de sucesso. Aqui estão, em síntese, 

alguns dos processos recorrentes: 

 
QUADRO 12 – EXEMPLOS DE PROCESSOS DE INOVAÇÃO 

Processo de Inovação Exemplo 

Inovação espontânea  

Caixas de idéias, sites de 

relacionamento com clientes e 

fornecedores, exercícios de 

brainstorming. 

Revisão de processos  

Kaizen, quality control circles, 

PI&M, six sigma, business process 

reengineering 

Inovação induzida  
Plataforma de inovação, Innovation 

Jam (IBM); 

Sistemas integrados de 

inovação  
Radar de inovação 

Novos produtos  Inovação para a base da pirâmide 

Novos serviços  Inovação para a base da pirâmide 

Aquisições para inovação 

(spin in) 
  

Pesquisa e 

Desenvolvimento  
Inovação sustentável 

Novos negócios (spin-off)   

Novos modelos de 

negócios  
Inovação para a base da pirâmide 

Redes de Inovação  Metanacionais 

Inovação de valor  
Estratégia do oceano azul, 

proatividade de mercado 

Venturing  
Novos negócios, incubadoras 

tecnológicas e mercadológicas 

 Extraído de Arruda et al (2009). 

 

(...) Tão importante quanto o investimento em inovação é a avaliação do retorno 

obtido com os processos inovadores. Os indicadores permitem estabelecer metas quantitativas 

para medir e analisar o desempenho na inovação e, a qualquer momento, a empresa pode 

dinamizar o processo, redefinindo ações e metas para melhoria contínua” (ARRUDA et al., 

2009: 40-42).  

 

 Arruda et al. (2009) concluem o artigo apresentando os principais resultados levantados 

junto às organizações participantes da pesquisa sobre inovação que realizaram que são transcritos 

a seguir: 

  

“Pesquisa realizada pelo Núcleo de Inovação, identificando os indicadores de 

inovação mais utilizados pelos Balanced Scorecards das 500 maiores empresas brasileiras, 
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revelou que a maioria das empresas controlava apenas o resultado da inovação, deixando de 

lado os processos e fatores críticos que podem impactar esses resultados. 

Outras conclusões do estudo: 36% das empresas pesquisadas consideravam o 

percentual da receita com produtos e serviços, desenvolvidos nos últimos anos (três a cinco), 

como o indicador mais importante para a inovação (98% de importância); para 16% delas 

eram os indicadores de processo (como o tempo médio dos projetos de inovação) e apenas 9% 

acompanhavam um indicador de intensidade (número de ideias trabalhadas). Os indicadores 

de resultados estavam diretamente associados ao critério mais usado pelas empresas – premiar 

o sucesso. Nenhuma organização destinava prêmio ao erro ou à tentativa, o que de alguma 

forma contribuía para a cultura da certeza, ao invés da cultura da inovação” (ARRUDA et al., 

2009: p. 42-43). 

 

Hamel e Sayago (2007) apresentam o que eles chamam dos Oito Mitos da Inovação, ou 

seja, pressupostos que são tidos como verdade no meio empresarial e que fazem as empresas 

míopes quanto à identificação de oportunidades para inovar, reforçando os pontos levantados por 

Drucker e já apresentados neste trabalho. 

 

Assim como Hamel e Sayago, Anthony e Christensen (2007) apresentam cinco mitos da 

inovação e após estes mitos, os autores apresentam quatro mindsets, isto é, posturas que as 

empresas devem adotar internamente que derrubam as barreiras criadas pelos mitos e geram um 

ambiente mais propício para o crescimento disruptivo. 

 

Segundo Anthony e Christensen (2007) os mindsets que as organizações devem adotar 

para aumentar sua chance de inovar são: MINDSET 1: Critérios de mensuração adequados no 

tempo certo; MINDSET 2: É preciso contar com a incerteza; MINDSET 3: O fracasso pode ser 

positivo e; MINDSET 4: A escassez pode ser uma vantagem. Estes mindsets reforçam as 

posturas necessárias às empresas, em nível de gestão especialmente, discutidas anteriormente 

neste trabalho. 

 

Os mitos apresentados pelos autores, como podem ser verificados no quadro 13, 

corroboram os pontos já discutidos neste trabalho, como o fato da inovação poder ocorrer em 

produtos (e serviços) e processos, não só em aspectos tecnológicos, mas também de gestão, por 

exemplo. 
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QUADRO 13 – MITOS DA INOVAÇÃO 

Mitos da Inovação 

  Hamel Anthony e Christensen 

Mito 1 

As grandes ideias já começam 

grandes 
A inovação restringe-se à tecnologia 

Mito 2 

A inovação limita-se basicamente 

aos produtos 

Dispor de mais recursos implica mais 

inovações 

Mito 3 

A inovação é só para os produtos 

de primeira linha 

Só uma inovação big bang é vista como 

sucesso 

Mito 4 
A inovação não pode ser ensinada 

A inovação - e o crescimento que dela resulta 

- é aleatória e imprevisível 

Mito 5 
A inovação não é tarefa minha Não se pode ensinar como ser mais inovador 

Mito 6 A inovação é arriscada   

Mito 7 A inovação é muito dispendiosa   

Mito 8 A inovação é uma exceção   

Elaborado pelo autor a partir de Hamel e Sayago (2007) e Anthony e Christensen (2007). 

 

 

A inovação não é restrita a poucos gênios, mas um processo sistematizado de 

acompanhamento e monitoramento dos ambientes interno e externo da organização, assim como 

de toda sua cadeia de valor e das ramificações desta cadeia, a fim de identificar novas 

necessidades não atendidas, estudar os fracassos e sucessos inesperados no mercado e novas 

tendências de negócio, por exemplo. Em outras palavras, não dependemos apenas do acaso para 

sermos inovadores, podemos através de processos sistemáticos buscar inovar sempre. 

 

Outro ponto comum é sobre a questão do custo e do risco da inovação, pois os mitos 

reforçam a ideia de que a inovação é muito custosa e faz com que a empresa incorra em altos 

riscos e incertezas. Isto não é necessariamente verdade, existem sim investimentos vultosos e 

com alto grau de incerteza na busca da inovação, entretanto, existe a possibilidade de inovar com 

pequenas melhorias em processos e/ou produtos e com a aplicação de experiências anteriores em 

diferentes contextos, pois inovar é propor algo novo ou uma nova forma de se fazer algo já 

existente e isto não implica necessariamente um alto investimento. 

 

Vultosos recursos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), por exemplo, não trazem 

consigo um aumento na capacidade inovadora de uma organização se os esforços de P&D não 
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estiverem sintonizados com os objetivos estratégicos da entidade, se não conseguirem identificar 

no contexto de negócios onde a empresa atua oportunidades em que sua pesquisa se insere e 

assim aumente o valor ofertado pelos produtos e/ou serviços aos consumidores ou ainda 

possibilite redução nos custos superior à estrutura de custos vigente no mercado. 

 

É claro que sempre haverá certo risco em se apresentar ao mercado algo novo ou ao se 

implantar um processo novo, mas a inovação não deve ser tratada como um “tiro no escuro”, 

porque por se tratar de processo sistematizado e coordenado na organização, a inovação deve 

visar a implantar ideias minimizando os riscos atrelados a ela, deve-se ter inclinação para o risco, 

mas não é necessário assumir altos riscos em qualquer proposta de inovação, nas palavras de 

Drucker “todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. O maior elogio que uma 

inovação pode receber é que alguém diga: ‘É óbvio. Por que não pensei nisso antes?’” Esta 

simplicidade não implica altos riscos (FDC, 2009). 

 

Após a apresentação de diversos autores e obras sobre inovação, cuja vasta maioria busca 

auxiliar a empresa a gerar nela mesma o contexto propício à inovação, como o foco desta 

pesquisa é o setor da construção civil, apresentaremos uma síntese do trabalho de Blayse e 

Manley (2004) que pesquisaram os principais direcionadores da inovação neste setor: clientes, 

empresas produtoras dos materiais para a construção, estrutura da produção, relações na 

indústria, sistemas de aquisição, padrões e regulamentações e recursos organizacionais. 

 

Os clientes são colocados como o principal promotor da inovação, ao solicitarem o uso de 

novos produtos, ao demandarem novas características nos empreendimentos e utilizarem seu 

poder de pressão para melhoria das características das habitações, aumento de seu ciclo de vida e 

da qualidade deste produto. Quanto maior o grau de esclarecimento e conhecimento do cliente, 

maior seu relacionamento com os fornecedores e projetista e capacitação no setor, maior é seu 

potencial de estímulo à inovação. 

 

As empresas produtoras de materiais para a construção, por possuírem uma rotina mais 

estável que as construtoras que têm seu negócio vinculado a projetos, possuem uma grande 

importância na busca de soluções inovadoras para o setor, além de serem as responsáveis pela 
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matéria-prima utilizada pelos construtores, assim, o poder de influenciar a incorporação de 

materiais e processos inovadores é bastante grande. 

 

A estrutura de produção da construção civil, pelo fato de cada empreendimento ser 

tratado como um projeto impossibilita o acúmulo e avanço de conhecimento – e inovação –, 

outro ponto que se considera ser negativo para a inovação é a expectativa de grande durabilidade 

dos empreendimentos o que incentiva o uso de técnicas e materiais já “bem usados” no mercado, 

além da pressão sobre as empresas de guardar estoques destas peças tradicionais, desestimulando 

a busca de novas alternativas.  

 

A presença de muitos agentes nas construções pode ser outro entrave na inovação em 

função de problemas de comunicação, problema este ligado às diversas críticas existentes ao 

tradicional modelo de gestão de construções, tal modelo baseado na divisão hierárquica de 

responsabilidade e na divisão de atividades entre contratantes, subcontratantes e etc, impõe uma 

série de regras e exigências que minam a propensão à inovação além da presença de vários 

produtores pequenos que, sem um relacionamento conjunto, não possuem poder suficiente para 

“bancar a inovação”. 

 

As relações entre os agentes da indústria da construção, sejam indivíduos sejam pequenas 

e grandes corporações, é outro ponto importante na promoção da inovação no setor. Os 

relacionamentos entre os participantes limitam-se à duração do empreendimento e, 

frequentemente, de acordo com contratos rigorosos baseados em padrões e especificações que 

foram ganhos visando à menor oferta (preço), assim, ao concluírem o projeto “cada um vai para 

o seu lado”, aí que se perde qualquer oportunidade de transferência e continuidade na geração de 

conhecimento.  

 

Neste contexto de pouco entrosamento entre os agentes é que entram os inovadores, são 

instituições profissionais, universidades, conselhos e associações da construção e pesquisadores 

que participam da indústria para observar, gerar, avaliar e disseminar conhecimento entre todos 

os elos da cadeia, eles funcionam como intermediários de informação entre a cadeia da 

construção e demais áreas do conhecimento mantendo o setor atualizado. 
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Os sistemas de aquisição, de certa forma dando continuidade à discussão sobre a relação 

dentro da indústria, podem gerar ou coibir a inovação em função da forma como se dá a gestão 

da construção e como se formam os laços, o relacionamento entre os agentes participantes. As 

tradicionais aquisições baseadas exclusivamente no menor preço se mostraram extremamente 

ineficazes na promoção da inovação na cadeia, em função, principalmente, da relação baseada no 

contrato e nos custos que desestimulam a assunção de riscos decorrentes da adoção de 

alternativas inovadoras.  

 

Em contrapartida, diversas formas de contratação que fomentam o foco no desempenho e 

na parceria (ou sua versão mais evoluída: as alianças) tendem a gerar ambientes mais propícios 

para a inovação, pois se cria um relacionamento de compartilhamento de riscos, de desafios do 

projeto e de sua execução. 

 

Assim como nas formas de contratação, as regulamentações públicas (normas e leis, por 

exemplo) podem ser um forte estímulo à inovação uma vez que passem a abordar o desempenho 

esperado e não mais as especificações mínimas dos produtos habitacionais, como já abordado 

anteriormente. 

 

É importante ressaltar que para desenvolver regulamentações baseadas em desempenho é 

essencial ao formulador público ter amplos conhecimentos – ou procurar integrá-los – do setor, 

de demandas existentes, limitações, tendências e potencialidades, para que a regulamentação não 

venha coibir a inovação por determinar desempenhos abaixo do que se pode conseguir, nem 

solicitar valores absurdos. É válido ressaltar, também, o impacto que uma regulamentação deste 

tipo possui sobre a criação de mercado para soluções inovadoras que não seriam implantadas 

sem a norma, em função de seus custos iniciais ou da falta de disposição à mudança, por 

exemplo. 

 

Por fim, mesmo que se discuta a existência de estímulos externos à inovação, para que 

qualquer organização inove não basta um cenário externo favorável – pois muitas vezes nem se 

necessita disto – sem que haja um ambiente interno que fomente o comportamento inovador, ou 
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seja, que possua a cultura da inovação, estimule e coordene eficazmente a geração de 

conhecimento em toda organização, reconhece aqueles que buscam a inovação – nos erros e nos 

acertos – e que, portanto, incorpore em sua estratégia a busca constante da inovação, como já 

discutido neste trabalho. 

 

2.2. Inovação e Sustentabilidade na Construção Civil 

 

  

Vimos na primeira seção deste capítulo o que é inovação, sua importância no mundo dos 

negócios de hoje e diferentes comportamentos que se pode abolir e tantos outros que se pode 

estimular para conseguir esta tão almejada capacidade de desenvolver, apresentar, criar novos 

produtos e processos ou dar novos usos e aplicações para antigos produtos e processos em 

diferentes contextos. 

 

 Nesta seção veremos como inovação e sustentabilidade se relacionam, como este 

relacionamento se dá no setor da construção civil e qual o possível impacto que inovação e 

sustentabilidade têm sobre os desafios deste setor no Brasil, em especial no segmento de 

habitação popular. 

 

 Vimos nas seções e capítulos anteriores que o desenvolvimento sustentável é uma 

necessidade urgente para a continuidade da vida humana no planeta Terra. Vimos que o corpo 

teórico que reflete a dinâmica de relacionamento econômico do homem com a natureza e da 

humanidade entre si, através da economia, não reflete e limitação dos recursos do planeta e, 

portanto, com o corpo de conhecimento existente não alcançaremos a sustentabilidade. 

 

 Pensando na sustentabilidade – ou desenvolvimento sustentável – como harmonização da 

relação do homem entre si e com o planeta, compatibilizando as práticas de produção e consumo 

com os fluxos de recursos – e a capacidade de regeneração – da natureza, não existe outra 

alternativa se não a paulatina mudança do modelo de produção, consumo e todas as relações 

sociais – de desigualdade, exclusão e marginalização, por exemplo – que este modelo carrega. 
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 Precisamos desenvolver nossa capacidade de criar, desenvolver, implantar, explorar e 

avaliar continuamente novas ideias e processos para revertermos este quadro de contínua 

destruição em um ciclo de harmonização e integração do homem com o espaço natural, em 

outras palavras, precisamos inovar. 

 

 Por envolver muitos recursos, diversos agentes e um período longo de tempo, a 

sustentabilidade deve estar incorporada nas estratégias de todos os agentes sociais, sejam 

grandes, médias, pequenas e micro empresas, sejam os governos, sejam os movimentos sociais, 

seja a universidade. A incorporação desta sustentabilidade em nível estratégico nas empresas – e 

com suas devidas adaptações em todos os demais atores sociais – traz consigo a necessidade de 

mudanças na estrutura organizacional, no processo decisório para alocação de recursos e 

medição de desempenho, mas também traz ganhos na competitividade – em especial 

internacionalmente – em função do fortalecimento da reputação junto à sociedade (e mercados) e 

da racionalização dos gastos (BISMARCHI, 2008; MAGALHÃES, 2009). 

 

 Rennings (2000) ao fazer uma análise da contribuição das teorias econômicas ao papel da 

inovação voltada à sustentabilidade, discute que o conceito da inovação por ser amplo e 

direcionado a todas as direções precisa ser revisto, pois a busca da sustentabilidade implica um 

direcionamento para a inovação e traz o conceito, apresentado pelo projeto interdisciplinar 

Impactos sobre a Inovação de Instrumentos de Política Ambiental, de eco-inovação que engloba 

“todas as ações de atores relevantes que desenvolvem, aplicam ou introduzem novas ideias, 

comportamentos, produtos e processos que contribuem para a redução dos impactos ambientais 

ou para um objetivo específico de sustentabilidade”
20

. Como esta pesquisa visa a entender o 

possível impacto sobre a inovação e a sustentabilidade no setor da construção civil adotaremos 

neste trabalho esta observação levantada por Rennings. 

 

 Assim, incluiremos no conceito anteriormente apresentado de inovação o direcionamento 

para a sustentabilidade, não distinguiremos, portanto, eco-inovação de inovação, ficando a 

                                                
20 A definição, em inglês, apresentada por Rennings (2000) é: “Eco-innovations are all measures of relevant actors 

(firms, politicians, unions, associations, churches, private households) which develop new ideas, behavior, products 

and processes, apply or introduce them and which contribute to a reduction of environmental burdens or to 

ecologically specified sustainability targets”. 
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definição de inovação da seguinte forma: a capacidade de identificar, desenvolver, aplicar e 

explorar novos usos para conhecimentos existentes em diferentes contextos ou novos 

conhecimentos em contextos conhecidos visando à promoção e implantação da sustentabilidade. 

 

 Nidumolu, Prahalad e Rangaswami (2009) mostram que não há alternativas à 

sustentabilidade e o que as companhias deverão fazer é o quanto antes desenvolver suas 

competências para adaptar sua estratégia, objetivos e negócios a esta realidade. Os autores 

derrubam também o mito que a implementação da sustentabilidade implica em custos muito 

altos, são apresentados casos de sucesso de negócios que adotaram a sustentabilidade como 

estratégia, engajaram empregados e demais participantes da cadeia de valor nesta causa e 

conseguiram reduzir custos, aumentar produtividade e participação de mercado mesmo durante 

períodos de crises. 

 

 Os autores, assim como outros apresentados neste trabalho, colocam a necessidade de se 

repensar o processo de desenvolvimento de produtos e, principalmente, o modelo de negócio 

vislumbrando um cenário em que a sustentabilidade é regra de negócio e não diferencial. A 

ferramenta principal colocada por todos estes autores para o sucesso neste contexto de 

sustentabilidade é a inovação. 

 

 Loures (2009) resume a importância da inovação para o alcance da sustentabilidade: 

 

 “Precisamos chamar atenção para a natureza essencial da inovação quando 

tratamos a sustentabilidade. Os desafios criados pelas questões globais, especialmente as 

mudanças climáticas, e o desejo natural a todos os seres humanos pela melhoria contínua da 

sua qualidade de vida, requerem respostas criativas e também saltos significativos em ganhos 

qualitativos de produtividade que não comprometam as possibilidades das gerações futuras. 

Se quisermos realmente agir e mobilizar o que a humanidade tem de melhor para oferecer, 

precisamos dar um destaque à dimensão humana, fazendo com que o conhecimento e as 

habilidades criativas sejam liberados e façam emergir a verdadeira cultura da inovação” 

(LOURES, 2009: 94).  

 

 Smeraldi (2009) defende que mais que inovações incrementais, serão as inovações 

radicais ou disruptivas pela própria natureza de quebra de padrões vigentes que marcarão o 
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caminho em direção à sustentabilidade. O autor aponta as principais tendências que deverão 

estimular as inovações disruptivas:  

 

• Busca da sustentabilidade deve migrar de produtos e serviços para as cadeias, 

diminuindo a tradicional abordagem produtocêntrica;  

• Produtos darão mais espaço para os serviços, alterando profundamente o processo de 

decisão de compra do consumidor;  

• O design deve focar na desmaterialização, na diminuição do uso de recursos materiais, 

seguindo o “conceito do Fator 10 ou Fator X em que há necessidade de se aumentar a 

ecoeficiência dos processos e produtos numa ordem de grandeza de 10 vezes num prazo de 30 a 

50 anos” (KIPERSTOK et al., 2002);  

• Oferecimento de produtos e serviços voltados aos idosos; 

• Expansão dos produtos para base da pirâmide (BoP, em iglês) “intimamente vinculados 

à evolução de políticas públicas na área social, infraestrutura (por exemplo, saneamento básico) e 

educação;  

• Biomimética, “a aplicação de sistemas e métodos biológicos encontrados na natureza 

para o desenho de sistemas de engenharia e outras tecnologias” e;  

• Expansão das tecnologias e soluções digitais para comunicação e transmissão de dados 

em rede. 

 

 O desenvolvimento de produtos sustentáveis, ou ao menos mais amigáveis ao meio 

ambiente que os atualmente no mercado, encontra diversas necessidades de mudanças na 

estrutura organizacional, na cultura organizacional, no conhecimento do mercado e no 

conhecimento para avaliação dos impactos ambientais do produto (PUJARI, 2006).  

 

Como apontou Pujari (2006), o processo de desenvolvimento de produtos sustentáveis 

ainda se encontra em um momento de transição de um modelo que busca melhorar os impactos 

dos atuais produtos para um modelo que efetivamente busque a criação de produtos sustentáveis 

que substituam os atuais produtos no mercado. Esta transição será um dos maiores desafios para 

os gerentes de produto, pois este tipo de produtos transcende as fronteiras tradicionais das 

empresas tanto internamente – sendo necessária maior proximidade e relacionamento entre 
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gestores de produto, de marketing e meio ambiente – como externamente, unindo esforços para o 

engajamento e desenvolvimento de competências nos fornecedores dos materiais para produção 

de tais produtos. 

 

Observando as tendências para o desenvolvimento dos negócios e produtos e tendo em 

vista o alto impacto ambiental seja em função do consumo de recursos naturais em todo o 

processo de construção seja em função dos rejeitos gerados e também dos recursos ao longo do 

tempo de uso das unidades habitacionais (que chega a ser responsável por 80% dos custos 

durante a vida útil de um edifício (PIMENTEL e LAURINDO, 2008)), podemos notar o desafio 

para o setor da construção. 

 

Dados brasileiros sobre o consumo de recursos da construção civil mostra que “40% dos 

recursos naturais extraídos são destinados à indústria da construção civil, 50% dos resíduos 

sólidos urbanos são provenientes de construções e demolições, 50% do consumo de energia 

elétrica é destinada para operação das edificações” (CORCUERA, 2008), produção de cimento 

Portland no Brasil é responsável por 12% das emissões totais de gás carbônico, o consumo de 

areia na região metropolitana de São Paulo é de aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos 

por ano, mais de 68,5 milhões de toneladas anuais de rejeitos de construção e demolição, uma 

quantidade superior a de resíduos urbanos gerados e cerca de cinco vezes maior que a quantidade 

de recursos consumidos para as obras (JOHN et al, 2004). 

 

John (2009), citando Kilbert, apresenta seis princípios que deverão ser observados ao se 

pensar na questão ambiental na construção civil: 1) Minimizar o consumo de recursos 

(Conservar); 2) Maximizar a reutilização de recursos (Reuso); 3) Usar recursos renováveis ou 

recicláveis (Renovar / Reciclar); 4) Proteger o meio ambiente (Proteção da Natureza); 5) Criar 

um ambiente saudável e não tóxico (Não tóxicos); 6) Buscar a qualidade na criação do ambiente 

construído (Qualidade). 

 

Para isso, ainda utilizando John (2009) ao citar Dimson, deve-se seguir os seguintes 

caminhos ao se pensar os trabalhos na construção civil: 1) Implantação do edifício, projeto e 

processo de construção; 2) Seleção de materiais; 3) Planejamento energético; 4) Gerenciamento 
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de resíduos; 5) Qualidade do ar e; 6) Projetar para flexibilidade. Todos estes pontos, aponta o 

autor, demandarão um aumento de produtividade em todos os recursos – humanos, energéticos e 

materiais. 

 

Podemos concluir até aqui que dentro do contexto da sustentabilidade, ou seja, dentro de 

um cenário em que devemos encontrar alternativas que gerem desenvolvimento social com 

prudência ambiental e economicamente viável, o setor da construção civil terá de rever 

praticamente todo o seu modelo de produção e negócio. 

 

Ao mesmo tempo em que representa um dos maiores empregadores nacionais, com uma 

participação da ordem de 5% do PIB Brasileiro (se considerarmos o setor expandido, o 

ConstruBusiness, esta participação passa a cerca de 15% do PIB nacional (FDC, 2009)), este 

mesmo setor é responsável por uma fatia enorme de consumo de recursos naturais seja no 

período da produção, seja no período da demolição dos empreendimento ou ainda durante o 

período de uso deste empreendimento, fase esta responsável pela maior parte do consumo de 

recursos. 

 

Dentro da busca constante pela desmaterialização e ênfase nos serviços – tendências dos 

mercados do futuro –, a unidade habitacional – independentemente da forma como é 

adquirida/comercializada – é um produto material e deve ser concebido na sua fase de projeto 

dentro das diretrizes da sustentabilidade, ou seja, seguindo a definição da Agenda 21 para 

Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento: 

 

“Construção sustentável é um processo holístico visando a restaurar e manter a 

harmonia entre os ambientes natural e construído e criar assentamentos que afirmem a 

dignidade humana e encoraje a equidade econômica”21 (CIB, 2002: 8). 

 

Concluindo, a construção sustentável não se limita apenas ao projeto do edifício, 

expandindo suas fronteiras e englobando as áreas do entorno, a inserção deste edifício no espaço 

                                                
21 Texto original: “Sustainable construction is a holistic process aiming to restore and maintain harmony between the 

natural and built environments, and create settlements that affirm human dignity and encourage economic equity” 

(CIB, 2002:8). 
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urbano, as relações sociais que se formam nesta área, assim como as possíveis oportunidades 

para o desenvolvimento econômico.  

 

A promoção da construção sustentável, portanto, deverá incluir a redução do uso de 

recursos e geração de resíduos durante a construção, uso e futura demolição ou reforma do 

empreendimento; a promoção do desenvolvimento humano pleno, através da preservação da 

cultura local, da geração de emprego e renda fomentando a independência das pessoas e provisão 

de serviços básicos de saúde, educação e saneamento. 

 

 Este é um enorme desafio para todos os agentes do setor da construção civil, como 

mostrado anteriormente. Fica claro que a inovação que deverá ser buscada não se limita à 

inovação de produtos e processos, implicará inovação institucional e organizacional, novos 

desenhos de normas, financiamento e políticas, além da mudança do relacionamento entre os 

atores do setor, em especial, no segmento de habitação popular cujo papel de promoção, inclusão 

e desenvolvimento humano é fundamental para a promoção da sustentabilidade. 

 

 A avaliação feita nesta pesquisa visa a contribuir com a promoção da inovação neste setor 

em direção à sustentabilidade, sendo a própria adoção da proposta apresentada aqui uma 

inovação no relacionamento entre os atores da cadeia da construção civil e no funcionamento da 

política pública de habitação. 
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3. Compra Estratégica Baseada em Desempenho 

 

  

Nos capítulos anteriores, ao construirmos conceitos, explicitarmos teorias e as aplicarmos 

ao setor da construção civil, apresentamos as bases sob as quais a CAIXA trabalha para 

implantar a política pública federal de habitação. 

 

Como citado anteriormente, vimos que, em sua essência, o modelo seguido pela CAIXA 

é a continuidade daquele estabelecido pelo BNH: a definição de prescrições básicas das unidades 

habitacionais por técnicos do banco sem grandes influências dos usuários finais e a seleção de 

construtoras que replicarão estas unidades-padrão por todo território nacional baseado 

preferencialmente no critério menor preço. 

 

Diversos foram os problemas identificados neste modelo e explicitados anteriormente 

neste trabalho, por exemplo, a insatisfação dos usuários finais dos empreendimentos que ou 

deixam suas casas – vendendo ou locando – ou tentam modificar algumas características das 

casas com seus próprios recursos – aumentando o endividamento destas famílias e podendo 

impactar na segurança estrutural dos empreendimentos dependendo da interferência do morador. 

Podemos também apontar a localização periférica destes empreendimentos dificultando, muitas 

vezes, a inclusão socioeconômica das famílias beneficiadas devido à distância das oportunidades 

de emprego e serviços públicos, por exemplo. 

 

Neste capítulo será abordado o conceito de compra estratégica baseada em desempenho 

(em inglês, performance-based procurement), uma outra alternativa de aquisição de bens que não 

se baseia somente no quesito custo, como o modelo atual de implantação da política pública de 

habitação.  

 

A primeira seção apresenta os conceitos de compra estratégica e dos modelos de compra 

baseados em desempenho evidenciando suas vantagens e desvantagens no cenário de negócios 

da atualidade. A segunda seção apresenta o sistema de compra estratégica baseado em 

informações de desempenho (SCEID), modelo que é base desta pesquisa, detalhando seus 
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princípios, componentes, dinâmica, assim como os principais resultados identificados em sua 

aplicação e principais questionamentos já apresentados. 

 

3.1. Conceitos 
 

 

Antes de prosseguirmos com a construção do modelo de compra estratégica baseada em 

desempenho, é importante a discussão do conceito de compra estratégica já citado anteriormente 

neste trabalho. 

 

Com o aumento da competição entre as organizações, neste início de século XXI, muitas 

organizações já perceberam que a área de compras não é simplesmente um departamento de 

suporte ao negócio e a processos que geram resultados, ela também pode ser uma fonte de 

vantagem competitiva e geração de ganhos para a organização, melhorando a cadeia produtiva e 

reduzindo significativamente os custos (MONCZKA; TRENT e HANDFIEL, 2003). 

 

Ao ver o processo de compras como uma fonte de criação de vantagem competitiva, a 

organização passa a identificar oportunidades de criação, fortalecimento e manutenção de 

relacionamentos com fornecedores a fim de alcançar metas e objetivos estratégicos da instituição 

a médio e longo prazo. Neste momento passamos a ter um processo de compra estratégica, cuja 

definição apresentada por NEVES (2003) é: 

 

“(...) um processo que sistematicamente identifica potenciais fontes de fornecimento 

dos produtos requeridos pela empresa; avalia, negocia e contrata fornecedores e 

continuamente gerencia a relação com estes fornecedores, com o objetivo de aumentar a 

competitividade das empresas” (ROBERTS 2003 apud NEVES, 2003: 24). 

 

O termo “compra estratégica” foi usado nesta pesquisa como tradução para o termo inglês 

procurement, uma vez que a tradução de procurement para português não é um consenso 

(NEVES, 2003). O intuito de utilizar esta tradução e não simplesmente a palavra “compra” é 

para indicar que o modelo que será apresentado mais à frente nesta pesquisa não se baseia 

simplesmente em uma mudança de atividades, mas em uma mudança de concepção de toda a 

dinâmica da atividade de compras e de seu papel para a realização dos objetivos da organização. 

No exemplo desta pesquisa, os objetivos de: implantação da política pública de habitação, o 
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cumprimento da missão da CAIXA e o estímulo ao desenvolvimento da competitividade do setor 

da construção civil. 

 

Vimos até agora que o setor da construção civil a fim de se adaptar aos desafios do 

contexto da sustentabilidade que se fortalece a cada dia deverá repensar todas as suas bases, 

derrubando e modificando diversos paradigmas que por seu longo tempo de vigência são 

considerados as melhores alternativas para se fazer negócio. 

 

Vimos que a maior ferramenta disponível para se superar estes desafios é a inovação, ou 

melhor a eco-inovação: a capacidade de identificar, desenvolver, aplicar e explorar novos usos 

para conhecimentos existentes em diferentes contextos ou novos conhecimentos em contextos 

conhecidos visando à promoção e implantação da sustentabilidade. 

 

Vimos também que sustentabilidade na construção civil não se limita a reduzir o 

consumo de materiais e de resíduos gerados durante a produção, uso e demolição ou reforma dos 

edifícios, abrangendo além desta questão, a inserção da edificação no tecido urbano, as relações 

que serão formadas dentro deste edifício a fim de promover a dignidade humana, alcançando-se 

efetivamente construções sustentáveis através de “um processo holístico visando a restaurar e 

manter a harmonia entre os ambientes natural e construído e criar assentamentos que afirmem a 

dignidade humana e encoraje a equidade econômica” (CIB, 2002). 

 

Além destas informações centrais, vimos uma série de pressupostos que uma verdadeira 

sociedade sustentável e, por conseguinte, um verdadeiro setor da construção sustentável precisa 

ter para se estabelecer. Como a necessidade de participação e engajamento de todos os atores 

participantes da cadeia da construção desde a definição do contexto normativo geral do setor até 

as relações individuais – sociais e comerciais – entre estes atores, incorporando e refletindo a 

sustentabilidade nas dinâmicas do mercado, na produção intelectual e seu compartilhamento e 

em toda operacionalização dos empreendimentos.  

 

Um dos pontos levantados pelos estudos envolvendo a cadeia da construção discutidos 

nesta pesquisa, assim como em pesquisas sobre as formulações de políticas ambientais e outras 
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regulamentações, é a necessidade da mudança de foco da regulação de prescritivo, estabelecendo 

o como as coisas devem ser feitas, para um foco em desempenho, em que é definido o quê é 

esperado das atividades regulamentadas, ficando a busca de “como” estes objetivos serão 

alcançados sob responsabilidade dos agentes especialistas no assunto. 

 

A discussão sobre a transição de um modelo de comando e controle para um modelo 

baseado na dinâmica do mercado, através do uso de instrumentos econômicos (taxas, subsídios, 

licenças de poluição comercializáveis) e da auto-regulação (por meio de certificações, 

compromissos voluntários, entre outros) se acentua cada vez mais (ALMEIDA, 1997), devido – 

entre outras coisas – ao fortalecimento de mercados globais e das comunicações em tempo real 

entre nações (e especialmente, entre consumidores nestas nações) cujo impacto sobre a reputação 

das organizações – o maior patrimônio das empresas na atualidade – é fortíssimo (BORGER, 

2001; GUNNINGHAM, 2005). 

 

A reputação, definida por Fombrun (1996 apud TOSINI, 2006) como ““a reação afetiva 

ou emocional líquida” (boa ou má, fraca ou forte) de clientes, investidores, fornecedores, 

empregados e público em geral diante do nome da empresa”, é um sinal ao mercado da solidez, 

da confiabilidade e da ética da empresa a fim de atrair e fidelizar os clientes, ou seja, manter com 

eles um relacionamento duradouro, assegurando a sobrevivência da empresa, como já haviam 

demonstrado Bourdieu (2005), Ferrary (2003) e Hoffman (2001). 

 

Uma das críticas que se faz às estratégias de comando e controle, assim como às normas 

prescritivas – que nada são que uma regra de comando e controle – é que estas ações tiram as 

alternativas dos atores de buscarem soluções inovadoras e mais eficientes, inibindo o avanço, 

mantendo-os em um estado inerte de simples conformidade, mas trazendo resultados perceptíveis 

com maior rapidez que instrumentos de mercado (ALMEIDA, 1997; PEREIRA et al., 2007; 

VARELA, 2007). 

 

Por outro lado, com o uso de normas de desempenho em que se determina o quê se deseja 

e não como deve ser realizado, na linha dos instrumentos econômicos, busca-se permitir uma 

mobilidade dos atores na busca de soluções economicamente eficientes ao menor custo possível, 
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diferente dos onerosos instrumentos de comando e controle, além de se buscar uma alteração dos 

comportamentos de consumo e produção que passam a incorporar as variáveis estimuladas – ou 

desestimuladas, como a poluição, por exemplo – pelos instrumentos econômicos utilizados, 

sendo de fundamental importância a participação da sociedade civil na construção e assimilação 

do conhecimento construído (SEROA DA MOTTA, RUITENBEEK e HUBER, 1996; SEROA 

DA MOTTA, YOUNG, 1997; PeBBu, 2005). 

 

Hattis e Becker (2001 apud PeBBu, 2005) apresentam quatro objetivos que orientam o 

desenvolvimento das normas de desempenho para construções tanto na ASTM quando na ISO
22

: 

 

“Os objetivos são: 

1. Facilitar a satisfação das necessidades dos usuários [...], 

2. Facilitar a inovação […] ao fornecer um quadro sistemático para avaliação e 

aceitação, 

3. Facilitar a comunicação entre todos […] os stakeholders a fim de alcançar a 

escolha racional de [...] equipamentos e [...] produtos, 

4. Facilitar o comércio internacional […] de sistemas e produtos ao substituir 

padrões prescritivos que poderiam servir de entraves. 

O objetivo geral de estabelecer um código baseado em desempenho é a criação de uma 

quadro para aceitação de materiais, design e métodos alternativos de construção, 

facilitando a inovação” (PeBBu, 2005: 20-21)23. 

  

Em meio a este cenário de transição de prescrição para desempenho, a contratação 

baseada em desempenho
24

 vem como ferramenta estratégica na mudança da postura dos agentes 

do mercado, uma vez que: 

 

                                                
22 ASTM (American Society for Testing and Materials) e ISO (International Organization for Standardization) são 

reconhecidas organizações dedicadas à formulação de normas internacionais. 
23 Texto original: “Those goals are: 1. to facilitate the satisfaction of user needs [...], 2. to facilitate innovation [...] by 

providing a systematic framework for evaluation and acceptance, 3. to facilitate communication among all [...] 

stakeholders in order to achieve rational choice of [...] facility and [...] products, 4. to facilitate international trade 

[...] systems and [...] products by replacing prescriptive standards that may serve as restraints. The overall goal for 

establishing a performance based code is the creation of a framework for acceptance of alternative materials, design, 
and methods of construction, i.e. to facilitate innovation” (PeBBu, 2005: 20-21). 
24 Utilizaremos a expressão compra estratégica baseada em desempenho como tradução da expressão inglesa 

performance based procurement. É importante esclarecer que a expressão procurement envolve todas as fases 

que levam à aquisição final, desde a definição do que será adquirido até a contratação (assinatura do contrato) e 

acompanhamento do que será entregue, passando por todo processo de seleção. 
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“a intenção é (…) mudar o paradigma do tradicional “pensamento de aquisição” para 

um paradigma de trabalho em equipe, colaborativo e orientado a desempenho com foco no 

desempenho do programa, melhoria e inovação e não simplesmente cumprimento do contrato. 

A aquisição baseada em desempenho oferece um enorme potencial de transformação da 

natureza de entrega de serviços e permite ao governo federal explorar a enorme energia 

criativa e inovadora da indústria privada” (traduzido de GSA, 2001: 3)25. 

 

 O documento apresenta também os principais benefícios da compra estratégica baseada 

em desempenho: 

 

“• Maior probabilidade de atender à missão esperada; 

• Foco nos resultados esperados e não no processo; 

• Maior valor e melhor desempenho; 

• Menor risco de não-desempenho; 

• Não há necessidade de especificação ou descrição do processo; 

• Flexibilidade do proponente em apresentar soluções; 

• Melhor competição: não só de proponentes, mas de soluções; 

• Interesses compartilhados entre as partes; 

• Incentivos compartilhados permitem inovação e efetividade de custos; 

• Menor probabilidade de protestos/processos judiciais; 

• Supervisão: menos frequente e mais significativa; [...] 

• Variedade de soluções para escolher”26 (traduzido de GSA, 2001: 2) 

 

 O Relatório Final do PeBBu
27

 (2005) aponta para duas características-chave na aplicação 

do conceito de desempenho: 

                                                
25 Texto origininal: The intent is to (…) shift the paradigm from traditional “acquisition think” into one of 

collaborative, performance-oriented teamwork with a focus on program performance, improvement, and innovation, 

not simply contract compliance. Performance-based acquisition offers the potential to dramatically transform the 
nature of service delivery, and permit the federal government to tap the enormous creative energy and innovative 

nature of private industry” (GSA, 2001: 3). 
26

 Texto original: • Increased likelihood of meeting mission needs; • Focus on intended results, not process; • Better 
value and enhanced performance; • Less performance risk; • No detailed specification or process description needed; 

• Contractor flexibility in proposing solution; • Better competition: not just contractors, but solutions; • Contractor 

buy-in and shared interests; • Shared incentives permit innovation and cost effectiveness; • Less likelihood of a 

successful protest; • Surveillance: less frequent, more meaningful; […] • Variety of solutions from which to choose” 
(GSA, 2001: 2). 
27 PeBBU – Perfomance Based Building, em tradução livre para o português, Construções baseadas em desempenho 

(CBD), é uma rede temática financiada pela União Europeia que iniciou no outono de 2001 e apresentou seu 

relatório final no outono de 2005 e cujo principal objetivo é explorar como o conceito de baseada em desempenho 

(performance based) se aplica no setor da construção.  
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 • Uso de duas linguagens, uma para a demanda e outra para o fornecedor desta solução de 

desempenho; 

 • Necessidade de validação e verificação dos resultados em relação aos objetivos de 

desempenho estabelecidos. 

 

 O uso de duas linguagens é a principal mudança promovida na compra estratégica por 

desempenho, refletindo numa mudança nos papéis desempenhados por compradores e 

vendedores no setor da construção civil. Nesta mudança, os clientes (compradores) passam a 

expressar o PORQUÊ e O QUÊ – fazendo uso da Voz do Consumidor (VoC) – as soluções de 

construção que querem comprar deverão atender, já os vendedores (construtoras) é que deverão, 

junto a seus profissionais especializados, oferecer o COMO as soluções apresentadas atenderão 

aos desejos dos clientes. Esta é a grande quebra de paradigma que a compra estratégica baseada 

em desempenho traz ao setor. Isto não é uma novidade, havendo registros da época de Hamurabi 

da Babilônia de demandas baseadas em desempenho (PeBBu, 2005). 

 

 A necessidade de validação e verificação dos resultados apurados em relação ao 

desempenho realizado é fundamental desde a seleção das propostas a serem apresentadas até o 

efetivo acompanhamento do desempenho do empreendimento entregue aos usuários. Para o 

levantamento e a identificação dos indicadores a serem usados nestas fases foram desenvolvidas 

ferramentas e orientações metodológicas como a Serviceability Tools & Methods
®
(ST&M

®
), do 

International Centre for Facilities, uma listagem de fatores-chave de desempenho (KPI, em 

inglês) realizada pelo Federal Facilities Council dos Estados Unidos e as Diretivas do Produto de 

Construção (Construction Product Directive) da União Europeia (PeBBu, 2005). 

 

 PeBBu (2005) expõe que ainda não há suficiente experiência na compra estratégica 

baseada em desempenho de forma ampla, o que ainda dificulta que “um empreendimento seja 

planejado, adquirido, entregue, mantido, usado e reformado usando unicamente documentos 

baseados em desempenho em todos os elos da cadeia de valor – das construtoras e 

incorporadoras até os fabricantes de materiais e componentes da construção –, como esperam os 

defensores desta abordagem. 
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“Especificações prescritivas continuarão úteis em muitas situações. Códigos 

prescritivos, regulações e especificações são baseados em experiências do que deu certo no 

passado – eles são a expressão do desempenho imerso na solução escolhida e no 

conhecimento e experiência daqueles que a utilizam. Construções baseadas em desempenho 

(CBD) são parte de um continuum. Não é simplesmente desempenho ou prescrição. 

Misturar os dois geralmente nos levam ao “melhor dos dois mundos”. 

Seja explícito ou implícito, o desempenho está no coração de toda compra. Se os 

clientes (consumidores) já tiveram alguma experiência com o item que querer comprar, eles 

podem definir especificamente o produto que desejam ou como construí-lo e como o produto 

será comprado e entregue. Por exemplo, grandes organizações frequentemente preparam 

Guias de Projeto/Design para itens que compram com frequência. O outro lado dos Guias de 

Projeto/Design é que apesar de tais documentos serem regularmente atualizados e 

retroalimentados das experiências práticas de campo, eles correm o risco de codificar erros e 

mal entendidos, sufocando a mudança e a inovação, congelados soluções e evitando que o 

consumidor se beneficie do conhecimento do fornecedor ... por isso que documentos baseados 

em desempenho que detalham o POR QUÊ e o O QUÊ ao invés do COMO são preferíveis”28 

(traduzido de PeBBu, 2005: 15). 

 

 O relatório conclui com as seguintes informações: 

 

(..) “CBD não são fáceis de implantar, mas cada vez mais interessados nesta 

abordagem aparecem pelo mundo. Na Austrália, Canadá, Finlândia, Comunidade Europeia 

em geral, Hong Kong, os países nórdicos, Cingapura, África do Sul, Espanha, Países Baixos e 

o Reino Unido, programas de larga-escala de um tipo ou de outro estão em andamento, 

geralmente estimulados por governos, para reformar o modo com empreendimentos e 

construções são regulados e/ou geridos. 

                                                
28

 Texto original: “Prescriptive specifications will continue to be useful in many situations. Prescriptive codes, 

regulations and specifications are rooted in the experience of what has worked in the past — they are the expression 

of the performance embedded in the chosen solution and of the knowledge and experience of those who use them. 

PBB is part of a continuum. It is not either performance or prescription. Blending the two is often having the best 

of both worlds. Whether explicit or implicit, performance is at the heart of all procurement transactions. If clients 

(customers) have already had experience with the item they want to procure, they might then precisely specify the 

item to be procured, or how to construct it, and how the item will be procured and delivered. For instance, large 
organizations often prepare Design Guides to procure repetitive constructed assets. The down side of Design Guides 

is that, unless such documents are regularly updated and take feedback from the field into account, they run the risk 

of codifying misunderstandings and mistakes, stifling change and innovation, freezing solutions, and keeping the 

customer from benefiting from the knowledge of the provider ... which is why performance based documents that 

spell out the WHY and the WHAT rather than the HOW are to be preferred” (PeBBu, 2005: 15). 
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Como explicado em vários pontos deste relatórios, o cliente é responsável por 

expressar o PORQUÊ e o O QUÊ com a “voz do consumidor” quando for comprar e gerir os 

ativos necessários para o atendimento da missão da organização. Isto é verdadeiro seja o 

cliente público, privado, organização sem fins lucrativos, grande ou pequeno, se compra à 

vista ou financia tal ativo ou ainda se tais ativos são para uso próprio ou de outrem. É 

verdadeiro para qualquer tipo de ativo construído. 

CBD têm maior probabilidade de implantação quando os clientes a demandam por 

considerar que tal abordagem melhor atende seus interesses. David Thurm deixa claro que um 

cliente ativo, informado e envolvido é essencial para a entrega bem sucedida de resultados em 

resposta às necessidades deste cliente”29 (traduzido de PeBBu, 2005: 30, 38) 

 

Trataremos na seção a seguir de um modelo com mais de 17 anos de experiências e que 

será utilizado nesta pesquisa como base para a proposta de implantação das políticas públicas de 

habitação baseada em desempenho. 

 

3.2. Metodologia de Implantação: Performance Information Procurement System (PIPS) 

 

 

A metodologia que utilizamos como base para esta pesquisa será o Performance 

Information Procurement System (PIPS), traduzido para Sistema de Compra Estratégica baseada 

em Informações de Desempenho (SCEID). Desenvolvida pelo professor Dean Kashiwagi, da 

Universidade do Estado do Arizona, em 1991, esta metodologia tem sido continuamente 

atualizada e experimentada em centenas de projetos com resultados muito positivos
30

. 

 

Este sistema é baseado nos princípios da Teoria de Medição de Informação (Information 

Measurement Theory), no Modelo de Solução Kashiwagi (MSK) e na análise da Estrutura da 

                                                
29

 Texto original: “PBB is not easy to implement, but more and more interest in this approach is happening around 

the world. In Australia, Canada, Finland, the European Community as a whole, Hong Kong, the Nordic Countries, 

Singapore, South Africa, Spain, The Netherlands, and the United Kingdom, large-scale programs of one kind or 

another are under way, often spurred by governments, to reform the way that building and construction is regulated 

and/or managed. As explained at several points in this report, the client has the responsibility to express the WHY 

and the WHAT with the “voice of the customer” when procuring and managing the assets that are needed to support 

the organization’s mission. This is true whether the client is a public, private or not-for-profit sector organization, 

whether it is big or small, whether it owns or leases such assets, and whether these assets are for its own use or for 
use by others. It is true for all types of constructed assets. PBB is most likely to be implemented when clients 

demand it because they understand that such an approach best serves their interests. David Thurm makes clear that 

an active, informed, involved client is essential to the delivery of successful results in response to clients’ needs” 

(PeBBu, 2005: 30, 38). 
30 Informações gerais disponíveis no site do grupo: http://www.pbsrg.com. 

http://www.pbsrg.com/
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Indústria da Construção (EIC). Todos estes componentes são continuamente acompanhados, 

avaliados e atualizados a fim de fortalecer o sistema proposto e simplificá-lo. Cada um dos 

componentes será exposto a seguir (KASHIWAGI, 2010). 

 

A Teoria de Medição de Informação, um modelo de dedução lógica muito aceito no setor 

da construção civil, tem como conceitos principais que (CHONG, 2007): 

 

• A tomada de decisão demanda que um indivíduo use sua subjetividade e experiência 

passada para resolver uma situação em que há informação insuficiente para prever uma entrega; 

• Tomada de decisão implica riscos; 

• O risco da tomada de decisão é minimizado quando o tomador de decisão tem 

informações acuradas; 

• Informação dominante é informação que minimizará a necessidade de tomada de 

decisão; 

• É difícil para uma organização ou indivíduo controlar as ações de outro indivíduo; 

• Pessoas e organizações são previsíveis a partir de informações suficientes; 

• Desempenho passado e capacidade futura de desempenho em eventos únicos podem ser 

previstas; 

• Pessoas experientes conseguem identificar as atividades de um evento antes que ele 

aconteça. Elas conseguem identificar e priorizar o risco e terão um plano para minimizar tal risco 

antes que ele aconteça. 

 

O autor também apresenta os números em que estes princípios foram testados e com os 

quais foram validados: 

 

 • 13 anos de testes; 

• Fundos de 6,2 milhões de dólares para pesquisa; 

• 480 testes realizados; 

• Os testes feitos equivalem a 500 milhões de dólares (projetos de construção); 
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• Maiores projetos: Projeto de Base de Dados do Tratamento de Água da cidade de 

Peorsia (Estados Unidos), 2007 (100 milhões de dólares) e Vila Olímpica/Projeto de Habitação 

da Universidade de Utah, 2001 (53 milhões de dólares); 

• Desempenho dos contratantes testados (dentro do prazo, dentro do orçamento – sem 

custo adicional gerado pelo contratante – e atendendo as expectativas dos clientes) na ordem de 

98%; 

• “Efeito surpresa” do não-desempenho menor que 1%; 

• Esforço de gestão dos clientes sobre a construção reduzido entre 80% e 90% 

(Universidade do Havaí (2000), Universidade de Minnesota (2006) e aumento de 10 vezes na 

quantidade de projetos entregues por gestores de projeto (Estado do Havaí, de 1997-2001); 

• Prêmios: Corenet Global Innovation of the Year Award 2005, pelo teste na 

Universidade de Harvard e Tech Pono Award 2000, pelo teste no Estado do Havaí; 

• Testes realizados em 14 órgãos públicos, entre universidades, governos estatuais e 

municipais e agências federais; 

• Testes realizados em 10 entidades privadas e; 

• Fatores encontrados para suspensão do SCEID: o expert/campeão do SCEID 

(patrocinador da ideia) mudou-se ou aposentou-se, mudança política, alguém na organização 

sentiu-se ameaçado e suspendeu o uso do sistema, organização muito ineficiente, ineficaz e o 

processo burocrático dificulta o funcionamento do processo. 

 

Duren e Dorée (2008) fazem uma avaliação crítica dos resultados apresentados por 

Kashiwagi e identificam que apesar de alguns números serem superestimados, há um nível geral 

de desempenho do sistema e satisfação dos usuários acima da média dos contratos atualmente 

utilizados. Os autores também avaliam o desempenho do SCEID à luz das teorias da nova 

sociologia econômica (NSE) e concluem que, apesar dos argumentos de Kashiwagi quanto à 

inovação radical de seus modelos que originam o SCEID, tal desempenho do sistema pode ser 

explicado sob o contexto atual e à luz da NSE por reduzir incerteza, reduzir a propensão ao 

comportamento oportunista e reduzir os custos de transação. 

 

Este sistema ainda não foi adotado no Brasil, a avaliação de possíveis impactos de sua 

adaptação e adoção no país é um dos objetivos desta pesquisa. A aplicação deste sistema nos 
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Estados Unidos e na Holanda, assim como o início de projetos em Botswana, entretanto, mostra 

que há flexibilidade na internacionalização deste modelo, o que será discutido mais a frente deste 

trabalho, ao incorporar especificidades nacionais, regionais ou locais para a contratação de 

empreendimentos ou outro tipo de bem ou serviço. 

 

Kashiwagi (2010) resume sua teoria da seguinte maneira: 

 

“A Teoria da Medição da Informação (TMI) aplica a restrição teórica identificada pela 

“teoria da informação”31 ao processo de compreensão da informação. TMI identifica que um 

indivíduo que tem falta de velocidade de processamento cria a impressão que existe uma 

falta de informação. Na realidade, todas as informações existem. Em adição, o autor sugere 

que um indivíduo com baixa velocidade de processamento estará inapto a ver informações 

prontamente disponíveis e é forçado a usar sua experiência. A experiência vem de uma base 

de dados única do passado de um indivíduo para formar expectativas do futuro que virá. 

Quando um indivíduo usa experiências pessoais ao invés de informações acuradas para tomar 

conclusões ele(a) está aplicando seu viés pessoal e subjetivo que é incompleto e muito 

limitado. Isto é mais conhecido por tomada de decisão. TMI identifica a tomada de decisão e 

o viés como os maiores obstáculos para compreender corretamente a realidade e a fonte de 

riscos”32 (traduzido de KASHIWAGI, 2010: cap. 2, p. 1). 

 

Dois modelos foram deduzidos da teoria de medição da informação baseada na teoria da 

informação. O primeiro modelo supõe que todas as leis que permitem prever os resultados 

futuros já existem em todos os lugares, independente das pessoas conhecerem estas leis, assim 

como as leis naturais que em um dado momento foram descobertas já existiam antes de tal 

descoberta. O segundo modelo identifica qualquer evento que tome o tempo como um período 

                                                
31 Kashiwagi (2010) apresenta que segundo a Teoria da Informação, de Claude Shannon, a restrição à comunicação 

ocorre em função da velocidade da transmissão do meio e não do barulho do ambiente. 
32 Texto original: “Information Measurement Theory (IMT) applies the theoretical constraint identified by the 

"information theory” to the process of understanding information. IMT identifies that an individual who lacks 

processing speed creates the misperception that there is a lack of information. In actuality, all of the 

information always exists. In addition, the author suggests that, when an individual is constrained by a slow 

processing speed, he or she is unable to see readily available information, and is forced to use his or her expertise. 

Expertise comes from an individual’s database of unique and past experience, to form expectations of future 
outcomes. When an individual uses personal experience rather than accurate information to draw conclusions, they 

are applying their personal, subjective bias which is incomplete and very limited. This is more commonly known as 

decision-making. IMT identifies decision making and bias as the major obstacles to perfectly understanding reality 

and the source of risk” (KASHIWAGI, 2010: cap. 2, p.1). 
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entre condições inicial e final. Os seguintes conceitos dedutivos se aplicam ao segundo modelo, 

segundo Sullivan et al. (2007): 

 

1. Cada evento possui uma condição inicial única (tempo, localização, participantes, 

recursos e restrições). 

2. Uma mudança nas condições iniciais alterará as condições finais. 

3. Se todas as informações são conhecidas, o resultado pode ser perfeitamente previsto. 

4. Quanto menos informações forem conhecidas, mais decisões terão de ser tomadas e 

maior será a expectativa que haja diferença do resultado atual (risco). 

5. Quanto menos informações uma pessoa conhecer sobre alguma condição inicial, maior 

a probabilidade de ela crer em aleatoriedade e maior o sentimento de medo/receio e falta de 

controle. 

6. Se um evento é analisado a partir da sua situação final de volta à situação inicial após a 

ocorrência do evento, uma relação poderá ser desenvolvida entre as condições inicial e final.  

7. Quanto menos informações uma pessoa tiver nas condições iniciais, maior a chance de 

ela utilizar análises estocásticas na tentativa de minimizar o risco ou otimizar o evento. 

8. Uma vez que as condições iniciais forem fixas, o resultado final será fixo também. 

 

Supondo a correção dos dois modelos, o grupo liderado por Kashiwagi desenvolveu um 

modelo simples que explica como as pessoas mudam com a incorporação de novas 

informações/conhecimento que foi denominado “Ciclo de Aprendizagem”. Este modelo, baseado 

nos dois modelos anteriores, assume que toda pessoa possui um grau inicial de informações, em 

um dado momento esta pessoa identificará uma nova regra que será processada e, uma vez 

entendida, incorporada aos conhecimentos da pessoa que mudará e estará pronta para descobrir 

novas regras de maneira cíclica – por isto o nome do modelo. Cada pessoa possui uma 

velocidade diferente neste ciclo de aprendizagem. 

 

Sullivan et al. (2007) resumem estes tipos da seguinte forma: 

 

“Pessoas que estão mais abertas à mudança são geralmente mais visionárias, mais 

perceptivas e mais eficientes e eficazes. Estas são identificadas pela TMI como pessoas “Tipo 

A” ou pessoas que são mais propensas a exibir características de liderança. TMI identifica 
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também aqueles que são menos perceptivos, com menor velocidade de processamento, menos 

propensas a adotar novos conceitos e menos confortáveis com a mudança. Estas são as 

pessoas “Tipo C” que são mais orientadas para a gestão/controle”33 (traduzido de SULLIVAN 

et al., 2007: 4). 

 

O Modelo de Solução Kashiwagi (MSK) desenvolvido pelo professor Dean Kashiwagi, é 

um modelo baseado na lógica dedutiva que contrapõe os perfis anteriormente apresentados, o 

“Tipo A” ou pessoa visionária (líder) e o “Tipo C” ou pessoa orientada ao controle (gestão). 

Através de observações “dominantes” (simples e facilmente observáveis, minimizando a 

necessidade de tomada de decisão) que permitiram desenvolver o conceito de que os especialista 

(experts) conseguem simplificar questões técnicas complexas utilizando explicações simples que 

podem ser compreendidas por não-especialistas, tornando o processo de decisão 

cliente/comprador mais fácil e com menor fluxo de informações. 

 

As principais características destes tipos estão expostas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Texto original: “People who are very open to change are therefore usually more visionary, more perceptive, and 
more efficient and effective. These are identified by IMT as “Type A” people or people who are more likely to 

exhibit leadership characteristics. IMT identifies those who are less perceptive, with slower processing speeds, less 

likely to apply new concepts, and less likely to be comfortable with change. “Type C” people are more 

management/control oriented people” (SULLIVAN et al., 2007: 4). 
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QUADRO 14 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS A E C 

TIPO A vs TIPO C 

TIPO A TIPO C 

1. Percebe e utiliza informações 1. Não percebe informações 

2. Minimiza fluxo de informações 2. Maximiza fluxo de informações 

3. Identifica as diferenças 3. Não consegue identificar diferenças 

4. Vislumbra futuros eventos e condições 

finais  
4. Não consegue vislumbrar futuro 

5. Minimiza a tomada de decisão 
5. Toma decisão com base no "pouco que 

sabe" 

6. Aloca pessoas onde elas conseguem ter 

sucesso  
6. Alocação precária de pessoal 

7. Cria relação ganha-ganha 7. Cria ambiente ganha-perde 

8. Tornam as pessoas responsáveis 
8. Não há responsabilidades, baseada em 

relacionamento 

9. Não faz o trabalho 9. Faz e dirige o trabalho 

10. Permite que todos façam seus próprios 

trabalhos 

10. Não permite que as pessoas façam seus 

trabalhos eficiente e eficazmente 

11. Admitirão mais rapidamente que "não 

sabem" e encontrarão especialistas que saibam 

11. Acreditam que sabem praticamente tudo e 

tomam decisões com base no que sabem 

12. Entendem que é mais importante o que 

eles não sabem do que o que sabem e também 

entendem que sabem pouco 

  

Fonte: Sullivan et al., 2007. 

 

O perfil do TIPO A é mais indicado para apoiar e efetivamente implantar o SCEID 

(Sullivan et al., 2007). 

 

O terceiro componente deste sistema de compra é a análise da Estrutura da Indústria (EI), 

neste caso Estrutura da Indústria da Construção (EIC), também desenvolvida pelo professor 

Kashiwagi em 1992 e que busca analisar um setor com base na competição e no desempenho 

(ADEYEMYI et al., 2009). 

 

Kashiwagi (2011) mostra que ao longo dos anos de teste três adições/mudanças foram 

feitas ao conhecimento da EIC: “a EIC pode ser aplicada em todas indústrias (em 2007), fusão 

do Modelo de Solução Kashiwagi com o conceito de EIC (em 2008 e 2009) e alteração do eixo 

horizontal de ‘competição’ para ‘competição percebida’”, pois segundo o autor não há 
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verdadeiramente competição no cenário de “menor preço” e sim um estímulo dos clientes aos 

construtores em fazer conluios para ganhar contratos. 

 

A figura abaixo resume os quatro quadrantes em que Kashiwagi divide a indústria em 

função do desempenho entregue e do nível de competição percebida. 

 

FIGURA 4 – QUADRANTES DA ESTRUTURA DA ÍNDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de Kashiwagi, 2009. 

 

 

O autor aponta que a principal forma de compra utilizada neste setor em todo o mundo é 

o baseado em menor preço, localizada no Quadrante I. Adeyemyi et al. (2009),  Duren e Dorée 

(2008), Kashiwagi et al. (2009, 2010) e Kashiwagi (2011) discutem os problemas associados a 

este tipo de compra e contrapõe à proposta baseada em desempenho. 

 

Os autores apontam que o principal problema no fato do setor da construção civil não 

realizar entregas a contento (dentro do prazo, do orçamento e atendendo às expectativas dos 

clientes) está na forma de compra e não na falta de capacitação técnica dos participantes, entre as 

causas que resumem este problema de desempenho podemos citar: 
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• Os representantes dos clientes dirigem e controlam as atividades das construtoras 

através de especificações e padrões mínimos; 

• Não há transferência de controle e responsabilidade para o contratado; 

• As especificações mínimas são tomadas pelas construtoras como máximo padrão a ser 

entregue, levando a um desempenho inferior do que o que poderia ser entregue, conforme figura 

5. Ao tomarem os desempenhos mínimos como máximos a serem entregues, as construtoras 

buscarão se enquadrar nestes requisitos e, assim, construtoras diferentes terão um estímulo para 

agirem da mesma forma. 

 

FIGURA 5 – COMPORTAMENTO CLIENTES E CONSTRUTORA PERANTE A 

ESPECIFICAÇÃO DE DESEMPENHOS MÍNIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de Kashiwagi, 2009. 

 

Como o foco é no preço, as construtoras 1 e 4 (Figura 6), muito diferentes em termos de 

desempenho e gestão de risco serão praticamente avaliadas da mesma maneira, pois uma deixará 

de identificar e medir riscos que o cliente não conhece mas a construtora sim e a outra 

identificará e precificará somente o que o cliente solicitou (ADEYEMYI et al., 2009). Assim, 

estimula-se a reatividade e não a pró-atividade das construtoras (contratadas) neste modelo de 

compra (KASHIWAGI, 2009). 
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FIGURA 6 – COMPORTAMENTO DAS CONSTRUTORAS FRENTE À ESPECIFICAÇÃO 

DE DESEMPENHO MÍNIMO EM RELAÇÃO À GESTÃO DE RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de Kashiwagi, 2009. 

 

Como observam os autores: 

 

“O Contratante#1 está, na verdade, sendo estimulado a aumentar o risco do cliente por 

não considerar o risco que eles não controlam, por se tornar reativo, por minimizar o uso de 

sua experiência e por não controlar e minimizar riscos. Estes resultados têm uma ramificação 

muito prejudicial ao fazer com que projetistas e gestores da contratada adotem uma postura 

reativa, sem pensar/criticar, baseada no padrão (mínimo) definido”34 (traduzido de 

ADEYEMYI et al., 2009: 4). 

 

De forma geral, segundo Kashiwagi et al. (2009), o sistema baseado no menor preço não 

é um bom sistema na busca de melhor valor, na identificação dos melhores fornecedores 

(construtoras, neste caso). O uso do preço como único fator dominante faz com que se forme um 

ambiente confuso, qualquer outra questão é uma interpretação e deverá ser discutido 

posteriormente, há uma dependência muito forte no relacionamento cliente-contratado, onde o 

                                                
34 Texto original: “Contractor #1 is actually being directed to increase the client’s risk by not considering the risk 

that they do not control, to become reactive, to minimize the use of their expertise, and to not control and minimize 

risk.  These results have some damaging ramifications as contractor project managers and craftspeople take a 

reactive, non-thinking, minimum standard approach” (ADEYEMYI et al., 2009: 4). 



 122 

primeiro busca alto desempenho e o segundo oferece o menor desempenho possível – uma 

relação claramente conflituosa.   

 

“Ao invés da opção de ir à justiça em que o custo do litígio cria um resultado “perde-

perde”, a diferença de expectativas deve ser resolvida em uma sessão de parceria ou 

negociada com o contratado de menor preço. Esta parceria ou negociação com o proponente 

de menor preço invalida o compromisso competitivo porque resulta em uma mudança de 

escopo em relação ao que todos os outros participantes de comprometeram. Isto leva ao 

resultado dedutivo que os vendedores (contratados) precisarão gastar mais recursos para 

conseguir realizar algo do que fazer algo bem e onde o relacionamento com o cliente torna-se 

o fator mais importante. Conseguir trabalho se torna mais importante que fazer o trabalho. 

Esta estrutura não é eficiente, econômica e não resulta em melhor qualidade. Devido à 

confusão e falta de transparência, serviços ficam mais caros, mais arriscados e resultam em 

menor qualidade. Contratante e contratado também lucram menos em um ambiente 

ineficiente. A introdução de novas formas de entrega não mudará este ambiente a não ser que 

o paradigma mude”35 (traduzido de KASHIWAGI et al., 2009: 5). 

 

A mudança de paradigma que Kashiwagi propõe é a adoção de um modelo de compra 

estratégica baseada em desempenho, denominado PIPS em inglês e traduzido para SCEID. 

Adeyemyi et al. (2009) sintetizam as características deste sistema da seguinte maneira: 

 

“O quadrante do maior valor ou Quadrante 2 é de alto desempenho e alta competição 

percebida. Ele se diferencia do quadrante de menor preço nos seguintes aspectos: 

 

1. Não utiliza padrões mínimos combinados ao menor preço. 

2. Faz a seleção de um proponente baseado em valor (desempenho e preço). 

3. O proponente tem alto desempenho. 

4. O proponente faz controle de qualidade. 

5. Os proponentes gerenciam e minimizam os riscos que não controlam. 

                                                
35 Texto original: “Besides the option of going to court in which the cost of litigation creates a “lose-lose” result, the 

difference in expectation must be resolved in a partnering or negotiated session with the low price contractor. This 

partnering or negotiation with the lowest bidder, invalidates the competitive bidding because it results in a change of 

scope from what all the other bidders bid. This leads to a deductive result that vendors must spend more effort and 

resources to get work, than to do it well, and where the relationship with the clients becomes of the upmost 
importance. Getting work becomes more important than doing work. This structure is not efficient, economical, and 

it does not result in better quality. Because of the confusion and lack of transparency, services become more 

expense, more risky, and result in poorer quality. Vendors and contractors also make less profit in an inefficient 

environment. The introduction of other delivery systems will not change this environment unless the paradigm is 

changed” (KASHIWAGI et al., 2009: 5). 
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6. O proponente define o escopo, duração e custo inicial do projeto e então mede os 

desvios de tempo e custo em atender esta proposta inicial. 

7. Os representantes do cliente fazem acompanhamento (ateste) de qualidade. 

8. O proponente de maior valor gerencia e minimiza o risco que não controla 

mantendo o cliente ciente através de documentos (com informações) dominantes.” 

(traduzido de ADEYEMYI et al., 2009: 6).36 

 

Como um dos pressupostos básicos do SCEID é que a tomada de decisão é um fator de 

risco, o objetivo é minimizar o volume de tomada de decisão no processo de escolha do 

fornecedor, pois segundo Kashiwagi (2009, 2010, 2011), se contratamos especialistas para fazer 

alguma entrega não há lógica em gerenciá-los tecnicamente, pois em pesquisas realizadas o autor 

comprovou que especialistas não possuem risco técnico na área em que são especialistas porque 

– como já discutido neste trabalho – conseguem antever os riscos e agir para minimizá-los, desta 

forma o único risco que existe nos serviços de especialistas são os riscos que ele não consegue 

controlar e, portanto, estão geralmente associados a outros atores/especialistas ou eventos 

externos. 

 

Os clientes solicitarão aos concorrentes (futuros fornecedores, no caso de nosso estudo, 

construtoras) através de uma Requisição de Propostas (RDP) que os concorrentes: 

 

• Identifiquem as condições iniciais do serviço; 

• Identifiquem o risco que eles não conseguem controlar e como gerenciarão estes riscos 

a fim de minimizar desvios nos custos e prazos; 

• Identificar o início e o fim a partir de marcos dominantes (simples de identificar); 

• Identificar como eles medirão as condições de mudanças; 

                                                
36 Texto original: The best value quadrant or Quadrant 2 has high performance and high competition.  It differs from 

the low bid award quadrant in the following ways: 1. It does not use minimum standards combined with low price; 

2. It makes the selection of a contractor based on value (performance and price.); 3. The contractors have high 

performance; 4. The contractors do quality control; 5. The contractors manage and minimize risk that they do not 

control; 6. The contractor sets the project scope, time, and cost (baseline), and then measure deviations of time and 

cost in meeting that baseline; 7. The client’s representatives do quality assurance; 8. The risk that the best value 

contractor does not control, is managed and minimized by the contractor holding the client accountable through 

dominant documentation” (ADEYEMYI et al., 2009: 6). 
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• Entrevistar as pessoas-chave do concorrente para identificar se eles têm as 

características de um especialista técnico na área (características do TIPO A do MSK) e; 

• Selecionar o especialista dominante. Se todos os especialistas parecerem iguais, 

selecionar o concorrente com menor preço e enquadrá-lo em uma estrutura que o fará gerir e 

minimizar os riscos, sem uso de processo de decisão, que ele não consegue controlar.  

 

Outra questão fundamental nesta mudança de paradigma é a necessidade de menor 

controle sobre as ações do fornecedor, uma vez que ele é um especialista na área, sabe melhor do 

que o cliente como controlar seus riscos e desempenhar suas atribuições. Um menor controle 

pode ocorrer devido à transferência da gestão dos riscos para o fornecedor, tornando-o 

responsável pelo desempenho do contrato que ele assinou. 

 

Este novo modelo de gestão de riscos permite que os fornecedores de alto desempenho 

entreguem dentro do prazo e do orçamento o serviço contratado atendendo às expectativas dos 

clientes e de seus representantes. Este modelo inclui: 

 

• Minimizar o risco antes do início do projeto através da correta alocação de profissionais 

que poderão identificar as condições iniciais e saberão como chegar à condição final esperada; 

• Traduzir o escopo do projeto (mesmo que com detalhes de especificação e desenhos), 

esclarecendo o escopo do projeto, estabelecendo um cronograma com marcos básicos, 

determinando os custos e riscos e as soluções potenciais para gerir estes riscos antes de iniciar o 

projeto; 

• Identificar, gerir e minimizar as preocupações com os riscos que ele não controla e que 

podem afetar o projeto devido ao não atendimento da expectativa do cliente, ao cliente não 

desempenhar corretamente seu papel, a problemas causados por outros participantes e a 

condições imprevisíveis potenciais (definidas pelo escopo e cronograma); 

• Maximizar o lucro através da conclusão dentro do cronograma (ou antes) e da 

minimização das transações e riscos potenciais que ele não controla. 

 

Kashiwagi (2011) apresenta as estruturas que compõem o SCEID: 
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“Compra de Melhor Valor/Sistema de Compra Estratégica baseada em Informações de 

Desempenho (CMV/SCEID) é um processo/estrutura de entrega de serviços. Ele muda o 

papel do agente de contratação de um guardião de contrato para a de um facilitador da entrega 

de serviços. Este novo papel de facilitador inicia quando um usuário possui uma demanda (de 

contratação) e termina quando o serviço foi entregue. Ao invés de ser um processo de compra, 

ele (facilitador) auxilia no desenvolvimento de uma declaração de intenção de serviços a ser 

divulgada aos proponentes especialistas, auxilia na identificação do proponente de maior 

valor (mais valor pelo menor preço), auxilia o proponente de maior valor para determinar se 

ele consegue atender à intenção do cliente e assim, assegurar, que o proponente entregará o 

que foi proposto. 

O CMV/SCEID possui três fases (Figura 7): seleção, pré-contratação e gestão do risco 

do projeto. 

A fase de seleção possui cinco filtros (Figura 8): informações do desempenho passado, 

capacidade competitiva de gerir e minimizar os riscos do projeto, entrevista com os atores-

chave, priorização dos proponentes e conferência de dominância para assegurar que o 

proponente selecionado possui realmente a proposta de melhor valor. 

Os representantes dos clientes assumem que os proponentes são especialistas durante 

toda a fase de seleção e depois assumem, durante a fase de pré-contratação, que o proponente 

de melhor valor não é especialista a fim de minimizar o risco deste. O paradigma é minimizar 

a necessidade de informações técnicas para a tomada de decisão durante a fase de seleção e 

maximizar a necessidade do proponente de maior valor provar que é realmente um 

especialista durante a fase de pré-contratação. 

Este paradigma também força os contratantes a mostrarem diferenciais de desempenho 

dominantes que minimizam a necessidade de uso de qualquer informação técnica pelo cliente. 

O risco é transferido para o proponente que deve provar valor através de experiência 

dominante. Sabendo que especialistas possuem capacidade de minimizar riscos e custos, o 

proponente de maior valor entrega o melhor valor pelo menor preço” (traduzido de 

KASHIWAGI, 2011: 36)37. 

                                                
37 Texto original: “BVP/PIPS is a process/structure to deliver services.  It changes the procurement agent's role from 

being the guardian over the award of a contract, to a facilitator of the delivery of services.  The new role of 

facilitator starts when a user has a requirement, and ends when the service has been delivered.  Instead of being a 

procurement process, it assists in the development of an intent of the client by expert vendors, identifies the best 

value vendor (most value for the lowest price), assists the best value vendor to determine if they can meet the intent 

of the client, and then ensuring that the vendor can deliver on their proposal. The BVP/PIPS has three phases: 

selection, pre-award, and management of the project risk. The selection phase has five filters: past performance 

information, competitive ability to manage and minimize project risk, interview of key personnel, prioritizing the 

vendors and doing a dominance check to ensure that the best value vendor is the best value.  The client's 
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FIGURA 7 – Fases do SCEID 

 
 Fonte: Traduzido de Adeyemyi et al., 2009. 

 

 

FIGURA 8 – CINCO FILTROS DA PRIMEIRA FASE DO SCEID (SELEÇÃO) 
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Fonte: Traduzido de Adeyemyi et al., 2009. 

 

A primeira fase possui cinco filtros como mostrado na figura 8. Por considerar que os 

concorrentes são especialistas, não é feita nenhuma avaliação técnica do que está sendo 

                                                                                                                                                       
representatives assume the vendors are experts through the selection process then assume the best value vendor is 

not an expert in the pre-award phase to minimize the risk of the vendor.  The paradigm is to minimize the need for 

technical decision making in the selection process, and maximizing the need for the best value vendor to prove they 

are an expert in the pre-award phase. The previous paradigm also forces vendors to show dominant differential in 

performance that minimizes the need for any technical decision making by the client. The risk is shifted to the 

vendors to show value through dominant expertise, knowing that experts minimize both risk and cost, thus providing 

the best value for the lowest cost” (KASHIWAGI, 2011: 36). 
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apresentado. Este pressuposto mostra a diferença de postura do contratante (CAIXA) em relação 

ao proponente (construtoras) se comparado ao modelo atual em que se verifica o atendimento de 

todas as prescrições exigidas do projeto apresentado pelo proponente, refletindo o pressuposto 

que os proponentes não têm capacidade técnica suficiente para apresentarem projetos que 

atendam a expectativas de desempenho e não de especificações. Esta postura bastante diferente 

poderá ser observada a cada filtro do processo e o que é avaliado. 

 

O primeiro filtro faz a avaliação do desempenho passado dos concorrentes a fim de 

verificar em um primeiro momento a capacidade destes em entregar o que é contratado dentro do 

prazo, orçamento e expectativas dos clientes. Estas informações deverão ser dominantes, ou seja, 

fáceis de medir, observar e compreender. Estão incluídas nesta fase situações de custos acima do 

previsto ou abaixo da média das propostas e caso o concorrente não justifique tal desvio será 

eliminado do processo. 

 

Identificado e avaliado o desempenho passado dos concorrentes, passa-se ao segundo 

filtro em que se avalia a capacidade do concorrente em fazer o projeto, neste filtro os 

concorrentes submeterão informações referentes a: cronograma, preço, capacidade de minimizar 

risco técnico (1 página), riscos não-técnicos que eles não controlam e como farão para minimizá-

los (2 páginas) e valor adicionado (tudo que não está incluído nas intenções do cliente e serão 

entregues pelo concorrente), os dois primeiros quesitos não deverão ser pontuados. 

 

Os relatórios de riscos técnicos e não-técnicos não deverão conter informações 

efetivamente técnicas, ou seja, que necessitarão de um especialista para entender (afinal, o 

especialista é o concorrente e não o cliente/comprador). Deverá ser abordada a superioridade 

técnica do candidato em relação aos demais concorrentes em relação à gestão dos riscos (ou 

mesmo a inexistência de algum risco em relação aos demais), além de quaisquer problemas com 

as intenções do cliente como aumento de custos pelo uso ao longo do tempo, assim como o 

desempenho ao longo do tempo, entre outros. A solução do concorrente para estes riscos deverá 

ser incluída em valor adicionado. 
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A submissão do relatório de riscos não-técnicos permite fazer do concorrente, futuro 

fornecedor, responsável por gerir e minimizar os riscos do projeto incluindo o risco causado por 

outros participantes desta entrega. Desta maneira fomenta-se o diálogo prévio entre os diversos 

fornecedores do fornecedor principal do cliente. 

 

 O filtro da entrevista é o de maior peso na seleção e o mais importante – seguido da 

análise da capacidade de realizar o projeto –, pois permite identificar informações dominantes no 

menor período de tempo. O(s) entrevistador(es) deve(m) avaliar nos atores-chave do 

concorrente: a habilidade de minimizar riscos através do gerenciamento dos desvios, habilidade 

de ser proativo, habilidade de atuar em prol do melhor para o cliente e resolver problemas 

rapidamente e habilidade de entender o SCEID. As explicações às questões levantadas pelo(s) 

entrevistador(es) deverão ser simples, curtas, rápidas, concisas e não-técnicas, ou seja, 

dominantes. Os atores-chave deverão conseguir demonstrar claramente o porquê o projeto deles 

deve ser escolhido passando confiança na realização e entrega do mesmo dentro do esperado. 

 

 O processo de seleção trabalha com base em informações e avaliações dominantes, como 

já apresentado, evitando que o comitê de seleção tome decisões baseadas em sua subjetividade e 

experiência. Atribui-se a cada quesito avaliado uma nota de 1 a 10, sendo 1 dominantemente 

ruim e 10 dominantemente capaz de realizar. Quando não há clara dominância quanto ao 

desempenho em um quesito, dá-se a nota 5. Os concorrentes são priorizados, então, em função 

de sua pontuação. É função do comitê de seleção assegurar que não foi tomada decisão que 

favoreça algum concorrente. 

 

 O último filtro é uma checagem de dominância, em que, após priorizados os concorrentes 

e definida a escolha de melhor valor, é verificado pelo responsável da contratação com base nos 

dados obtidos se realmente a escolha de melhor valor é a de melhor valor. Além disto, esta 

checagem ocorre para identificar justificativa para a escolha de melhor valor ter um preço tão 

alto ou tão abaixo da média das propostas. 

 

 Definido o concorrente de melhor valor ele passará para a segunda fase da seleção, o 

período pré-contratação, a fase mais importante do SCEID. Feita corretamente, esta fase deverá 
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esclarecer como o fornecedor entregará o que ele propôs, para tanto, tal fornecedor deverá: criar 

um plano de gestão de risco (PGR) que englobe todas as preocupações e riscos dos fornecedores 

e cliente (risco e quem o causa, como o fornecedor minimizará a ocorrência do risco, se ele 

ocorrer, o que será feito, identificar melhor forma de resolver o risco e seus impactos e 

identificar o tempo que o cliente levará para aprovar tal medida em caso de necessidade); criar 

um cronograma que incorpore o PGR e; confirmar os requisitos técnicos e como eles entregarão 

tal requisito. 

 

 Se o fornecedor não conseguir entregar as três solicitações acima, será eliminado e o 

próximo fornecedor (segundo colocado na priorização) será chamado para a fase de pré-

contratação. Só poderá haver um fornecedor por vez nesta fase e não é permitido ao fornecedor 

alterar preço, oferta apresentada e, nem ao comprador alterar suas intenções pré-estabelecidas. 

 

 Aprovado na fase pré-contratação, o contrato é efetivado e passa-se à terceira fase, gestão 

através da minimização dos riscos. Junto com o PGR, o outro instrumento-chave desta fase é o 

Relatório Semanal de Risco (RSR) que possui os seguintes componentes (Figura 9): pessoas que 

receberão o RSR durante o projeto; calendário básico; PGR; planilha de riscos que contenha 

quem causou o risco, solução e desvios no prazo e custo e; modificações (desvios) no projeto. 

 

 Durante o projeto, se um risco ocorrer, suas causas, impactos no prazo e custo e ações 

tomadas deverão estar na planilha de riscos. Os riscos que não ocorrerem devem ficar no PGR, 

incluindo as ações propostas para sua mitigação em caso de ocorrência. Todas as modificações 

deverão ser simples, concisas, dominantes. O RSR deverá ser entregue semanalmente a todos os 

interessados e responsáveis pelo projeto. O RSR e o PGR permitem aos representantes do cliente 

assegurar a qualidade, que se torna uma função não-técnica. 
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FIGURA 9 – COMPONENTE DO RELATÓRIO SEMANAL DE RISCOS (RSR) 
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 Fonte: Traduzido de Adeyemyi et al., 2009.  

 

 A avaliação de qualidade, através da conferência da gestão do risco, será realizada de 

maneira contínua ao longo de todo o período de duração do projeto e a cada avaliação a 

pontuação de desempenho do fornecedor será atualizada. Ao final do projeto, a nota final do 

fornecedor será alterada em 50% em função das avaliações durante a execução do contrato 

(Figura 10), em um processo de avaliação de ciclo fechado – esta regra de atualização está sendo 

revista por Kashiwagi (2011) podendo ser excluído o percentual a fim de simplificar os cálculos 

e a compreensão. 

 

Apesar dos vários anos de teste e de adaptações ocorridas e continuamente previstas, 

Kashiwagi (2010) afirma que os maiores objetivos do SCEID permaneceram constantes: 

minimizar transações e custos e maximizar eficiência e valor e; transferir riscos e controle para 

os especialistas (que não possuem riscos técnicos). 
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FIGURA 10 – CICLO DE AVALIAÇÃO DO SCEID NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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4. Uso da Compra Estratégica Baseada em Desempenho na Implantação da Política 

Pública de Habitação 

 

 

Neste capítulo será apresentada a proposta de adaptação do modelo SCEID para a 

aplicação na implantação da política pública de habitação operacionalizada pela CAIXA. A 

primeira seção estrutura os componentes e explicita a sequência de atividades do sistema de 

informações de desempenho para avaliação e seleção de projetos e empresas (SIDASPE) assim 

como pontos a serem monitorados para o fortalecimento do sistema. A segunda seção é uma 

avaliação dos possíveis impactos (resultados) esperados sobre a inovação e a sustentabilidade no 

setor da construção civil brasileira, baseado na teoria apresentada nos capítulos anteriores sobre 

inovação, sustentabilidade e política pública da habitação, a partir da adoção do SIDASPE pela 

CAIXA. 

 

 

4.1. Proposta do Estudo: Sistema de Informação de Desempenho para Avaliação e Seleção 

de Projetos e Empresas (SIDASPE) 
 

 

Como apresentado, este trabalho busca identificar quais os possíveis impactos que a 

adoção de um modelo de compra estratégica baseada em desempenho para implementação da 

política pública da habitação tem sobre a inovação e a sustentabilidade no setor da construção 

civil. 

 

Vimos até aqui que a habitação popular, desde o início de políticas públicas para tal fim, 

foi desenhada por técnicos sem ouvir as necessidades dos usuários finais e, por diversas vezes, 

estes usuários finais nem pertenciam às classes originalmente alvo desta política, como é o caso 

do BNH e o financiamento à classe média. Mesmo após o fim do BNH, a CAIXA manteve este 

modelo de distanciamento entre os técnicos que “desenham” os modelos de unidades 

habitacionais e seus usuários. 

 

Vimos, através de estudos de avaliação pós-ocupação (APO) realizados nos 

empreendimento populares, que este distanciamento afeta profundamente a satisfação dos 
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usuários com as unidades habitacionais que recebem, desde características de sua fachada até a 

existência (ou não) de portas na separação dos cômodos. Esta insatisfação leva os moradores a 

efetuarem reformas nas unidades, aumentando seus investimentos e, geralmente, afetando a 

segurança do empreendimento. 

 

Vimos que o setor da construção civil, não só nos empreendimentos voltados à habitação 

popular, tem um problema na identificação das necessidades dos usuários finais em todos seus 

segmentos de mercado. Vimos também que a questão da sustentabilidade e da qualidade são 

outros grandes desafios para o setor nos próximos anos. 

 

A qualidade conta com programas setoriais, como o PBPQ-H que tem forte apoio das 

associações do setor civil e da CAIXA, usando o poder de compra do Estado para estimular a 

conformidade e a qualidade dos materiais e das empresas que atuam neste setor a fim de 

promover a produtividade e a competitividade, fundamentais nos atuais mercados globais. 

 

Vimos que a sustentabilidade, muito mais que o impacto ambiental dos materiais e 

processos produtivos, abrange questões de ordem social e econômica, como a inserção dos 

empreendimentos habitacionais no tecido urbano; esta questão é ainda mais importante no setor 

de habitação popular foco desta pesquisa, pois a localização e o relacionamento de um 

empreendimento com seu entorno são ferramentas importantes na promoção do desenvolvimento 

socioeconômico das comunidades beneficiadas, promovendo-se efetivamente as construções e o 

desenvolvimento sustentáveis. 

 

Vimos que a maior ferramenta para promoção da sustentabilidade é a inovação. Desde a 

busca, identificação, desenvolvimento, implementação e exploração de ideias 

técnicas/tecnológicas até novos arranjos institucionais e relações organizacionais e sociais. Para 

ser fomentada, a inovação precisa de um ambiente livre de julgamentos e amarras e que promova 

o relacionamento entre os diversos atores participantes que trazem consigo ideias e histórias 

particulares que darão maior vigor nesta contínua atividade de transformação. 
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Por fim, vimos que a forma de contratação é um momento crucial no sucesso de um 

projeto e que erros e vícios de projetos da construção têm sido perpetuados, pois se tem tratado o 

projeto como a causa destes erros, isto é, especificações, padrões e gestão dos projetos têm sido 

avaliados caso a caso a fim de explicar a ocorrência dos erros. Quebrando esta orientação, 

Kashiwagi propôs em 1991 um sistema que trata a compra como um processo e que é este 

processo que está errado, levando a erros identificados na execução dos projetos e, por 

conseguinte, na entrega de edificações que não têm o desempenho esperado pelo cliente. 

 

Este sistema busca transferir o risco do cliente para o contratado (construtora) e realizar 

um processo de seleção que se baseia essencialmente em informações dominantes (óbvias, 

claramente identificáveis e compreensíveis por qualquer pessoa) que evitam o uso da 

subjetividade do selecionador na tomada de decisão de que proposta é melhor. Além da grande 

mudança da responsabilidade na exposição da proposta (como atender objetivos do cliente) e na 

gestão do projeto, do cliente para o contratado. 

 

A implantação da política pública da habitação em nível federal ocorre entre um agente 

financeiro público (Caixa Econômica Federal – CAIXA) e as construtoras privadas que buscam 

os fundos públicos para a execução de empreendimentos. Como gestor das políticas 

habitacionais, o Ministério das Cidades (MCidades) define as diretrizes de aplicação dos 

recursos em programas e setores e algumas regras gerais destes empreendimentos, como a 

necessidade de localização em terreno servido de infraestrutura básica (energia, água e esgoto) e 

valor máximo de cada unidade habitacional. A Caixa Econômica Federal, como operadora das 

políticas de habitação, é responsável pelo repasse dos recursos às empresas habilitadas e é 

responsável pela definição das orientações técnico-operacionais dos empreendimentos.  

 

As principais alterações na adoção do SCEID serão realizadas no âmbito da 

operacionalização dos projetos a fim de promover as diretrizes gerais de uma construção 

sustentável segundo Agenda 21 para o setor e buscando resolver alguns dos problemas já 

identificados e registrados em trabalhos acadêmicos e noticiado nos meios de comunicação. 
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Esta adaptação buscará que o SCEID possa ser utilizado para a seleção dos projetos de 

empreendimentos de habitação populares apresentados à CAIXA. Com tudo que foi apresentado 

nos capítulos anteriores e brevemente revisado nesta seção, buscamos incorporar na proposta 

deste trabalho para a seleção de financiamento os seguintes pontos: 

 

1) Estimular a formação de redes de cooperação entre os agentes participantes do setor; 

2) Estimular que as construtoras busquem entender e atender às necessidades dos 

moradores; 

3) Promover inserção do empreendimento no tecido urbano, promovendo a integração 

socioeconômica dos beneficiários; 

4) Promover a busca de soluções para questões ambientais em todas as fases do 

empreendimento, em especial a fase de uso que responde por cerca de 80% dos custos totais; 

5) Estimular liberdade de criação na elaboração de projetos, fomentando a inovação; 

6) Focar objetivos e desempenhos esperados pelo empreendimento e não especificações e 

padrões; 

7) Estimular a busca por qualidade e desenvolvimento contínuo; 

8) Promover soluções compatíveis com as especificidades regionais; 

9) Estimular participação de todos os atores na seleção dos empreendimentos e; 

10) Fomentar a capacitação e desenvolvimento dos recursos humanos da cadeia. 

 

 Este trabalho pretende apresentar uma contribuição metodológica à implementação da 

política pública federal de habitação, não tendo como intuito esgotar, nos dez pontos 

apresentados acima, todas as possibilidades de melhoria do setor através da qualificação dos 

investimentos públicos em habitação, isto é, através do uso dos recursos públicos para efetiva 

promoção da construção sustentável e da sustentabilidade e competitividade em todo o setor 

brasileiro da construção civil. 

 

 Como tal avaliação não ocorre necessariamente em evento único, isto é, tanto uma 

mesma construtora pode apresentar mais que um projeto em momentos diferentes quanto várias 

construtoras podem apresentar projeto para um mesmo local, uma vez que há possibilidade de 
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empreendimentos com cessão de terreno público para construção do empreendimento
38

, é 

necessário no primeiro caso a habilitação da empresa e de seu empreendimento e no segundo 

caso a seleção da melhor proposta. 

 

Seguindo as fases do SCEID apresentaremos nossa proposta e como cada um dos 10 

pontos apresentados poderão ser favorecidos. 

 

 Primeira fase: SELEÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 

 

 Hoje, como há mais de quatro décadas – e já discutido nesta pesquisa –, a seleção das 

construtoras privadas é feita basicamente com base em quanto estas construtoras cumprem o 

protótipo de habitação desenvolvido e apresentado pelo agente financeiro executor da política 

(seja BNH ou CAIXA). 

 

 Isto pode ser verificado em trabalhos já citados nesta pesquisa assim como em consulta às 

orientações da CAIXA para as empresas que desejam apresentar algum projeto
39

. Por exemplo, 

no caso dos empreendimentos inseridos no PMCMV – a principal fonte de investimentos no 

setor – existe para os empreendimentos voltados às famílias que ganham até 3 salários mínimos 

tipologias-padrão para agilizar o processo de aprovação dos empreendimentos, que refletem 

exatamente o modelo utilizado desde o BNH e que apresenta uma série de problemas quanto ao 

atendimento das necessidades dos usuários.  

 Fix e Arantes (2010) resumem a solução estabelecida para estes empreendimentos da 

seguinte forma: 

 

“(...) não se encontra no pacote qualquer preocupação com a qualidade do produto e 

seu impacto ambiental, a não ser a que é posta pelo próprio capital da construção e suas pífias 

certificações de qualidade, que garantem na verdade sua viabilidade como mercadoria, ou 

seja, a ratificação da prevalência do valor de troca sobre o valor de uso. A despreocupação, 

                                                
38 Conforme cartilha do PMCMV, são priorizados os projetos segundo os seguintes critérios: • Estados e municípios 
que oferecerem: Maior contrapartida financeira; Infraestrutura para o empreendimento; Terreno; Desoneração fiscal 

de ICMS, ITCD, ITBI e ISS. • Menor valor de aquisição das unidades habitacionais. 

• Existência prévia de infraestrutura. • Atendimento a regiões que recebam impacto de grandes empreendimentos de 

infraestrutura, tais como: usinas, hidrelétricas, portos etc. • Empreendimentos em regime de loteamento.  
39 Consulta site da CAIXA: www.caixa.gov.br > aba Downloads, opção Habitação. 

http://www.caixa.gov.br/
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sobretudo na faixa de 0 a 3 salários, é também decorrente do fato de que a demanda é tão 

grande, que não pode sequer fazer escolhas e exigências mínimas, ou seja, exercer a chamada 

“liberdade” de consumidor.  

O amplo repertório nacional e internacional de soluções para a habitação social é 

sumariamente ignorado na formulação do pacote e nas moradias-padrão apresentadas pela 

Caixa Econômica. As duas tipologias propostas pela Caixa foram divulgadas pela instituição 

como solução padrão para todo o território nacional, desconsiderando condições climáticas, 

culturais, geográficas diferenciadas do Brasil. Elas já estão pré-aprovadas (o que agiliza 

prazos e diminui o tempo de análise de projetos) e se tornaram referências para 

incorporadores imobiliários como parâmetro para os estudos de viabilidade e rentabilidade 

dos empreendimentos – evidentemente que os empresários não pretendem fazer nada melhor 

ou maior para a faixa de 0 a 3 salários, sob pena de reduzirem seus lucros, e até já estudam a 

supressão de paredes internas das unidades habitacionais. 

A casinha térrea apresentada como exemplo pela Caixa no manual de orientação do 

pacote tem 32 m2 de área útil, paredes em bloco baiano rebocado, janelas de ferro, quartos de 

7m2, cozinha mínima, sem área de serviço, com tanque e varais ao relento. Pode-se 

argumentar que a família vai fazer a casa crescer por autoconstrução e poupança própria, de 

modo a melhorar sua qualidade, mas esse é um pressuposto perverso da política. Já o 

apartamento tem 37 m2 de área útil e adota o tradicional modelo de prédio em H, que possui 

baixa qualidade urbanística. No caso dos apartamentos, a área construída não pode ser 

ampliada pelo morador. Para famílias com mais de 4 pessoas (nos cadastros de um 

movimento de sem-teto de São Paulo, elas chegam a 40% da demanda), a área por habitante é 

claramente insuficiente, cerca de 7 m2 por pessoa, o que produz sobrelotação, problemas de 

salubridade, falta de espaço para as crianças estudarem e brincarem, além de favorecer a 

violência doméstica e sexual. As condições materiais e simbólicas de conjuntos habitacionais 

desse tipo, como se sabe, promovem a segregação dos trabalhadores e a falta de qualidade 

mínima de vida urbana e serviços públicos. Quem visita conjuntos habitacionais desse tipo 

reconhece neles o mesmo arquétipo dos presídios, inclusive similaridades no tipo de fachadas, 

janelas e muros. Evidentemente que, em um milhão de casas, por exceção à regra podem 

surgir alguns projetos melhores, que certamente serão estampados nas campanhas de 

marketing. Além disso, as moradias produzidas para atender as famílias de rendimento 

superior a 3 salários poderão mais facilmente proporcionar imagens mais animadoras para as 

peças publicitárias” (FIX e ARANTES, 2010: 8-9). 

 

 Seguindo a lógica dedutiva e o uso do senso comum na formulação de alternativas do 

professor Kashiwagi, a primeira ação a ser tomada na busca de promover os 10 itens 

apresentados anteriormente é a mudança da seleção baseada em modelos prescritivos para a 
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divulgação de um Requerimento de Proposta (RDP) que apresente os objetivos esperados com o 

empreendimento habitacional a ser financiado (GSA, 2001), tirando o referencial das 

especificações e características mínimas que passarão a ser tratados pelos proponentes como o 

máximo a ser entregue ao cliente (neste caso, a CAIXA) – como já discutido. Apresentamos 

abaixo um exemplo de RDP para famílias até 3 salários mínimos: 

 

 REQUERIMENTO DE PROPOSTAS: 

 

 Objetivo: A CAIXA, como operadora da política pública de habitação, vem por meio 

desta buscar solução habitacional que atenda às necessidades de famílias com renda de até 3 

salários mínimos, esteja de acordo com as normas de desempenho definidas pela NBR 15575, e 

que apresentem: 

• Incorporação das especificidades regionais às características do empreendimento; 

 • Solução para redução de consumo dos recursos naturais tanto durante execução da obra 

quanto durante seu uso, sem comprometer o desempenho da unidade habitacional em atender às 

necessidades básicas dos usuários e às normas técnicas existentes; 

• Solução para eventuais intervenções realizadas pelos moradores em função da mudança 

de perfil dos mesmos, para atendimento de necessidades não identificadas e de modo a não 

comprometer a capacidade do empreendimento em atender os objetivos e o desempenho 

apresentados neste documento; 

• Solução para integração entre os moradores, estimulando a sociabilidade entre os 

mesmos, o uso responsável de equipamentos comunitários e educação ambiental; 

• Solução para integração do empreendimento no tecido urbano, na área do entorno, 

promovendo o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos moradores e da região
40

; 

• Compatibilidade dos custos de manutenção com a condição socioeconômica dos 

moradores; 

• Valor máximo por unidade habitacional de R$ 52.000,00 se apartamento e R$ 48.000,00 

se casa
41

, de acordo com valores presentes no SINAPI. 

                                                
40 Uma possibilidade interessante que está contida na medida provisória MP 414/10 que estabelece as regras da 

segunda fase do PMCMV é a permissão para atividade comercial nos empreendimentos habitacionais. Ver: 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CIDADES/192045-MP-MUDA-REGRAS-DO-MINHA-CASA,-

MINHA-VIDA.html. 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CIDADES/192045-MP-MUDA-REGRAS-DO-MINHA-CASA,-MINHA-VIDA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CIDADES/192045-MP-MUDA-REGRAS-DO-MINHA-CASA,-MINHA-VIDA.html
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Sugere-se a consulta ao Guia Selo Casa Azul da CAIXA para identificar quesitos para 

incorporação e promoção da sustentabilidade nos empreendimentos habitacionais. 

 

 Com esta RDP abre-se às construtoras, os verdadeiros especialistas no setor como 

discutido anteriormente, a possibilidade de apresentarem a melhor solução que atenda aos 

objetivos solicitados que por sua vez abrangem quase todos os pontos levantados pela Agenda 21 

para Construção Sustentável e os principais erros identificados nos empreendimentos populares, 

em geral associados ao projeto-padrão solicitado pela CAIXA e abolido nesta forma de seleção. 

  

 Com o intuito de promovermos a participação efetiva dos atores da construção na 

implementação da política pública de habitação, sugerimos que seja criada, mantida e fortalecida 

uma rede de discussão entre tais atores para discutir os objetivos esperados dos empreendimentos 

habitacionais voltados, especialmente, às famílias com renda até 3 salários mínimos e altamente 

indicado para as famílias de 3 a 5 salários mínimos, compondo com estes dois grupos a quase 

totalidade do déficit habitacional brasileiro e fomentando através da ação coordenada da CAIXA 

a efetiva democratização da implantação da política e do plano nacionais de habitação. 

  

 A fim de manter e fortalecer a construção de uma rede de cooperação pelo 

desenvolvimento contínuo da qualidade e produtividade no setor da construção, o requisito da 

CAIXA de que todas as empresas sejam certificadas no PBQP-H e o nível exigido em função da 

quantidade de unidades a serem construídas serão mantidos. Assim como será mantida a 

necessidade de aprovação no SINAT das soluções inovadores que ainda não possuem normas 

técnicas vigentes. 

 

 As etapas de análise de risco financeiro e demais avaliações que a CAIXA faz como 

banco para identificar a capacidade financeira das empresas serão mantidas, pois não se tratam 

de operações da implantação da política da habitação e sim da gestão do risco e de clientes que a 

CAIXA faz como instituição financeira. 

 

                                                                                                                                                       
41 Valor estabelecido pelo PMCMV para o Distrito Federal e Região Metropolitana de São Paulo e capital, 

dependendo da região, estes limites deverão ser atualizados. 



 140 

 Será constituído um comitê de seleção para acompanhar o processo de escolha do melhor 

proponente entre os candidatos a um determinado local ou para a habilitação de um determinado 

proponente e seu projeto ao financiamento público. Sugerimos que este comitê seja composto 

por representantes de diferentes áreas da CAIXA, incluindo a área responsável pela implantação 

da política pública de habitação, a área de contratação e a área negocial. Sugerimos que o comitê 

tenha entre três e cinco integrantes, abrangendo da forma mais multidisciplinar possível todas as 

áreas críticas de um empreendimento deste tipo, como arquitetura, engenharia e serviço social. 

 

 Lembramos que este comitê deverá ser educado para fazer suas avaliações somente com 

base em informações dominantes, isto é, não é para utilizar a subjetividade na avaliação dos 

projetos/construtoras o que implica em aumento de risco como já discutido neste trabalho. Para 

provar que as bases de conhecimentos que uma pessoa detém sobre o objeto a ser contratado 

influenciam na hora da decisão, Kashiwagi (2010) colocou pessoas realmente leigas quanto ao 

objeto a ser contratado para efetuar a compra, a fim de evitar que elas usassem qualquer 

subjetividade na escolha e identificou a minimização do risco. 

  

 A seleção de empreendimentos da CAIXA compreende, grosso modo, duas situações: a 

seleção de uma proposta entre várias apresentadas para um terreno específico – doado pelo 

município, por exemplo – e a avaliação e concessão de financiamento a um projeto apresentado 

por um proponente sem competição com outras propostas, em outras palavras, na primeira 

situação há uma seleção e na segunda apenas uma avaliação e concessão (ou não) do 

financiamento. 

 

 A principal diferença entre estas duas abordagens é que na segunda não há priorização na 

situação de avaliação e concessão de financiamento, pois não há concorrência entre proponentes, 

assim será dispensada a pontuação das fases de avaliação da capacidade do projeto e na 

entrevista dos responsáveis do proponente. Apesar disto, todas as fases do SCEID serão 

executadas e toda documentação será entregue pelo proponente, pois independentemente da 

ausência de concorrência ainda está presente a necessidade de identificar a capacidade do 

proponente em executar o projeto apresentado, assim como gerenciar os riscos deste e assumir 

responsabilidade pelo efetivo desempenho do empreendimento concluído.  
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Apresentaremos, a seguir, as fases referentes à primeira situação: seleção de um projeto 

entre vários apresentados, por possuir todas as fases do SIDASPE. Lembrando que na fase de 

avaliação e concessão de financiamento não será necessária determinar uma nota ao proponente 

por só haver um. 

 

 Tanto a avaliação de desempenho passado quanto à capacidade de execução do projeto 

serão feitas de forma “cega”, ou seja, não será do conhecimento do comitê de seleção a real 

identidade dos proponentes, que serão identificados por um código. A pontuação, entre 1 e 10, 

destas informações deverá ser feita com base na evidência que os dados apresentados possuem 

em comprovar a capacidade de uma construtora em atender às expectativas da CAIXA e, 

obviamente, as necessidades dos futuros moradores do empreendimento. Será aplicado nota 1 

quando o proponente for claramente incapaz de atender às expectativas do cliente, nota 5 se não 

houver certeza sobre esta capacidade e nota 10 quando houver clareza na capacidade do 

proponente. 

 

A avaliação de desempenho passado e a da capacidade de execução do projeto serão 

feitas conjuntamente, através da pontuação dos dados enviados pelos proponentes do 

desempenho em projetos executados e dos dados entregues referente ao atual projeto: 

cronograma, preço, a capacidade de minimizar risco técnico (2 páginas), riscos não-técnicos que 

eles não controlam e como farão para minimizá-los (2 páginas) e valor adicionado (tudo que não 

está incluído nas intenções do cliente e serão entregues pelo concorrente – 2 páginas), os dois 

primeiros quesitos não deverão ser pontuados. Um modelo da documentação que deverá ser 

entregue pelos proponentes nesta fase está no Anexo I. 

 

Apesar da análise efetivamente técnica – com dados de engenharia e arquitetura cujas 

informações são compreensíveis somente a estes profissionais – ser considerada desnecessária 

por Kashiwagi na proposta do SCEID, esta análise será mantida em nossa proposta por haver 

obrigatoriedade legal de conferência dos custos totais de materiais e insumos com os dados 

disponíveis no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI 

como pesquisa de mercado para estabelecimento do valor dos materiais e serviços de obra 
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executada com recurso do orçamento da União, entretanto esta conferência será feita antes da 

fase de pré-contratação após a identificação do proponente de melhor valor. 

 

 Todas as construtoras deverão submeter seus projetos com os itens solicitados 

anteriormente mostrando sua capacidade em minimizar o risco em cada um dos 

empreendimentos que se dispor a construir. O comitê terá um período para ler, compreender e 

avaliar, quando pertinente, a documentação entregue. 

 

Exemplificando a pontuação nesta fase, no caso de uma construtora que envia 

informações sobre a posição de mercado dela e informações sobre sua solidez financeira, não há 

nestas informações evidência da sua real capacidade em atender às demandas apresentadas, 

portanto, sua nota deve ser 5. Kashiwagi (2010) já pontuou esta dificuldade dos participantes em 

compreender o que é capacidade de desempenho e posição no mercado, há situações em que o 

fornecedor considerado ineficiente mostrou-se a proposta de melhor valor, exatamente pela nova 

forma de avaliação desta capacidade. Elaboramos uma planilha exemplificando o formulário a 

ser preenchido pelo comitê de seleção, disponível no Anexo II. 

 

 Em contrapartida, uma empresa que apresenta dados que indicam sua participação em 9 

projetos voltados para públicos semelhantes, com um grau de satisfação de 70% (medida através 

do número de unidades em que houve intervenção em relação ao total de unidades, por 

exemplo), com menos de 3% de atraso na data definida para entrega (seguinte cálculo, (data da 

entrega – data definida para entrega) / data definida para entrega * 100) e dentro do orçamento 

previsto (cálculo, (orçamento real – orçamento previsto) / orçamento previsto * 100), possui 

relacionamento com fornecedores certificados e também possui certificações de qualidade que 

indicam que busca sempre o aprimoramento de seus processos deverá ter nota 10. 

 

 Lida a documentação entregue e avaliada pelo comitê (cada membro dá sua pontuação, 

segundo a “dominância” das informações), segue-se para a fase de entrevista. Esta entrevista tem 

como objetivo identificar se os atores-chave da construtora e os responsáveis pela gestão da obra 

possuem características do perfil TIPO A, que permitirão que seja efetivamente entregue o 

desempenho proposto. Não deverão ser tiradas dúvidas sobre questões técnicas neste momento, 
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por exemplo, sobre o cronograma ou custos definidos, mas sim deverão ser feitos 

esclarecimentos quanto à capacidade de entrega desta construtora em relação ao empreendimento 

proposto, será pontuado – também com 1, 5 ou 10 – o conhecimento técnico demonstrado pelos 

atores-chave da construtora (gestor do projeto, engenheiro e arquiteto responsáveis), assim como 

sua orientação para a resolução de problemas e satisfação dos clientes (CAIXA e usuários) e 

capacidade de gerir e minimizar os riscos e mitiga-los em caso de ocorrência. 

 

 As entrevistas serão filmadas e colocadas à disposição de qualquer pessoa interessada, 

assim como do gestor responsável pela contratação efetuar a confirmação da escolha de melhor 

valor do comitê. Todos os filtros desta fase são eliminatórios, ou seja, o não envio de 

informações e o não atendimento às especificações, regras e limites (em especial o de custo 

máximo) estabelecidos implicam a exclusão do proponente do processo. 

 

 Sugerimos que seja criada uma base de informações sobre riscos e desempenho (BIRD), 

no formato dos formulários de avaliação do comitê de seleção, que conterá um histórico 

acumulado e continuamente atualizado de todos os projetos propostos (aprovados ou não), dos 

riscos identificados neles, das ações para minimização destes riscos, a pontuação dada aos 

quesitos avaliados em cada fase, assim como do desempenho atualizado dos projetos em 

execução a fim de se poder, utilizando ferramentas simples de gestão de dados até inteligência 

artificial, disponibilizar ao comitê de seleção, riscos não identificados no projeto de um 

determinado construtor e no de seus concorrentes atuais, mas que existiam em históricos de 

projetos similares para esclarecimentos na fase de entrevistas, assim como montar uma base 

referencial de pontuação para os quesitos de capacidade na fase de seleção. 

 

 Após todos os proponentes terem sido avaliados em função de seu desempenho passado, 

da sua capacidade demonstrada para identificação, gestão, minimização e eventual mitigação de 

riscos, as pontuações são ponderadas em função dos pesos atribuídos a cada quesito avaliado e os 

proponentes são PRIORIZADOS, ou seja, classificados em ordem decrescente de pontuação. 

Para chegarmos à pontuação final dos proponentes será feita a normalização em função dos 

melhores valores apresentados pelos proponentes e o proponente com maior pontuação 
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ponderada será a escolha de melhor valor. A primeira fase é finalizada com a lista de priorização 

dos proponentes. 

 

 Devido a uma demanda legal, o projeto de empreendimento proposto deve ter os custos 

compatíveis com os valores no SINAPI, será realizada VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS do 

empreendimento selecionado por um profissional capacitado da CAIXA com base nas 

informações enviadas pelo proponente. Durante a fase de pré-contratação eventuais 

discrepâncias deverão ser corrigidas. 

 

 Segunda fase: PRÉ-CONTRATAÇÃO 

 

 Definido o proponente de melhor valor ou aprovada a documentação do proponente 

interessado em financiar seu empreendimento, passa-se à fase da pré-contratação em que são 

agendadas reuniões para que o proponente apresente ao comitê de seleção o projeto que será 

implantado e que possa esclarecer eventuais dúvidas que surjam além de ter uma nova 

oportunidade para revisar seu projeto e contatar todo os responsáveis e fornecedores para a 

efetiva entrega do empreendimento. 

 

 Kashiwagi (2011b) afirma que esta é a fase mais importante de todo o processo, nesta 

fase o projeto é pré-planejado e estruturado, o risco e controle são transferidos do cliente ao 

proponente e é definido como o projeto será controlado e acompanhado. A primeira ação a ser 

tomada pelo proponente é apresentar um relatório semanal de risco (RSR) com um cronograma 

com os marcos desde a fase de pré-contratação até a efetiva contratação. 

 

 O RSR deverá apresentar todos os riscos não técnicos que o proponente selecionado não 

controla; a elaboração e controle deste relatório são responsabilidade do proponente e fará parte 

do contrato assinado. O principal objetivo deste relatório é controlar o relacionamento entre o 

cliente e o fornecedor, e entre o fornecedor e demais participantes. Se o proponente/fornecedor 

causa desvio devido à não minimização dos riscos (técnicos ou não), ele deve fazer o máximo 

que puder para minimizar tal risco e seu desvio por conta própria. Apesar de não estar prevista a 
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inclusão dos riscos técnicos do proponente neste relatório, se eles levam a desvios, devem estar 

no RSR. 

 

 Os principais componentes do RSR são: 1. Principais contatos, participantes, condições 

contratuais iniciais em função de tempo e custo; 2. Plano de Gestão de Risco (PGR) em que se 

prioriza os riscos que não ocorreram junto com os passos para minimização dos riscos; 3. Lista 

de riscos que ocorreram, o que está sendo feito para minimizar o risco e seu impacto sob o prazo 

e o custo; 4. Cronograma ou plano/objetivos estratégicos de uma página onde o cronograma atual 

é confrontado com o cronograma contratado; 5. Lista de medição de desempenho que mede os 

objetivos/plano estratégicos do proponente em relação às medidas atuais e; 6. Lista de custos que 

acompanha modificações no contrato. 

 

 O PGR deve descrever os riscos que o proponente não controla assim como as ações que 

serão tomadas para minimizá-los e as ações que serão adotadas caso tais riscos ocorram. 

Também será entregue uma lista com as preocupações da CAIXA – através de seu comitê de 

seleção – e preocupações que tenham sido expostas por outros proponentes e não abordada pelo 

proponente selecionado, para que o mesmo esclareça sua situação/posição em relação às 

questões. 

 

 Como resume Kashiwagi (2011b), a fase de pré-contratação é o momento em que o 

proponente selecionado afirma sua posição de especialista e comprova sua capacidade de atender 

aquilo que é esperado pelo cliente, a CAIXA neste caso. Os principais objetivos desta fase são: 

  

1. Responder a todas as preocupações de ordem técnica e não técnica e riscos do cliente; 

2. Resolver qualquer questão/preocupação técnica que o cliente possa ter; 

3. Assegurar que a solução técnica e de mitigação de risco tenha sido acordada e não 

alterar o preço proposto; 

4. Reafirmar quaisquer itens de valor adicional que possa alterar o preço; 

5. Criar um plano de gestão de risco que identifica todas as preocupações de risco do 

cliente e estabelecer um processo de minimização de risco; 
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6. Estabelecer um relatório semanal de risco que documentará quaisquer desvios de 

tempo e custo do projeto; 

7. Não pode haver desvio de qualidade. As expectativas do cliente devem ser 

esclarecidas pelas preocupações e risco percebido por ele; 

8. Verificar o cronograma e o plano de gestão de risco baseados na minimização do 

risco e; 

9. Assinar o contrato com o cliente. 

 

Apesar de ter duração pré-definida, esta fase poderá ser estendida caso haja informação 

dominante que indique a extensão como sendo do melhor interesse ao cliente. Durante esta fase não 

deve ser feita negociação de preço, tal valor já foi selecionado durante a fase de seleção de forma 

competitiva e/ou dentro do limite estabelecido. Caso haja alteração do escopo, deve ter sido 

contemplada alteração de valor na indicação de valores adicionados durante a seleção.  

 

A negociação de preço por parte do cliente fere a transparência do processo e tira o objetivo 

central deste processo da transferência de responsabilidade e controle do cliente para o fornecedor 

para um modelo desonesto e dependente do relacionamento entre cliente e fornecedor, em que o 

primeiro pede ao segundo que faça algo sem nada em troca. 

 

 Esta fase iniciará aproximadamente uma semana após a divulgação do proponente escolhido 

ou do aceite do proponente interessado no financiamento pelo comitê de seleção. Todas as 

reuniões são, como já apresentado, para esclarecer quaisquer dúvidas do projeto que será 

implantado pelo proponente.  

 

Na reunião inicial da fase de pré-contratação, o proponente deverá apresentar ao comitê 

de seleção e demais participantes estratégicos (como os fornecedores críticos do proponente): 1. 

A proposta de empreendimento que atenda aos objetivos declarados pela CAIXA para as 

habitações; 2. O PGR e o RSR; 3. Escopo técnico e cronograma da implantação; 4. Definição 

dos indicadores de desempenho que serão utilizados para medir o cumprimento do projeto e; 5. 

Cronograma para reuniões desta fase dentro do período estabelecido para a mesma. Nesta 

reunião serão respondidas questões técnicas e não-técnicas levantadas pelo comitê e demais 

participantes e deverá ser identificado o entendimento de todos quanto ao projeto.  



 147 

 

Todas as questões/preocupações levantadas durante a reunião deverão, caso necessário, 

ser avaliadas e incorporadas ao projeto e comunicadas em nova reunião. A comunicação entre os 

atores deverá ser a mais simples, objetiva e direta possível, trocando informações por meio 

eletrônico e/ou telefônico e utilizando reuniões para consolidar o entendimento do grupo das 

questões.  

Durante a primeira reunião desta fase, o proponente deve decidir se desiste do projeto 

assim como o cliente (a CAIXA) deve indicar se acredita que o proponente não atenderá o que 

está sendo utilizado, sendo necessário continuar com a fase para assegurar ou não tal percepção 

da CAIXA. 

 

Na última reunião da fase será assinado o contrato de financiamento do projeto, escrito a 

partir da compilação das informações entregues previamente ao comitê de seleção para 

verificação de questões legais e operacionais do: 1. RSR e PGR; 2. A requisição de propostas 

original; 3. Escopo técnico da proposta do proponente já revista; 4. Indicadores de desempenho 

que medem a entrega do serviço assim como seus requisitos técnicos; 5. Lista de requisições do 

cliente e; 6. Requisitos contratuais legais incluindo requisitos de seguro e alienação. 

 

4.2. Avaliação dos Possíveis Impactos da Proposta 

 

 

Por ser um estudo exploratório teórico, como apresentado anteriormente, a avaliação dos 

impactos desta proposta sobre a inovação e a sustentabilidade será baseada no quanto tal 

proposta atende às demandas da literatura sobre os temas de interesse, desta maneira, 

identificaremos os possíveis impactos deste modelo sobre a inovação e a sustentabilidade. 

 

Em termos de inovação, a adoção deste novo modelo já é por si uma inovação no modelo 

de contratação de projetos de construção civil. Ao passar a avaliar a capacidade do proponente 

em entregar o que se pede de forma satisfatória e não mais em exigir que os especialistas do setor 

(construtoras, arquitetos...) simplesmente replicassem um modelo desenvolvido há décadas e que 

já mostrou incapacidade em atender às necessidades de seus usuários, o SCEID se torna uma 
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inovação organizacional e institucional na CAIXA e na forma como esta se relaciona com os 

atores envolvidos na implantação da política pública habitacional. 

 

A adoção do SCEID não garante que os produtos e projetos apresentados serão 

inovadores, como nenhum outro processo consegue garantir; entretanto, a forma como foi 

estabelecida a requisição de proposta baseada na declaração dos objetivos esperados do 

empreendimento e não nas especificações do mesmo, em outras palavras, a ênfase no “o quê” se 

espera e não no “como” se quer, dá à indústria da construção civil a liberdade de oferecer à 

CAIXA diferentes propostas que atendam tais objetivos dentro dos limites orçamentários 

estabelecidos pela política nacional da habitação. Desta forma tem-se o fomento à inovação no 

setor da construção civil. 

 

Outro impacto que a utilização da requisição de propostas baseada no “quê” e não no 

“como” traz é referente às recomendações de sustentabilidade que se espera dos 

empreendimentos. Ao explicitar os objetivos esperados do empreendimento e ao incluir a 

sustentabilidade como parte destes objetivos, a CAIXA cria uma forte demanda, tanto em 

quantidade como em poder de compra, por produtos com menor impacto socioambiental durante 

toda a fase do empreendimento (projeto, construção, uso e demolição/reforma), além de reforçar 

a importância do projeto do produto – como já discutido anteriormente – para repensar o papel 

das unidades habitacionais não só do ponto de vista do usuário, mas também da relação e 

inserção do empreendimento na vizinhança. 

 

 Os produtos sustentáveis têm sido concebidos para uma minoria, com preços acima dos 

produtos comuns. O fetiche da sustentabilidade tem sido apelo de diferenciação de mercado e 

cobrança de margens maiores por parte dos varejistas
42

. Ao contemplar a questão da 

sustentabilidade de forma ampla nos empreendimentos populares, a CAIXA passa a fazer da 

sustentabilidade um requisito de mercado e não mais um diferencial, estimulando sua 

democratização e uma inversão dos ganhos destes produtos, isto é, a diminuição dos desperdícios 

                                                
42 Ver: http://www.revistasustentabilidade.com.br/blogs/pecados-verdes/produto-sustentavel-e-mais-caro <acessado 

em 12 de janeiro de 2011>. 

http://www.revistasustentabilidade.com.br/blogs/pecados-verdes/produto-sustentavel-e-mais-caro
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e o ganho com a economia durante o uso passam a ser compartilhados entre produtores e 

usuários e não mais apropriado por apenas um dos lados. 

 

 A questão do preço cobrado pelos produtos sustentáveis é estratégica para a alteração de 

hábitos de consumo no Brasil, como indicou pesquisa “Sustentabilidade: Aqui e Agora” (MMA, 

2010), apesar de 74% dos brasileiros desejarem encontrar nas prateleiras de mercado produtos 

sustentáveis, 90% não está disposto a pagar mais por isso. Outros pontos abordados na pesquisa 

são o baixo grau de conhecimento da problemática ambiental (72% considera ter médio ou baixo 

entendimento das questões ambientais), a alta concordância com a preocupação ambiental no 

Brasil (75%) e a posição de que as escolas são o principal local para fomento do conhecimento 

da sustentabilidade e sobre o papel estratégico do varejo em facilitar o processo de educação para 

o consumo consciente. 

 

 A sustentabilidade e a inovação, fomentadas pelas demandas da CAIXA quando da 

implantação da política pública da habitação, são os principais instrumentos à disposição dos 

atores da cadeia da construção civil na transição rumo a um setor que tem que se compatibilizar 

com um cenário de menor impacto socioambiental negativo. A CAIXA formaliza em seus 

pedidos de projetos o direcionamento que os atores da construção deverão adotar ao desenvolver 

seus projetos e empreendimentos, deixando a tais atores a responsabilidade quanto às ações para 

o atendimento destas demandas. 

 

Ao transferir a responsabilidade e autonomia de concepção, construção e entrega de 

empreendimentos aos verdadeiros especialistas do setor (não o banco, mas construtoras, 

engenheiros, arquitetos, projetistas...), a CAIXA fortalece os atores da cadeia da construção civil, 

necessidade já demonstrada no estudo prospectivo realizado pela Poli/USP, e faz com que o 

relacionamento entre eles torne-se um fator estratégico e crítico de sucesso dos proponentes à 

linha de financiamento público para habitação. 

 

A manutenção das exigências de participação e certificação no PBQP-H reforça o 

compromisso com a qualidade e o aprimoramento contínuo do setor da construção civil, também 

identificado no estudo prospectivo, o fortalecimento do PBQP-H e outros programas dedicados à 
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qualidade do habitat são uma demanda do setor. Ao adotar tal ação aliada ao modelo SCEID 

baseado no desempenho dos empreendimentos e de seus gestores, a CAIXA fortalecerá as 

instituições oficiais criadas para fomentar o diálogo entre os atores da cadeia da construção e de 

certa maneira recompensará os esforços destes atores em prol da melhoria contínua dos projetos 

apresentados com base no atendimento das demandas dos usuários. 

 

O fortalecimento do SINAT (dentro do PBQP-H), ainda visto como um entrave por 

alguns atores do setor (FIESP, 2008), deverá ser realizado de maneira intensa e contínua 

acelerando sua efetiva operacionalização iniciada em 2009 (MCidades, 2010), expandindo o 

número de instituições técnicas avaliadoras credenciadas e o fluxo de publicações de diretrizes e 

documentos de avaliação técnicas de soluções inovadoras (que é um bom termômetro para medir 

o grau de inovação do setor, tanto em termos de novos produtos quanto de novas tecnologias). 

 

Outra demanda necessária é um maior conhecimento das necessidades dos usuários finais 

dos empreendimentos – independentemente de sua classe social, incluindo, assim, as classes 

beneficiadas pela política pública de habitação – por parte das construtoras. A estrutura do 

SCEID faz com que os proponentes comprovem sua capacidade em atender às necessidades dos 

clientes (neste caso, a CAIXA e os futuros moradores dos empreendimentos) e para isto é 

indispensável que tais proponentes demonstrem conhecer as características, perfis e demandas 

destes moradores para que a habitação que receberão os atenda satisfatoriamente. 

 

 O comitê de seleção formado por empregados da CAIXA provenientes das áreas 

dedicadas à habitação (engenheiros, arquitetos e técnicos sociais) e de áreas de negócios do 

banco tem a demanda de identificar em um primeiro momento a capacidade do proponente em 

atender ou não as demandas solicitadas e na segunda fase em questionar os riscos técnicos, não 

técnicos e de gestão do projeto apresentado pelo proponente. Fica a cargo deste proponente a 

apresentação de respostas e informações dominantes que solucionem as questões apontadas pelo 

comitê. Esta dinâmica reduz a quantidade de trabalho de vistoria, revisão de processo e avaliação 

de projetos dos empregados da CAIXA, fazendo o processo mais rápido e permitindo que 

empregados se envolvam em mais de um projeto ao mesmo tempo, aliviando a carga excessiva 
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de trabalho destas pessoas, como ocorreu com a primeira fase do PMCMV em que a CAIXA 

recorreu a técnicos terceirizados para realizar a análise de empreendimentos
43

. 

 

Os bancos são, pela própria natureza de seus negócios, gestores de risco, tendo 

reestruturado toda sua estrutura interna de identificação, avaliação e acompanhamento dos riscos 

de seus negócios a fim de manter a instituição fortalecida e o menos vulnerável possível à 

ocorrência de algum dos riscos assumidos por suas operações financeiras (GRAZZIOTIN, 2002; 

TOSINI, 2006). O SCEID ao objetivar claramente a minimização dos riscos de um 

empreendimento a ser contratado, é totalmente aderente aos negócios de um banco, mais que o 

atual modelo de contratação – já discutido neste trabalho – que apenas busca encontrar alguém 

que reproduza um modelo previamente especificado ao menor preço e cujos impactos históricos 

têm sido o atraso na entrega dos empreendimentos, aumento dos custos devido a estes atrasos e a 

insatisfação dos usuários finais que ou se mudam ou modificam com seus recursos a habitação 

recebida. 

 

Além de ser aderente ao negócio da CAIXA como banco, uma vez que o foco é na 

identificação, minimização e gestão dos riscos de não atendimento do empreendimento, a adoção 

do SCEID, devido a todos os impactos deste sistema sobre o fomento da sustentabilidade e 

inovação, apresentados aqui, é aderente à missão da instituição: “atuar na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas 

públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro
44
”. Com o uso de seu reconhecido poder de 

compra, a CAIXA ao qualificar os empreendimentos que deseja contratar com base nos objetivos 

esperados e ao deixar o mercado livre para criar e apresentar soluções para atender tais objetivos 

fomenta um ciclo de desenvolvimento contínuo e compromisso com a sustentabilidade a partir 

das forças de mercado, isto é, faz com que a demanda (CAIXA) se torne mais exigente ao que a 

oferta (construtoras) está apresentando. 

 

 Por fim, este processo baseado em desempenho tem a vantagem de ser mais transparente 

e simples do que o atual processo baseado ou no relacionamento que se constrói com o 

                                                
43 Ver: http://www.focando.com.br/?p=251 <acessado em 12 de dezembro de 2010>. 
44 Informação disponível em: http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp?pagina=1 <acessado em 12 de 

dezembro de 2010>. 

http://www.focando.com.br/?p=251
http://www.caixa.gov.br/acaixa/historia_missao.asp?pagina=1


 152 

fornecedor ou na limitação do menor preço – sem nenhuma garantia de efetiva entrega do que se 

pede. Este processo gera um auto-aprendizado com os riscos que são levantados pelos 

proponentes (selecionados ou não para a realização do empreendimento) e apresentados ao 

proponente selecionado para explicação do porquê da ausência de tais riscos e o que será feito 

para mitigá-los. Também há um estímulo para o proponente entregar o que se pede em todos os 

projetos realizados, pois isto influenciará em futuros contratos, gerando um ambiente inibidor do 

comportamento oportunista como identificado por Duren e Dorée (2008). 

 

 Entre as diversas resistências apresentadas durante os anos de teste e aplicação do SCEID 

nos Estados Unidos, o que Kashiwagi (2011b) aponta como sendo o maior obstáculo à bem 

sucedida adoção deste sistema é a educação do comitê de seleção e dos proponentes no processo. 

Isto é, o comitê de empregados da CAIXA e as construtoras interessadas deverão ser formados 

para agir de acordo com os novos papéis esperados de cada um neste modelo. 

 

  Os empregados da CAIXA, em especial o corpo técnico participante do comitê, não 

deverão interferir nas características da solução apresentada pela construtora. O papel do comitê 

é, na fase de seleção, identificar se o proponente apresenta provas claras (denominada por 

Kashiwagi de informação dominante) de que pode entregar o que é esperado pela CAIXA em 

termos de desempenho e demais objetivos do empreendimento. Durante a fase de pré-

contratação, o comitê deve levantar todos os riscos não pontuados pelo proponente, assim como 

ressalvas com relação ao projeto proposto em relação ao atendimento às normas existentes que 

devem ser obedecidas (código de obras municipal, por exemplo) e aguardar a resposta do 

proponente a estes questionamentos, incluindo aí o que será feito para solucionar quaisquer 

problemas. Reforçamos que não se trata de verificar a adequação da solução a modelos pré-

definidos (como é feito hoje) e sim de comprovar o atendimento dos objetivos esperados. 

 

 Os proponentes devem adotar uma postura ativa durante todo o processo, não mais a 

reatividade às especificações estabelecidas pela CAIXA, mas a pró-atividade de apresentar a 

melhor solução às demandas por habitação popular apresentadas. Ou seja, são os proponentes 

que apresentarão uma resposta ao “problema” que a CAIXA apresentou e se dispôs a financiar e 

não a CAIXA que apresenta uma solução única ao problema de habitação que os proponentes 
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deverão reproduzir pelo menor preço. Esta postura proativa inclui buscar – e desenvolver – 

soluções inovadoras para responder aos desafios propostos, inclui também conhecer melhor e 

mais profundamente as características, especificidades, perfis e desejos das classes-alvo destes 

empreendimentos.  

 

Esta qualificação do entendimento do público-alvo deve ser feita através da interação 

com outros atores interessados na questão da habitação, por exemplo, com os diversos 

pesquisadores que já produziram variados trabalhos mostrando as deficiências dos modelos 

atuais de habitação popular em atender às necessidades de seus moradores. Esta experiência e 

este conhecimento na gestão de clientes, não é um custo adicional às construtoras, muito pelo 

contrário, é um investimento que pode – e deve – ser aplicado a todos os outros negócios da 

organização, como empreendimentos voltados a classes com mais recursos financeiros, 

projetando habitações que atendam melhor também este público e obtendo com isto uma 

vantagem competitiva no setor. 

 

Apesar de parecer apenas um ponto, esta educação dos participantes do SCEID é um 

grande e difícil desafio, pois não se trata de um simples treinamento com transferência de 

técnicas a serem aplicadas, se trata de uma mudança de cultura organizacional e de 

comportamento de negócios, em que o cliente assume seu papel de apresentar seus 

objetivos/necessidades e o fornecedor assume seu papel de apresentar a melhor alternativa para 

atender este cliente. Após mais de 40 anos executando um modelo totalmente diferente deste 

aqui apresentado, é de se esperar certa resistência na adoção deste sistema, entretanto, os ganhos 

obtidos por todos que o adotaram – e demonstrados durante este trabalho – são extremamente 

positivos e geram ganhos generalizados muito superiores ao modelo vigente. 

 

Como argumenta Chong et al (2007), a mudança será favorecida se forem identificados 

verdadeiros líderes, dispostos a modificar o status quo uma vez que o novo se apresenta como 

mais benéfico a toda organização, e no caso da implantação da política pública de habitação, 

mais benéfico para toda sociedade, transcendendo a relação CAIXA-construtoras. É válido 

ressaltar que este modelo de compra estratégica, além da contratação de empreendimentos de 
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habitação popular pela CAIXA, pode ser adotado para implementação de variadas políticas 

públicas operacionalizadas pela CAIXA – ou mesmo outras instituições. 
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5. Conclusões e Considerações Finais 

 

 

Este trabalho buscou explorar quais os possíveis impactos que a adoção de um modelo de 

compra estratégica baseado em desempenho para a implantação da política pública de habitação 

teria sobre a promoção da sustentabilidade e da inovação no setor brasileiro da construção civil. 

 

 Acreditamos que o objetivo central deste trabalho foi atendido, ao refletir que a adoção de 

um processo de compra mais simples, transparente e que transfira aos proponentes a 

responsabilidade de apresentar projetos que atendam aos objetivos esperados declarados pelo 

cliente abre espaço para a criatividade e o desenvolvimento de novas técnicas, procedimentos, 

produtos e processos que agreguem valor à proposta do proponente dentro dos limites 

determinados pelo cliente. 

 

 Acreditamos que os objetivos secundários também foram atendidos. Ao refletir sobre a 

política da habitação popular, sua forma de implantação e a problemática da sustentabilidade, 

lançamos um olhar sobre o papel estratégico do Estado, por meio da CAIXA, em promover a 

sustentabilidade e a inovação através da qualificação de sua estratégia de compra, neste caso, a 

concessão de financiamento às construtoras para empreendimentos de moradia popular.  

 

 A reflexão sobre a sustentabilidade e seu tratamento como um diferencial de mercado e 

não como um requisito, que por definição torna a sustentabilidade algo insustentável, também é 

um objetivo secundário deste trabalho que atendemos ao demonstrar como a formalização da 

preocupação com a sustentabilidade do empreendimento – entendida de forma holística, ou seja, 

em sua dimensão econômica, social e ambiental – é um forte estímulo ao setor da construção 

civil para desenvolver produtos competitivos (em termos de preço), mas com menor impacto 

socioambiental que os produtos atuais. Isto também é um estímulo à inovação. 

 

 Acreditamos que a adoção de um estudo exploratório e a utilização de resultados 

encontrados em outros países em que o sistema já foi adotado como referência para avaliar os 

objetivos desta pesquisa foi adequada, uma vez que se buscava entender os potenciais de tal 
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sistema e não medir efetivamente seus impactos no setor brasileiro da construção civil. Após a 

adoção deste modelo no Brasil um estudo de caso quantitativo poderá ser realizado, assim como 

poderão ser identificados eventuais obstáculos que possam ocorrem em função de questões 

culturais e as necessidades de adaptações necessárias para esta adoção no cenário brasileiro. 

 

 Este trabalho buscou contribuir com uma nova abordagem e com um convite à reflexão e 

discussão de uma nova maneira de se implantar políticas públicas no Brasil, fazendo da dinâmica 

de mercado um forte aliado na promoção da cidadania, da inovação e da sustentabilidade no país 

através da qualificação dos investimentos públicos e no estímulo para que a iniciativa privada 

torne-se ator ativo no desenvolvimento de soluções (tanto quantitativas quanto qualitativas) para 

os mais variados problemas nacionais, como o caso do déficit habitacional. 

 

 Nossa conclusão é que a adaptação e adoção deste modelo de compra estratégica baseada 

em desempenho, traduzido neste trabalho como SCEID, pela CAIXA para implantação da 

política pública de habitação é altamente indicado devido aos impactos positivos que trará para o 

processo interno da CAIXA para seleção e aprovação do financiamento de forma mais dinâmica, 

para o setor da construção civil que terá um ambiente mais favorável à introdução de soluções 

inovadoras, para os beneficiários dos empreendimentos que terão unidades habitacionais que 

atenderão melhor suas necessidades e para a sociedade como um todo que contará com um país 

mais inclusivo e que harmoniza suas ações industriais com as demandas/limites naturais. 

 

 Com a evolução desta pesquisa alguns pontos foram identificados, em função das 

propostas e características do próprio modelo e também da reflexão da inclusão da 

sustentabilidade nesta proposta que planejamos pesquisar em próximas oportunidades, a saber: 

 

• A sustentabilidade pressupõe mudança de atitude, de comportamento, de hábitos, enfim, 

da forma como conduzimos nossas vidas, para tanto é fundamental que haja um processo de 

conscientização – de certa forma já em andamento – dos cidadãos quando no papel de 

consumidores e também dos cidadãos quando no papel de empresas. Este ponto de mudança 

organizacional em direção à sustentabilidade é um tema que já conta com a dedicação de 

pesquisadores, mas ainda tem muito para ser explorado. 
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• A contribuição dos projetistas, dos designers, tanto na concepção de um 

empreendimento quanto na concepção de ações para integrá-lo ao tecido urbano (a vizinhança) é 

essencial para o sucesso na construção de moradias (e espaços) verdadeiramente sustentáveis, 

que buscam integrar o ser humano ao contexto social, respeitando a natureza e promovendo o 

desenvolvimento econômico local. Aprofundar a contribuição que o design tem para a gestão de 

empresas e projetos é um tema importantíssimo hoje e para a construção do futuro sustentável 

que desejamos. 

 

• O papel das instituições financeiras, em especial dos bancos públicos – como a CAIXA 

–, como agentes de promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos negócios que 

financiam, dos produtos que comercializam e da influência que possuem sobre toda economia 

nacional – fortemente sentida durante a crise financeira iniciada em 2008 – é fundamental para 

direcionar os setores da economia para uma produção sustentável, mais limpa e inclusiva, além 

de fomentar novos negócios mais coerentes com uma sociedade de baixo impacto ambiental. 

Este é outro importante tema a ser aprofundado a partir de pesquisas. 

 

• A adoção de modelos internacionais no Brasil necessita adaptações para uma 

implantação bem-sucedida. O estudo dos interesses dos atores envolvidos no desenvolvimento e 

implantação das políticas públicas é muito importante para compreendermos tais adaptações 

necessárias e é um objeto de estudo importante para o entendimento da própria eficácia dos 

métodos adotados para a execução de uma política pública. Este mapeamento de atores e de seus 

interesses é importante para a avaliação e desenvolvimento de um modelo para implantação da 

política pública de habitação e outras políticas. 
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ANEXO I – Documentação para Processo de Seleção 

 

 Os exemplos de modelo para apresentação da documentação necessária à seleção do(s) 

proponente(s), aqui expostos foram extraídos de Kashiwagi (2011b). 

 

Os seguintes itens, abaixo assinalados, são necessários para a apresentação e avaliação 

desta proposta. 

 

Item I Folha de Apresentação 

Item II Informações Gerais do Time de Componentes Críticos 

Item III Proposta Financeira 

Item IV Plano de Risco Técnico 

Item V Plano de Avaliação de Risco e Valor Adicional 

Item VI Lista de Referência da Pesquisa dos Componentes Críticos 

Item VII Pesquisa de Avaliação dos Componentes Críticos 

Item VIII Cronograma e Plano de Mensuração 

 

Item I – Folha de Apresentação 

 

Número do Projeto RDP # 

Nome do Projeto  

 

Nome do Proponente  

Endereço  

Cidade  

Estado  

CEP  

Pessoa para contato para esta RDP  

Telefone  

FAX  

E-mail  

 

Item II – Informações Gerais do Time de Atores Críticos 

 

Nome da Empresa de Construção e Gestão do Programa 

Nome do Gestor do Projeto 

 

Nome da Empresa de Desenvolvimento de Programas e Plano de Negócio 

Nome do Gestor do Projeto 

 

Nome da Empresa de Arquitetura e Engenharia 

Nome do Gestor do Projeto 
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Nome da Empresa de Engenharia dos Componentes de Construção 

Nome do Gestor do Projeto 

 

Nome da Empresa de Desenvolvimento da Tecnologia da Informação 

Nome do Gestor do Projeto 

 

Item III – Proposta Financeira 

 

Apresentação das informações referentes ao custo do projeto, como demanda a lei, há 

necessidade de informar os custos com base nos valores do SINAPI para conferência posterior. 

 

Item IV – Plano de Risco Técnico (limite de 2 páginas) 

 

Informar os riscos técnicos existentes na solicitação do cliente e como estes são 

minimizados ou eliminados em função da capacidade do proponente. Importante demonstrar a 

existência ou inexistência dos riscos com base em informações dominantes, ou seja, facilmente 

identificáveis e entendidas pelo comitê de seleção. Assim como o impacto sobre o custo proposto 

anteriormente na Proposta Financeira. Deve ser apresentado com base nos impactos que trará: 

 

RISCO 1 – 

Solução – 

Impacto –  

 

RISCO 2 – 

Solução – 

Impacto – 

 

Item V – Plano de Avaliação de Risco e Plano de Valor Adicional (limite de 2 páginas cada 

plano) 

 

Informar os riscos não técnicos que o proponente não consegue controlar, quais ações 

serão tomadas para minimizar a chance de ocorrência, quais impactos terão sobre o desempenho 

do projeto, seus custos e prazo em caso de ocorrerem e quais ações serão tomadas em função de 

sua ocorrência. Apresentado da seguinte maneira: 

 

RISCO 1 – 

Solução – 

 

RISCO 2 – 

Solução – 
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Informar todos os itens que não foram solicitados pelo cliente, mas o proponente pode 

entregar, diferentemente de outros concorrentes, e quais impactos terá sobre o valor do 

empreendimento para o cliente e sobre o custo do projeto, lembrando que os custos referentes ao 

Valor Adicional não deve estar contemplado no custo da proposta financeira. Apresentado da 

seguinte maneira: 

 

Item 1 – 

Impacto ($) – 

 

Item VI - Lista de Referência da Pesquisa dos Componentes Críticos 

 

Apresentar as informações de contato referentes aos componentes críticos que serão 

pesquisados com base no desempenho passado em projetos semelhantes ao que o proponente 

está concorrendo e/ou se habilitando. 

 

As informações deverão ser enviadas em uma planilha de dados contendo as seguintes 

informações: 

 

Código O número único que é definido para cada projeto 

Primeiro Nome Primeiro nome de quem responderá o questionário de pesquisa de 

satisfação do cliente 

Sobrenome Sobrenome de quem responderá o questionário de pesquisa de 

satisfação do cliente 

Telefone Número de telefone, no formato (DDD) XXXX-XXXX 

Número de FAX Número de FAX, no formato (DDD) XXXX-XXXX 

Nome do cliente Nome da companhia ou instituição para quem o trabalho foi 

prestado 

Nome do Projeto Nome do Projeto 

Duração do projeto Período do início ao fim do projeto no formado (DD/MM/AAAA 

até DD/MM/AAAA) 

Descrição do Projeto Breve descrição do tipo de projeto  

Tamanho do Projeto Em termos financeiros e de tamanho (quantidade de UH, no caso 

de projeto de habitação) 

Custo do Projeto Custo total do Projeto sob avaliação 

 

Item VII - Pesquisa de Avaliação dos Componentes Críticos 

 

As respostas das pesquisas deverão ser enviadas por meio eletrônico pelo proponente à 

CAIXA, assinadas pelo avaliador da proposta (cliente respondente), informando os dados do 
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contato da lista de referência previamente informada (item VI) e com a pontuação dada pelo 

cliente aos seguintes itens: 

 

Número Critério Nota (1 a 10) 

1 Atendeu às expectativas do cliente  

2 Custos do projeto dentro do esperado  

3 Capacidade de interagir e integrar com programas existentes  

4 Capacidade de aumentar valor  

5 Capacidade de comunicação  

6 Capacidade de identificar e minimizar o risco do usuário  

7 Capacidade de liderança (minimizou a necessidade de 

direção/controle do cliente) 

 

8 Sua disposição para contratar novamente esta empresa/indivíduo 

novamente com base em seu desempenho passado 

 

9 Capacidade de informar e gerir mudanças  

10 Qualidade do Trabalho (produto e serviço)  

 

Item VIII - Cronograma e Plano de Mensuração 

 

Durante a fase de pré-contratação, o proponente deverá entregar a documentação 

referente aos riscos revisada com base nas críticas do cliente, assim como deverá entregar o 

cronograma de execução do projeto e um plano de mensuração do atendimento das expectativas 

do cliente e do cumprimento dos prazos e custos, apresentando os indicadores referentes a cada 

quesito, além da formulação do Relatório Semanal de Riscos (RSR), já citado no corpo deste 

trabalho. 
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ANEXO II – Proposta de Formulário para Avaliação dos Proponentes 

 

  Critério Avaliação 

1 PREÇO 

2 PRAZO 

3 Desempenho passado 

3.1. # proj. semelhantes 

3.2 Satisfação padron. 

3.2.1 Satisfação medida 

3.2.2 # Entrevistados 

3.3 Compriu custos 

3.3.1 $ Custo Estimado dos Projetos 

3.3.2 $ Custo Efetivo dos Projeto 

3.3.3. # Projetos com custos informados 

4 Avaliação prévia 

4.1 Capacidade comprovada de minimizar riscos do projeto 

4.1.1. Desempenho estrutural 

4.1.2. Segurança contra incêndio 

4.1.3. Segurança no uso e na operação 

4.1.4. Estanqueidade 

4.1.5. Desempenho térmico 

4.1.6. Desempenho acústico 

4.1.7. Desempenho luminítico 

4.1.8. Durabilidade e manutenibilidade 

4.1.9. Saúde, higiene e qualidade do ar 

4.1.10. Funcionalidade e acessibilidade 

4.1.11. Conforto tátil, visual e antropodinâmico 

4.1.12. Adequação ambiental 

4.1.13. Promoção de Desenvolvimento socieconômico 

4.1.14. Plano de Sociabilidade 

4.1.15. Solução redução consumo de recursos naturais 

4.1.16. Compatibilidade de custos com o público beneficiado 

4.1.17. Solução para eventuais intervenções dos moradores 

4.1.18. Especificidades regionais 

4.2 Valor adicionado ao projeto 

5 Entrevistas, identificar capacidade comprovada dos atores-chave em: 

5.1. Explicar com clareza esclarecimento solicitados 

5.2 Gerir riscos do projeto 

5.3 Resolver conflitos e problemas 

5.4 Satisfazer demandas dos clientes 

5.5 Assumir responsabilidades pelo desempenho do projeto 
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Para cada um dos quesitos acima expostos os membros do comitê de avaliação darão nota 

1, caso o proponente demonstra dominante incapacidade de atendimento do item, nota 5, caso o 

proponente não apresente informação dominante de capacidade de atendimento ou não e nota 10, 

caso o proponente demonstre informação dominante de atendimento do item. 

 

Toda avaliação será cega, ou seja, não poderá ser identificada com o nome do proponente 

a nenhum dos membros do comitê de seleção. As notas da avaliação deverão ser baseadas, como 

já apontado anteriormente, em informações dominantes, ou seja, dados que claramente 

demonstram a capacidade de entrega (ou não) de um determinado item com base no desempenho 

anterior e atual do proponente e não com base em informações de mercado ou qualquer forma de 

publicidade. 

 

Em caso de empate no processo de seleção, quando couber, será escolhido o proponente 

com oferta de menor preço. 

 

 


