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RESUMO 

 

Incentivado pelas mudanças que a adoção de novas tecnologias está causando em todas as 

indústrias, e pelo surgimento de grandes empresas de base tecnológica, o presente trabalho 

busca analisar a transformação digital e a gestão da inovação de uma incorporadora de grande 

porte, isolando esse fenômeno para o setor da construção, de forma a entender suas 

particularidades. Como método de pesquisa, adotou-se o estudo de caso, em que foi feita uma 

análise comparativa entre os resultados da empresa estudada com a teoria abordada na literatura. 

Resultados mostram que a empresa estudada possui uma estratégia de negócios digital, em que 

tem uma visão de longo prazo definida e usa a inovação e as tecnologias disponíveis, tais como 

plataformas de colaboração digital e o BIM, como meio para atingi-la. Na comparação de seu 

processo de transformação digital e gestão da inovação com a literatura, constatou-se que essa 

desenvolveu os mecanismos para obter valor dos investimentos em tecnologia e inovação. Este 

trabalho contribui com a inovação no setor da construção por demonstrar um exemplo de como 

uma incorporadora está investindo em inovação, o que pode servir como guia para outras 

empresas.  

Palavras chaves: Inovação na construção civil, transformação digital, incorporadoras, startups, 

incorporação imobiliária.  

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Encouraged by the changes that the adoption of new technologies is causing in all industries, 

and by the emergence of large technology-based companies, this research analyzes the digital 

transformation and innovation management of a large real estate developer. This was done by 

isolating this phenomenon for the construction sector, in order to understand its particularities. 

As a research method, the case study was adopted, in which a comparative analysis was made 

between the results of the company studied with the theory covered in the literature. Results 

show that the studied company has a digital business strategy, in which it has a defined long-

term vision and uses innovation and available technologies, such as digital platforms and BIM, 

as a means to achieve it. Comparing its process of digital transformation and innovation 

management with literature, it was found that the company has developed the mechanisms 

needed to obtain value from investments in technology and innovation. This work contributes 

to innovation in the construction sector by demonstrating an example of how a real estate 

developer is investing in innovation, which can serve as a guide for other companies. 

Keywords: Innovation in the civil construction, digital transformation, real estate developers, 

startups. 
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1  INTRODUÇÃO 

O amadurecimento e penetração das tecnologias digitais, em praticamente todas as 

indústrias, está causando uma mudança radical nos mercados, profissões e na sociedade como 

um todo (ELBERT; DUARTE, 2016). Para as empresas, o potencial dessas tecnologias não fica 

restrito a produtos, processos, canais de venda e cadeia de suprimentos, há casos em que 

modelos de negócios inteiros estão sendo transformados e ficando ultrapassados (HESS et al., 

2016). 

Em anos recentes, pioneiros “nascidos digitalmente”, como Amazon, Facebook e 

Google, cresceram para se tornarem grandes corporações enquanto empresas que outrora 

haviam dominado suas indústrias tiveram suas propostas de valor originais ameaçadas 

(SEBASTIAN et al., 2017).  

Comparando diversos setores, Kane et al. (2015) identificaram que os da construção 

civil e mercado imobiliário tinham as posições mais baixas no ranking (classificação) de 

maturidade digital. Segundo eles, as empresas desses mercados estão atrasadas no 

desenvolvimento de estratégias digitais para transformar seus negócios (KANE, 2015). 

Além disso, publicações, como a de Barbosa et al. (2017), mostraram que a 

produtividade na construção civil mundial vem decrescendo ao longo do tempo e que, se o 

ritmo de crescimento tivesse acompanhado o obtido por outros setores nos últimos 20 anos, o 

valor agregado da indústria aumentaria em US$ 1,6 trilhão por ano. Uma conclusão do estudo 

foi que o caminho para melhorar a produtividade da construção passa obrigatoriamente pela 

adoção de novas tecnologias e técnicas construtivas mais industrializadas.  

Entretanto, apesar da importância da tecnologia, a transformação digital vai além disso. 

Westerman et al. (2012) identificaram que líderes digitais focam igualmente na estruturação da 

visão e governança, mecanismos fundamentais para dar suporte e guiar as ações de 

transformação da empresa. Em contrapartida, as organizações menos maduras focam em 

tecnologias individuais que funcionam em silos e falham em gerar um impacto significativo ao 

negócio (KANE, 2015).  

Portanto, apenas o uso de novas tecnologias não é capaz de transformar uma empresa. 

É necessário formalizar uma visão futura e montar uma estratégia de forma a trilhar o caminho 



16 

 

para atingi-la. Dessa forma, todas as ações com base em tecnologia adotadas pela organização 

terão um objetivo em comum e estarão alinhadas entre si, potencializando os resultados. 

Através do presente trabalho busca-se estudar o processo de transformação digital e 

gestão da inovação de uma incorporadora brasileira. Para tal, foi feito o estudo de caso com 

uma incorporadora de grande porte, a fim de entender a estratégia adotada, os mecanismos 

implantados para prepará-la para a transformação e os desafios enfrentados. 

1.1  Justificativa 

A escolha pela realização de uma pesquisa acerca da transformação digital e gestão da 

inovação em incorporadoras brasileiras se deve aos impactos que a adoção de novas tecnologias 

tem causado em diferentes indústrias.  

Há diferentes exemplos de mercados que foram transformados pela inserção de uma 

nova tecnologia e de empresas que eram dominantes em seus segmentos, mas que acabaram se 

tornando obsoletas. 

Diante desse cenário, a construção civil e mercado imobiliário, como apontado por Kane 

et al. (2015), estão entre as indústrias com menor maturidade digital. Ao mesmo tempo, o setor 

enfrenta uma crise de produtividade, em que os índices têm se mantido estagnados nas últimas 

décadas, refletindo a falta de mudança e inovação.  

Observa-se que esses fatores têm levado ao aumento tanto do número de startups 

(empresas de base tecnológica em estágio inicial e com alto grau de incerteza) que fazem uso 

de tecnologias para resolver problemas do setor, quanto do interesse de investidores de Venture 

Capital (modalidade de investimento em negócios de risco) nessas empresas.  

Por esses motivos, buscou-se estudar como uma incorporadora tradicional do país tem 

conduzido seu processo de transformação digital e gestão da inovação. Espera-se que as 

informações encontradas no presente trabalho possam servir de inspiração para que outras 

empresas da indústria da construção também comecem a olhar para como aplicar inovação em 

suas realidades, contribuindo para a evolução do setor. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo Geral 

Analisar a transformação digital e gestão da inovação de uma incorporadora de grande 

porte. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

a) Entender a estratégia de transformação digital adotada, seus principais focos e como se 

conecta com a estratégia de negócios; 

b) Avaliar quais foram os fundamentos desenvolvidos para preparar a empresa para a 

transformação digital; 

c) Identificar as áreas responsáveis por inovação e transformação digital, suas respectivas 

funções e os mecanismos de inovação usados; 

d) Expor as tecnologias que já são aplicadas na operação da empresa; 

e) Identificar os desafios à inovação. 

1.3 Limitações e Delimitações 

O presente trabalho buscou analisar o processo de transformação digital e gestão da 

inovação da empresa estudo, de forma a permitir uma compreensão do todo e compará-la com 

a literatura. 

Por se tratar de um estudo de caso e uma pesquisa qualitativa, os resultados obtidos não 

podem ser generalizados para todo o setor da incorporação imobiliária. Portanto, não é possível 

afirmar que a estrutura de transformação digital e gestão de inovação apresentadas se encaixem 

na realidade das demais empresas. 

Uma segunda limitação do trabalho está relacionada às fontes de dados usadas. Por fazer 

uso de documentos públicos e entrevista com o gestor da área de inovação, as percepções 

expostas ficam limitadas àquelas transmitidas por essas fontes de informação. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O trabalho foi estruturado em seis capítulos. O conteúdo de cada capítulo está exposto 

de forma resumida abaixo: 
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¶ Primeiro capítulo: traz a introdução, justificativa, objetivos, delimitação da pesquisa e 

estrutura do trabalho. 

¶ Segundo capítulo: aborda a revisão bibliográfica do trabalho, que é dividida em três 

partes principais. A primeira traz uma visão geral sobre transformação digital, as 

mudanças que vêm acontecendo, os elementos de uma boa estratégia digital, as 

competências necessárias e os mecanismos de inovação mais usados. Em seguida, é 

caracterizado o setor da incorporação imobiliária, com sua definição, os agentes atuantes 

e uma visão sobre a cadeia de valor e seus principais desafios. A última parte expõe 

sobre a inovação na incorporação imobiliária, seus desafios e as tecnologias que estão 

sendo aplicadas no setor. 

¶ Terceiro capítulo: mostra a metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho. 

¶ Quarto capítulo: traz o estudo de caso com a empresa estudo, onde essa é apresentada e 

são explorados temas acerca de seu processo de transformação digital e gestão da 

inovação. 

¶ Quinto capítulo: faz uma análise comparativa entre a realidade da empresa estudo com 

a teoria abordada na revisão bibliográfica, buscando associá-la com os objetivos 

específicos do trabalho. 

¶ Sexto capítulo: aborda as conclusões do trabalho e sugestões de temas para trabalhos 

futuros.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Transformação Digital 

Segundo Ebert e Duarte (2016), o uso de novas tecnologias tem causado uma mudança 

significativa nos mercados. Para as empresas, essas tecnologias acabam impactando desde o 

surgimento de novos produtos até a disrupção de modelos de negócios que ficam ultrapassados 

(HESS et al., 2016). 

Para ilustrar a velocidade de adoção de novas tecnologias, Marr (2018) argumenta que 

os anos de 2016 e 2017 foram responsáveis por 90% dos dados gerados até aquela data, 

resultando em 25 quintilhão de bytes criados todos os dias, e que mais de 3,7 bilhões de pessoas 

tinham acesso à internet. 

Close et al. (2015) afirmam que o aumento da conectividade tem encurtado a distância 

entre as pessoas fazendo com que as transformações ganhem cada vez mais velocidade. Para 

ilustrar esse conceito, os autores compararam o tempo necessário para que diferentes 

tecnologias atingissem 100 milhões de usuários. Enquanto o telefone demorou 75 anos para 

atingir a marca, e os celulares 16 anos, as redes sociais, tais como Facebook e Instagram, 

demoraram apenas 4,5 e 2,25 anos respectivamente. 

Todos esses fatores levaram Sebastian et al. (2017) a entender as novas tecnologias 

digitais tanto como oportunidades quanto como ameaças para empresas cujo sucesso foi 

construído durante a economia pré-digital. Em anos recentes, houve o surgimento de grandes 

empresas de tecnologia, como a Amazon, o Google e o Facebook, que estão entre as maiores 

organizações do mundo, enquanto outras, da economia pré-digital, tiveram suas propostas de 

valor originais ameaçadas (Sebastian et al., 2017).  

Hess et al. (2016) trazem exemplos recentes de corporações que não foram capazes de 

acompanhar o ritmo das transformações digitais e acabaram declarando falência. Um dos casos 

citados é o da companhia de aluguel de filmes, Blockbuster, que não conseguiu responder à 

concorrência dos streamings de filmes online e acabou encerrando as operações.  

Já Rogers (2016), traz em seu livro o caso da Encyclopædia Britannica, que conseguiu 

se adaptar às mudanças e transformar seu modelo de negócio de modo que ele fosse compatível 

com o mundo mais digital. A instituição teve a primeira edição publicada em 1768 e foi, por 
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anos, a referência em conteúdo em inglês. Em 2012, foi anunciada a última edição impressa da 

empresa que hoje foca seus esforços em manter sua reputação de conteúdos de qualidade e 

serviços educacionais através da assinatura digital de suas enciclopédias e novas ofertas de 

produtos. 

Segundo Hess et al. (2016) a questão não é mais quando as companhias deverão fazer 

da transformação digital uma prioridade, mas sim como elas podem abraçá-la e usá-la como 

uma vantagem competitiva. Para Close et al. (2015) as empresas estabelecidas deveriam 

destinar esforços para transformar o próprio negócio antes que ele seja transformado por novos 

entrantes. 

2.1.1 5 domínios da transformação digital 

Para Rogers (2016), a revolução digital tem desafiado as estratégias ensinadas nos livros 

mais tradicionais de administração, exigindo das empresas novas maneiras de pensar para ter 

sucesso na economia digital. Esses fatores o levaram a estudar as mudanças geradas em cinco 

domínios dos negócios: clientes, competição, data, inovação e valor.  

Na esfera de clientes, Rogers (2016) argumenta que tanto suas expectativas quanto 

maneiras de comprar e interagir com as marcas mudou drasticamente. Para ele, os consumidores 

estão buscando empresas que ofereçam serviços sob demanda, que sejam customizáveis, 

conectados e compartilháveis. Westerman et al. (2011) também afirmam que as pessoas estão 

mais exigentes, demandando que as organizações saibam mais sobre elas e ofereçam um serviço 

ou produto ajustados às suas necessidades.  

Para exemplificar, Rogers (2016) cita a indústria da música, onde o papel do cliente era 

simplesmente comprar uma cópia do CD mais recente. Atualmente, esse mesmo cliente tem 

acesso à música que quiser, a qualquer hora e em diferentes dispositivos. Eles compartilham 

suas canções favoritas com sua rede de contatos, encontram novas através da recomendação de 

amigos ou dos algoritmos, podem interagir diretamente com os artistas e até mesmo ajudá-los 

a levantar recursos para novos álbuns.   

No âmbito de competição, enquanto no passado ela acontecia entre negócios similares 

que estavam dentro de indústrias bem definidas, na era digital, as fronteiras entre diferentes 

indústrias e entre competidores e parceiros estão ficando menos claras. A relação entre 
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empresas está constantemente mudando entre uma mistura de competição e cooperação 

(ROGERS, 2016). 

Brandenburger e Nalebuff (1997), em seu livro “Co-opetition”, afirmam que 

companhias rivais deveriam cooperar entre si para crescer o mercado e competir pelo market 

share (fatia de mercado). Já McGrath (2014) aconselha as empresas a pensarem menos sobre 

competição em termos de indústria e mais em termos de arenas, onde as organizações têm uma 

oferta similar, para o mesmo segmento de mercado e para a mesma geografia.  

Na indústria da televisão, por exemplo, canais como a HBO eram parceiros de 

companhias de TV à cabo, que serviam como seus distribuidores, e competiam com outros 

canais, empresas que tinham o mesmo modelo de negócios e uma proposta similar aos clientes. 

Com a digitalização transformando a indústria, a HBO se viu competindo com a Netflix, um 

player que tem um modelo completamente diferente. Ao mesmo tempo, a Fox, a ABC e a NBC, 

que são concorrentes, se uniram para criar o Hulu, um canal de streaming que agrega o conteúdo 

das três empresas, compete com a Netflix e com as próprias companhias de TV à cabo 

(ROGERS, 2016). 

A importância dos dados também vem sendo transformada pela era digital. Apesar de 

não ser um conceito novo, o volume produzido todos os dias vem crescendo exponencialmente 

como resultado da proliferação de dispositivos e sensores. Entretanto, nem toda informação que 

é coletada é importante e somente ter dados só não gera valor para as empresas (OECD, 2019).  

Ao invés disso, as organizações devem ter uma cultura dirigida por dados e tomar 

decisões estratégicas com base neles. Essa mudança tem o potencial de aumentar a 

produtividade da economia e de criar novos modelos de negócios que transformem diferentes 

mercados (OECD, 2015).  

 O quarto domínio da transformação digital é a inovação. Como definido por Anthony 

(2012), inovação não é apenas sobre big bangs, é sobre qualquer ação que gere impacto. Em 

outras palavras, ela pode variar desde melhorias incrementais até a criação de algo totalmente 

novo.  

Tradicionalmente, testar ideias sempre foi um processo difícil e caro. As decisões eram 

baseadas em profundas análises, intuição e na experiência da gerência envolvida nos projetos e 
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os feedbacks do mercado vinham geralmente em uma fase tardia do projeto, como depois do 

lançamento (ROGERS, 2016).  

Com a emersão de novas tecnologias, as empresas estão crescendo e falhando muito 

mais rapidamente do que antes, o que indica o ritmo acelerado de mudança das preferências 

dos clientes. Portanto, a era digital tem forçado as empresas a inovarem de maneira diferente, 

baseado na rápida experimentação e aprendizado contínuo (FURR; DYER, 2014). 

Essa filosofia é derivada da metodologia do Lean Startup (startup enxuta), onde 

produtos minimamente viáveis são usados para iterar e testar hipóteses rapidamente. Segundo 

Rogers (2016), essa nova abordagem é essencial num mundo mais competitivo, por permitir às 

empresas levarem suas ideias ao mercado mais rápido, com menor custo e menor risco. 

Por fim, o último domínio é sobre proposta de valor. Acosta (2019) usa a indústria 

imobiliária para exemplificar como a internet vem mudando a proposta de setores inteiros. De 

acordo com ele, no passado, o valor principal oferecido por um corretor era o acesso a uma lista 

de imóveis disponíveis e que atualmente isso pode ser facilmente obtido através de portais 

online.  

Consequentemente, esses profissionais estão tendo que se adaptar e os mais modernos 

estão atuando como consultores especialistas, buscando formas de levantar informações e 

assessorar seus clientes para que eles se sintam seguros e satisfeitos com a escolha de seu imóvel 

(ACOSTA, 2019).  

Portanto, na era digital, executar a mesma proposta de valor não é mais suficiente, as 

empresas precisam estar constantemente à procura daquilo que seus clientes precisam e adaptar 

seus modelos de negócios quando necessário (ROGERS, 2016). 

2.2 Estratégia de Negócio Digital 

Sebastian et al. (2017) definem a estratégia digital como uma estratégia de negócios 

potencializada pelos recursos de novas tecnologias com o propósito de criar competências 

integradas que respondam a condições de mercado em constante mudança. Os autores ainda 

afirmam que a estratégia digital guia as ações dos líderes, de forma a criar novas propostas de 

valor ao combinar as competências existentes na empresa com aquelas possibilitadas por 

tecnologias. 
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Ross et al. (2016) afirmam que as tecnologias estão amplamente disponíveis no mercado 

e que, consequentemente, sua simples aplicação é facilmente copiada e incapaz de gerar uma 

vantagem competitiva às empresas. O estudo conclui que a verdadeira vantagem competitiva é 

resultado da constante integração que essas tecnologias digitais permitem, e que essas podem 

vir de diferentes formas, como uma conexão única entre os produtos e serviços da empresa e 

uma interação perfeita com os parceiros e clientes da organização. 

Já Carr (2003) argumenta que as tecnologias se tornam rapidamente acessíveis a todos, 

deixando de ser uma vantagem, e que devido a isso ela não deve ser pensada como um fim, e 

sim como um meio para atingir a visão da empresa. A estratégia digital, portanto, não é sobre 

implementar uma tecnologia, mas sim um guia para transformar uma organização ao tirar 

proveito das possibilidades que essas oferecem (WESTERMAN et al., 2011).  

Mcdonald (2012) afirma que muitas instituições pensam ter uma estratégia digital 

atualmente, mas que na realidade a grande maioria possui uma estratégia de negócios ou de TI 

que incorpora tecnologias digitais. Segundo ele, ambas não são a mesma coisa pois na maior 

parte dos casos elas tratam tecnologia de forma isolada. 

Hess et al. (2016) argumenta que o escopo de uma estratégia digital é muito mais amplo 

que a tradicional estratégia de TI das empresas. Isso porque aquela tem um foco tipicamente 

concentrado na eficiência da infraestrutura de TI e não apresenta uma orientação 

transformacional, necessária para identificar as oportunidades geradas pela adoção de novas 

tecnologias sobre o modelo de negócio, produtos, processos e estrutura organizacional de uma 

empresa (HESS, 2016). 

Já a estratégia digital apresenta uma perspectiva mais centrada no negócio, ela foca na 

transformação de diversas áreas da empresa e vai além do paradigma de eficiência de processo, 

incluindo mudanças nos produtos, serviços e no modelo de negócio como um todo (MATT, 

2015).   

Para Close et al. (2015), em um mundo onde as necessidades dos clientes e o cenário 

competitivo estão evoluindo rapidamente, já não é possível determinar uma estratégia de longo 

prazo, atribuir responsáveis e executar um plano de 3 a 5 anos.   
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Matt et al. (2015) complementa essa visão ao afirmar que estratégias digitais deveriam 

ser continuamente reavaliadas, tanto as premissas adotadas inicialmente como o processo de 

transformação como um todo. Os executivos, à medida que forem evoluindo na jornada, 

deveriam procurar oportunidade de fazer iterações e melhorar continuamente (WESTERMAN, 

2012). 

Kane et al. (2015) propõem que ao invés de analisar as competências presentes e então 

planejar os próximos passos, as empresas deveriam formalizar uma visão futura e montar a sua 

estratégia de forma a trilhar o caminho para atingi-la. Fitzgerald et al. (2013) reforçam a 

importância da visão e que o processo de transformação digital só é bem-sucedido quando toda 

a organização está alinhada ao redor dela. 

Ainda de acordo com Kane et al. (2015), a habilidade para reimaginar o negócio no 

contexto digital é fortemente determinada por uma estratégia digital clara apoiada por líderes 

que fomentam uma cultura capaz de promover mudanças e inventar o novo.  

A importância do suporte da alta gerência é enaltecida por Matt et al. (2015), que afirma 

que o mesmo é essencial ao longo de todo o processo de transformação digital uma vez que a 

companhia como um todo é afetada e, portanto, pode enfrentar resistência em diferentes áreas 

da empresa. 

Em seu estudo, Kane et.al. (2015) fazem a distinção entre empresas maduras 

digitalmente e aquelas que estão nas fases iniciais da transformação. Segundo ele, organizações 

menos maduras tendem a focar em tecnologias individuais e ter uma estratégia que é voltada 

ao lado operacional. Em contrapartida, líderes digitais montam sua estratégia com a visão de 

transformar o negócio. 

Ao comparar diversos setores, a pesquisa identificou que as indústrias da construção 

civil e mercado imobiliário tinham as posições mais baixas no ranking de maturidade digital. 

As empresas desses setores estão atrasadas no desenvolvimento de estratégias digitais focadas 

em transformar seus negócios (KANE, 2015).  

Westerman et al. (2012) também buscaram identificar as diferenças entre líderes digitais 

e empresas menos maduras. Segundo ele, a maturidade é a combinação de duas dimensões. A 

primeira é intensidade digital, que seria o investimento em iniciativas possibilitadas por 
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tecnologias com foco em mudar a forma como a empresa opera – experiência do cliente, 

processos e modelo de negócios. 

Já a segunda diz respeito à intensidade da gestão da transformação. Empresas atuando 

nessa dimensão estão criando competências de liderança e gestão necessárias para conduzir o 

processo de transformação. Segundo Westerman et al. (2012), nesse passo as organizações 

estruturam a visão, governança e iniciativas de engajamento fundamentais para modelar seu 

futuro e corrigir o percurso.  

Westerman et al. (2012) plotaram essas duas dimensões em um gráfico (Figura 1) e 

classificou as empresas em quatro categorias: iniciantes, conservadoras, faccionistas e líderes 

digitais. 

Figura 1  – Graus de maturidade digital 

 
Fonte: Westerman et al. (2012) 

A pesquisa descobriu que as organizações líderes digitais geram até 9% a mais de receita 

do que a média de mercado e eram 26% mais lucrativas, enquanto as faccionistas tinham 6% a 

mais de faturamento, mas uma lucratividade 11% inferior à média. Esses resultados 

demonstraram a importância que a estratégia digital tem em garantir que todas as iniciativas 

caminhem na mesma direção e, portanto, tenham maiores probabilidades de sucesso. 

Sobre o foco da estratégia digital, Haanes et al. (2018) argumentam que poucas 

empresas conseguem ter sucesso na busca por eficiência e inovação ao mesmo tempo. Das 2500 
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organizações estudadas por ele, apenas 2% superavam seus concorrentes tanto em crescimento 

como em lucratividade e a característica que as separava das demais era justamente a habilidade 

de atacar ambas as áreas simultaneamente.  

Ainda de acordo com Haanes et al.  (2018), todas as instituições que almejam ser 

sustentáveis no longo prazo e sobreviver a períodos turbulentos e não turbulentos deveriam 

mirar em ser como aqueles 2%. Segundo ele, as empresas deveriam ter dois principais focos 

em suas estratégias digitais: digitalizar o core, voltado à excelência operacional e eficiência, e 

buscar novas fontes de crescimento. Ambos os termos serão melhor discutidos nas seções 

seguintes. 

Nagji e Tuff (2012), sugerem um modelo similar. Eles categorizam as inovações em três 

grupos: core, adjacente e transformacional. Inovações core seriam pequenos incrementos para 

melhorar soluções já existentes, as adjacentes consistem em aplicar conhecimentos previamente 

adquiridos em novos desafios e, por fim, as transformacionais se referem a novos produtos ou 

negócios que servem diferentes mercados e necessidades de clientes. 

Um portfólio comum seria dedicar 70% dos investimentos em projetos core, 20% em 

adjacentes e 10% em transformacionais. Entretanto, o retorno esperado é inverso ao valor 

investido, 10% viriam de inovações core, 20% de adjacentes e 70% de transformacionais, 

demonstrando a importância de montar um portfólio bem balanceado e não negligenciar o 

investimento em novas oportunidades de negócios (Nagji e Tuff, 2015).  

2.2.1 Digitalizar o negócio core 

Bughin et al. (2018) descobriram que a falta de entendimento da dualidade do digital 

está entre as principais causas que levam à falha da estratégia digital. Eles argumentam que a 

velocidade de disrupção varia entre as indústrias e que, portanto, a resposta não está em focar 

inteiramente em criar o novo. Ao invés disso, as empresas deveriam digitalizar o negócio core 

(central) ao mesmo tempo que inovam em novos modelos de negócio. 

Bughin et al. (2018) também destacam os benefícios de digitalizar o core que, segundo 

ele, levam a custos mais baixos e maior satisfação do cliente para produtos e serviços já 

existentes. Para ele, esses fatores aumentam o impacto das vantagens competitivas das empresas 

estabelecidas - tais como pessoas, marca, clientes e escala - sobre as entrantes. 
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Para Sebastian et al. (2017), a fim de competir na economia digital, as empresas 

deveriam ser capazes de facilmente ter acesso às informações operacionais e executar 

processos. Eles argumentam que essa habilidade passa, fundamentalmente, pela estruturação 

de um backbone (espinha dorsal) operacional robusto e escalável. Para os autores, um backbone 

operacional é a tecnologia e competência de negócio que assegura a eficiência, escalabilidade, 

confiabilidade, qualidade e previsibilidade das operações core. 

Uma das conclusões de sua pesquisa foi que organizações com um backbone 

operacional eram mais capazes de automatizar processos repetitivos e assim garantir velocidade 

e acurácia. Além disso, o aumento de confiabilidade permitia com que a gerência focasse em 

questões estratégicas ao invés de questões causadas por erros e falhas operacionais.  

Close et al. (2015) reforçam que a alta gerência deveria usar as novas competências 

tecnológicas para transformar o negócio core e tornar seus processos mais lean, ágeis e com 

menor custo. Segundo eles, as melhores empresas pensam de ponta a ponta em como entregar 

mais performance e valor para seus clientes, e em como tornar as operações e o backoffice mais 

eficiente. Fica claro que, para Close et al. (2015), digitalizar o core vai além da esfera de 

eficiência operacional para também englobar a melhora na experiência do cliente.  

Fitzgerald et al. (2013) também trazem essas duas dimensões. De acordo com eles, 

mesmo que a maioria dos CEOs sonhem com modelos de negócios inovadores, é mais frequente 

ver o impacto das novas tecnologias sobre a experiência do cliente e a operação. Sua pesquisa 

concluiu que impactar o relacionamento com o cliente era a área onde as empresas estavam 

tendo mais sucesso com a transformação digital. 

A divisão do foco entre experiência do cliente e excelência operacional foi justamente 

o tema do estudo de Weil e Woerner (2017). Uma importante conclusão da pesquisa foi de que 

as empresas que focavam em ambas as áreas apresentavam, em média, uma margem de lucro 

16 pontos percentuais superior à média da indústria. Enquanto isso, aquelas que olhavam 

prioritariamente para a excelência operacional eram apenas 4,6 pontos superiores à indústria e 

as que tinham a experiência dos clientes com prioridade eram 3,8 pontos inferiores.  

Segundo Weil e Woerner (2017), as empresas com foco igualmente distribuído 

representavam apenas 23% das entrevistadas. Elas eram capazes de inovar para engajar e 

satisfazer os clientes ao mesmo tempo que reduziam custos. Essas organizações tinham como 
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meta responder às necessidades dos clientes ao invés de empurrar produtos e, do lado 

operacional, as estruturas eram modulares e ágeis, e os dados eram tratados como ativos 

estratégicos que eram compartilhados e acessíveis a todos que precisassem.  

Em relação aos riscos presentes na digitalização do negócio core, Haanes et al. (2018) 

chamam a atenção para a armadilha do sucesso. De acordo com eles, quando as organizações 

estão satisfeitas com os retornos proporcionados pelo negócio principal, elas tendem a continuar 

olhando internamente, para formas de melhorar ainda mais as operações, e acabam esquecendo 

de destinar recursos para explorar novos modelos de negócios, o que é fundamental no longo 

prazo. Por isso, eles reforçam a necessidade da divisão do foco da estratégia digital entre 

digitalizar o core business (negócio principal) e buscar novas fontes de crescimento. 

2.2.2 Novas fontes de crescimento digital 

Westerman et al. (2012) destacam o quão difícil é para as companhias mudarem seus 

modelos de negócios. Uma conclusão do estudo foi que as empresas mais maduras digitalmente 

eram muito melhores em promover esse tipo de mudança, e que essas incluíam desde novas 

propostas de valor para produtos e serviços já existentes até o lançamento de negócios e 

produtos completamente novos. 

Já Close et al. (2015) argumentam que empresas tradicionais têm diversos recursos 

disponíveis que pequenos competidores não possuem, e que raramente usam essas vantagens 

para repensar seus modelos de negócios e criar algo que possa atacar o negócio core. Portanto, 

essas organizações deveriam ser mais disruptivas e não deixar essas oportunidades à mercê de 

novos entrantes. 

Nagji e Tuff (2012) introduziram a matriz da ambição (Figura 2) com maneiras de como 

buscar novas fontes de crescimento. Segundo eles, essas fontes podem ser tanto mudanças 

adjacentes - tais como a adição de produtos e serviços incrementais e a entrada em mercados 

adjacentes - como transformacionais, com o lançamento de produtos e a entrada em mercados 

completamente novos. Nagji e Tuff (2012) destacam que quanto mais a empresa caminha para 

o canto superior direito da matriz, maior o risco e potencial ganho das inovações. 
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Figura 2 – Matriz da ambição 

 

Fonte: Nagji e Tuff (2012) 

Westerman et al. (2011) trazem o exemplo de empresas que transformaram seus 

modelos de negócios de duas maneiras. A primeira eles classificam como negócios modificados 

digitalmente, que são aquelas organizações que acrescentam ofertas digitais aos seus modelos 

tradicionais, como exemplo ele cita o caso de um mercado que lançou uma plataforma de e-

commerce (comércio eletrônico) que em dois anos era responsável por trazer 20% dos novos 

clientes.  

A segunda maneira seria através de novos negócios digitais, definido como empresas 

que mudam completamente seu modelo de negócio com a adoção de novas tecnologias. Um 

exemplo apresentado por Westerman et al. (2011) foi o de uma companhia de financiamento 

imobiliário que pivotou para um modelo de marketplace que agregava diferentes ofertas de 

investimentos a seus clientes. 

Para Haanes et al. (2018), a fim de abraçar totalmente a disrupção e a transformação 

digital, as companhias deveriam responder sendo elas mesmas disruptivas, ao invés de fazer 

apenas pequenos ajustes incrementais no negócio atual. Eles também argumentam que a busca 

por novos modelos de negócios é fundamental para desenvolver o conhecimento necessário 
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para lidar com o risco da disrupção e para procurar novas oportunidades, estando diretamente 

ligada ao sucesso de longo prazo da empresa. 

Uma visão de longo prazo, inclusive, é definida como imprescindível por Haanes et al. 

(2018) para o sucesso na busca por novos modelos de negócios. Em seu estudo, eles introduzem 

o conceito das empresas que caem na armadilha da busca perpétua, que seriam aquelas que, por 

não terem paciência para esperar o retorno de novas ideias e não entenderem que essas são 

incertas e demandam tempo de maturação, acabam desistindo facilmente das iniciativas em 

execução e buscando por novos projetos.  

Por fim, Haanes et al. (2018) expõem que a difusão de novas ideias frequentemente se 

comporta como uma curva S, o que significa que levam tempo para maturarem e gerarem lucros 

significativos. Por isso, aplicar uma perspectiva de curto prazo faz com que a grande maioria 

das ideias pareça ruim e pode levar as empresas a descartarem projetos promissores. A fim de 

evitar esse fenômeno, instituições devem manter o foco no longo prazo e dar tempo para que 

as ideias se mostrem promissoras ou não. 

2.2.3 Competências-chave 

Para Westerman et al. (2012), uma transformação digital bem-sucedida é construída 

com base em competências e habilidades chaves. Já a Bain & Company (2019) argumenta que 

essas são as engrenagens que permitem a uma empresa atingir sua visão e elenca 4 principais: 

organização e cultura, dados e analytics (analítica), ecossistema e tecnologia.        

Foo et al. (2014) buscaram estudar a diferença entre a cultura de empresas inovadoras e 

da maioria das grandes organizações. Eles descobriram que essas dão grande valor à inovação, 

encorajam a colaboração, recompensam ideias, se movem mais rápido e têm maior tolerância 

ao risco. Já aquelas são caracterizadas por um ambiente burocrático, averso ao risco e de baixo 

incentivo à inovação.  

Para Bain & Company (2019), na era digital a cultura é ainda mais importante e as 

empresas deveriam adaptar as suas para permitir o uso de metodologias ágeis, colaboração entre 

áreas diferentes e ter maior tolerância ao risco. 

O termo metodologias ágeis de trabalho surgiu para a indústria de software, sendo 

depois expandida para outras áreas, em oposição ao modelo cascata, onde os projetos eram 
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inicialmente planejados, depois construídos e por fim testados, sempre respeitando uma 

sequência de execução (RELIHAN, 2018) 

Já a abordagem ágil oferece uma flexibilidade ao permitir que pequenas partes do 

projeto sejam construídas e testadas ao mesmo tempo. Empresas que adotam essa metodologia 

são mais rápidas, oferecem maior autonomia aos funcionários e quebram silos organizacionais 

ao colocar talentos de diferentes áreas no mesmo time, promovendo o intercâmbio de 

informação entre diferentes departamentos (RELIHAN, 2018). 

Ainda sobre cultura, Kane et al. (2015) relatam que empresas que evitam tomar risco 

têm maior probabilidade de ter dificuldades para reter e atrair talentos. Em sua pesquisa com 

grupos entre 22 e 60 anos, a maioria dos respondentes afirmaram querer trabalhar para 

organizações digitais e inovadoras. 

Bain & Company (2019) também espera um aumento na competição por talento e afirma 

que as empresas precisam achar maneiras de atraí-los, desenvolvê-los e engajá-los e que muito 

disso passa por uma mudança de cultura. 

Em relação a dados e analytics, McGrath (2014) espera ver nos próximos anos empresas 

aproveitando cada vez mais o poder dos dados para realizar uma análise melhor sobre seus 

desafios estratégicos. Para Westerman et al. (2011), a habilidade de combinar dados integrados 

com ferramentas poderosas de análise é uma forma de obter vantagem estratégica sobre os 

concorrentes. 

Entretanto, Abraham et al. (2017) identificaram que mais da metade dos executivos 

entrevistados coletam informações necessárias, mas falham em extrair real valor delas. Para 

eles, não basta ter dados, é preciso desenvolver as competências necessárias para usá-los de 

forma a gerar resultados à organização. 

Para Ritter et al. (2017), o primeiro passo para desenvolver essa competência é 

estabelecer um objetivo e uma visão clara sobre como os dados irão ajudar a entregar resultados 

para o negócio. Com essa visão em mente, a empresa deve gerar e avaliar ideias de usos que 

levem em conta se esse uso é permissível, que tipo de benefícios pode trazer e se deve ser 

priorizado. 
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A partir daí, a empresa deve definir a estrutura necessária em termos de tecnologia e 

infraestrutura, processos e pessoas para permiti-la coletar, armazenar, gerenciar e usar os dados. 

Por fim, como último passo, Ritter et al. (2017) elencam criar um ecossistema onde informações 

e habilidades analíticas podem ser compartilhadas entre diferentes organizações.  

Para eles, poucas empresas possuem todas as competências internamente e que 

estabelecer parcerias e relações externas é muitas vezes a alternativa mais rápida, ou mesmo a 

única alternativa, de obter as habilidades e conhecimento necessários para extrair o máximo de 

valor dos dados. 

Criar ecossistemas é justamente a terceira competência chave elencada por Bain & 

Company (2019). Pidun et al. (2019) definem ecossistema como um grupo dinâmico formado 

por organizações independentes em torno de uma proposta de valor. 

Para Meffert e Swaminathan (2017), uma estratégia efetiva de ecossistema depende de 

entender onde o valor está. Segundo eles, as empresas precisam avaliar suas competências 

internas e onde estão as oportunidades de mercado para então buscar parceiros que 

complementam e dão suporte a sua estratégia. 

Haanes et al. (2018) afirmam que as empresas devem estar dispostas e serem capazes 

de se envolver em parcerias e colaborações, pois grandes inovações raramente são feitas 

sozinhas e o engajamento em parcerias ou ecossistemas pode ser fundamental.  

Como exemplo, eles citam um caso de uma empresa de metais e mineração que queria 

expandir sua capacidade de reciclagem para recuperar elementos raros de baterias 

recarregáveis. A instituição possuía um processo de reciclagem de baterias, mas não tinha a 

competência de refinar os elementos raros e para isso fez uma parceria com uma indústria 

química e as duas juntas foram capazes de desenvolver o primeiro processo que fechou o ciclo 

dos elementos raros contidos nas baterias. 

Ainda sobre ecossistemas, Atluri et al. (2017) destacam como as barreiras entre 

indústrias estão ficando menos claras e que negócios tradicionais estão expostos a ataques de 

empresas inseridas em setores completamente diferentes. Eles argumentam que o futuro será 

composto de grandes ecossistemas, formados por diversas empresas, onde os clientes terão 

acesso a diferentes serviços e produtos, de diferentes indústrias, no mesmo lugar. Para eles, 

líderes deveriam explorar as novas oportunidades e partir para a ofensiva. 
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A última competência chave é sobre tecnologia. De acordo com Bain & Company 

(2019), o surgimento dos modelos de negócios digitais colocou a tecnologia na agenda 

estratégica e as empresas precisam desenvolver uma competência tecnológica que seja eficiente 

e ágil.  

Segundo Bossert et al. (2015), empresas tradicionais tipicamente adotam um modelo 

cascata de gerenciamento, onde grandes mudanças nos sistemas de TI podem levar meses de 

desenvolvimentos e testes. Em contrapartida, empresas nascidas digitalmente focam em 

agilidade e aprendizado acelerado. Para colocar isso em prática, elas usam modelos 

organizacionais que permitem com que testes e mudanças sejam feitas rapidamente, 

aumentando as chances de engajamento e maior satisfação por parte dos clientes. 

Para Ketterer et al. (2016), o futuro da TI passa pela adoção de metodologias ágeis. 

Segundo eles, o modelo cascata funciona bem em projetos que tem uma meta fixa, mas esse 

caso é raro em um mundo de rápidas e constantes mudanças. Portanto, em um mundo onde os 

clientes têm mais escolhas do que nunca, a habilidade de desenvolver sistemas mais rápido e 

mais flexivelmente é crucial e isso exige que as empresas migrem para um modelo ágil de 

trabalho. 

2.2.4 Inovação aberta e inovação fechada 

Chesbrough (2003) caracteriza a inovação fechada como um modelo onde as empresas 

são responsáveis por todo o ciclo de desenvolvimento de uma ideia: geração, desenvolvimento, 

manufatura, marketing, distribuição e serviço. Para ele, essa técnica funcionou bem no século 

XX e demandava um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), que acabava se 

tornando um ativo estratégico das grandes organizações e uma grande barreira de entrada a 

outras com menos acesso à capital. 

Apesar de sua dominância no século XX, uma série de fatores combinados têm tornado 

este modelo de inovação fechada ineficiente. Chesbrough (2003) elenca como os principais o 

aumento no número e na mobilidade de trabalhadores com bom conhecimento, fazendo com 

que seja difícil as empresas manterem todos trabalhando para elas, e a crescente disponibilidade 

de fundos de venture capital, que ajudam a financiar novas empresas no desenvolvimento de 

ideias inovadoras. 
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A decadência da inovação fechada abriu espaço para um novo tipo denominado 

inovação aberta (Open Innovation), definido por Chesbrough e West (2014) como “um 

processo de inovação baseado no gerenciamento dos fluxos de conhecimento através das 

fronteiras organizacionais”. Por essa definição, as empresas não ficam presas às ideias geradas 

por seu próprio departamento de P&D e podem buscar esse conhecimento em fontes externas, 

superando as barreiras da organização. 

Borges et al. (2017) subdividem a inovação aberta em dois importantes tipos: o outside-

in (fora para dentro) e o inside-out (dentro para fora). No outside-in, a empresa abre seu 

processo de inovação para contribuições externas, modelo este que tem recebido maior atenção. 

Já o inside-out, requer que as organizações disponibilizem ideias que estão sendo subutilizadas 

internamente para outros usarem em seus negócios.  

Ainda para Borges et al. (2017), no core dessa nova abordagem está a habilidade de 

criar um ecossistema onde pessoas, organizações e setores colaborem em um ambiente de 

cocriação e que isso envolve modelos de negócios que transcendam as fronteiras 

organizacionais. Para sintetizar as diferenças centrais entre estas duas filosofias, Chesbrough 

(2003) fez uma comparação entre elas que foi adaptada no quadro abaixo: 

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

Principais contrastes entre os princípios de inovação fechada e aberta 

Fechada Aberta 

As pessoas inteligentes em nosso ramo 
trabalham para nós. 

Nem todas as pessoas inteligentes trabalham para nós, então devemos 

encontrar e aproveitar o conhecimento e experiência de indivíduos 

brilhantes de fora da nossa empresa. 

Para lucrar com P&D, devemos descobrir, 

desenvolver e distribuir nós mesmos. 
P&D externo pode criar valor significativo; P&D interno é necessário 

para reivindicar parte desse valor. 

Se descobrirmos nós mesmos, iremos 

chegar ao mercado primeiro. 
Não precisamos originar a pesquisa para poder lucrar dela. 

Se somos os primeiros a comercializar 

uma inovação, nós ganhamos. 
Construir um modelo de negócios melhor é mais vantajoso do que 

chegar ao mercado primeiro. 

Se criarmos a maioria e as melhores ideias 

da indústria, nós ganhamos. 
Se fizermos o melhor uso das ideias internas e externas, nós 

ganhamos. 

Nós deveríamos controlar nossa 

propriedade intelectual para que os 

competidores não lucrem das nossas 

ideias. 

Nós deveríamos lucrar com o uso de nossa propriedade intelectual por 

outras pessoas, e deveríamos comprar a propriedade intelectual de 

outras sempre que isso desenvolver nosso próprio modelo de negócio. 

Fonte: Berger (2015) 
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Para Prats et al. (2018), dentre os caminhos para inovação aberta, os mecanismos de 

corporate venturing têm ganhado destaque. Siota e Prats (2020) definem essa técnica como um 

framework colaborativo que atua como uma ponte entre empresas estabelecidas e startups, além 

de ser um meio para que essas organizações participem com sucesso da inovação externa. 

O conceito de corporate venturing em si abrange diversos mecanismos, como os 

destacados por Siota e Prats (2020), os quais são definidos abaixo: 

¶ Desafios: competição aberta focada em um problema específico, que oferece um prêmio 

para que inovadores desenvolvam a melhor solução baseada em novas ideias e 

tendências tecnológicas. 

¶ Incubadoras e aceleradoras corporativas: mentorias e serviços de valor que ajudam 

empreendedores a desenvolver negócios viáveis e prontos para o mercado. 

¶ Corporate Venture capital: corporações investem em startups por objetivos estratégicos 

e não somente retorno financeiro. As empresas podem criar seu próprio veículo de 

investimento ou contribuir com outros fundos privados. 

¶ Aquisição de startups: empresas estabelecidas compram startups para ter acesso a seus 

produtos, serviços, modelos de negócios e talentos. 

¶ Parcerias estratégicas: alianças entre empresas estabelecidas e startups para desenvolver 

e descobrir novas oportunidades ou explorar as já existentes. 

¶ Venture builders: combinação entre incubadora e aceleradora onde as empresas alocam 

capital e recursos para a criação de startups através do recrutamento de talentos e 

desenvolvimento de modelos de negócios que beneficiarão a corporação. 

Esse tipo de prática tem ganhado destaque também na construção civil brasileira como 

apontado por Loreto (2020b), que cita a criação do Vetor AG, programa de aceleração 

corporativo liderado pela Andrade Gutierrez, em 2017, o Vedacit Labs, programa da Vedacit 

que acelera e investe em startups voltadas para a construção civil e o recente exemplo da 

Gerdau, que lançou em 2020 um fundo de corporate venture capital de 80 milhões de dólares.  

Para a estratégia de corporate venturing ser bem-sucedida, os executivos precisam 

adotar uma visão de médio a longo prazo e devem desenvolver um modelo que esteja alinhado 

com os objetivos e cultura da corporação (PRATS et al., 2018)  
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2.3 O Setor da Incorporação Imobiliária 

O IBGE (2018) classifica as empresas de construção de acordo com o código CNAE 2.0 

(Classificação Nacional das Atividades Econômicas) na Seção F, de construção. Este código 

identifica as entidades com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 

A atividade de incorporação de empreendimentos imobiliários é representada pela 

subclasse com o código 4110-7/00 do CNAE e é definida como sendo “a realização de 

empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e 

materiais para a sua execução e posterior venda” (IBGE, 2020). 

No âmbito legal, a incorporação é regida pela Lei Federal 4591, de 16 de dezembro de 

1964, que definiu as responsabilidades do incorporador quanto à entrega, garantia de prazo, 

preço e condições determinadas das obras concluídas (BRASIL, 1964). A incorporação 

imobiliária é definida: 

Art. 28: Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de 

promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações 

compostas de unidades autônomas (BRASIL, 1964). 

Para Sá (2005), esta atividade tem como característica principal a lucratividade, uma 

vez que a lei não considera edificações construídas para uso próprio como incorporação 

imobiliária, exigindo pelo menos a alienação parcial. 

A Lei 4.591 define incorporador como:  

Art. 29: Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não 

efetuando a construção, compromisso ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a 

vinculação de tais frações a unidades autônomas, [ ...], coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das 

obras concluídas (BRASIL, 1964). 

Sá (2005) destaca que o incorporador não é necessariamente o construtor, mas que tal 

prática é comum na construção civil. Para ela, o incorporador é o agente que concebe o produto 

imobiliário, comprando o terreno e definindo suas características, tais como: localização, 

tipologia, materiais usados, processo de construção e preço. Ou seja, é a figura que planeja o 

empreendimento imobiliário e coordena todas as ações necessárias à organização, execução e 

controle da atividade empresarial. 
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2.3.1 Caracterização do setor 

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC, 2017) estimou 

que, no período de 2008 a 2017, o setor da incorporação nacional lançou cerca de 6,3 milhões 

de novas unidades, o que resultou em 286,9 milhões de m² construídos e um total de R$ 1,131 

trilhão de VGV. Este montante correspondeu a uma receita média de R$ 113,2 bilhões ao ano, 

o que dá uma dimensão da importância desse segmento para a economia brasileira.  

A atividade de incorporação imobiliária é caracterizada por um modelo de negócio que 

exige uma alta dependência de capital de giro e longo prazo de execução, principalmente ao se 

tratar de empresas voltadas ao público de média e alta renda. O ciclo construtivo leva 

aproximadamente 24 meses, enquanto que a fase de compra de terrenos e lançamento dura 12 

meses ou mais. Empreendimentos de baixa renda costumam apresentar um ciclo menor por 

conter tipologias mais padronizadas e sem grande complexidade arquitetônica (BERGER, 

2015). 

Os projetos imobiliários apresentam um consumo significativo de caixa entre o 

momento da compra de terrenos até meio do período de construção. A partir desse estágio, para 

projetos com lançamentos bem executados, bancos normalmente liberam financiamentos e os 

clientes, que já adquiriram as unidades em planta, começam a pagar as primeiras parcelas. Essa 

dinâmica do fluxo de caixa justifica a alta dependência de capital de giro do setor (BERGER, 

2015). 

Além disso, a incorporação possui uma alta correlação com o desempenho da economia 

global, sendo um dos primeiros a se contrair ou expandir, dependendo da dinâmica econômica. 

Essa correlação é confirmada pelo comportamento do PIB da Construção Civil, que tende a 

acompanhar o desempenho do PIB Nacional. Esses fatores justificam a qualificação da 

construção como um setor cíclico, o que torna o ambiente instável e complexo, gerando 

incertezas (ROSSETO, 1998).  

Uma outra característica do setor é sua alta dependência da mão de obra empregada. 

Segundo o Senai (1995) a construção emprega cerca de 6% da mão-de-obra ocupada do país e 

é composta de trabalhadores com baixo grau de qualificação e escolaridade, sendo considerado 

um absorvedor de mão-de-obra em épocas de crise nos outros setores. 
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Para Rosseto (1998), essa dependência de mão de obra intensiva é justificada pelas 

características de produção. A qual abrange uma infinidade de produtos, mas mantêm como 

similaridade a condição de imobilidade, o alto custo relativo, durabilidade e ser formada por 

um processo produtivo constituído de ciclos de longa duração, sempre em localizações 

distintas.  

Já em relação ao porte das empresas, a indústria da construção de edifícios é altamente 

fragmentada e formada em sua maioria por pequenos players (ROSSETO, 1998). Essa 

informação é corroborada por IBGE (2015) que identificou 131,5 mil empresas ativas no setor 

da construção civil brasileira em 2015, onde, desse total, 51% das empresas tinham até 4 

funcionários, 39% tinham entre 5 e 29 empregados, e apenas 10% tinham mais de 30 

colaboradores. 

Como justificativa para tal configuração, Rosseto (1998) cita duas principais razões. A 

primeira ele atribui a uma exigência menor de especialização do subsetor de edificações quando 

comparado, por exemplo, a grandes obras de infraestrutura. Segundo ele, tanto as barreiras de 

entradas como de saídas são baixas, gerando competidores de tamanhos similares e com 

produtos pouco diferenciados entre si.  

Já a segunda razão é decorrente do próprio processo produtivo, que impõem limitações 

na produção em massa, regionalismo e sazonalidade. Como consequência, a indústria da 

construção se torna muito local, com diversas empresas menores especialistas em suas regiões 

e onde há um desafio significativo na expansão para o restante do território nacional. 

2.3.2 Os agentes atuantes no mercado imobiliário 

Segundo Sá (2005), a incorporação imobiliária tem uma estrutura dinâmica, onde 

diferentes agentes são envolvidos ao longo do ciclo: 

¶ O proprietário do terreno no qual a edificação será construída;  

¶ O corretor de imóveis que aproxima tanto o proprietário do terreno da incorporadora 

quanto aquela dos compradores das unidades imobiliárias; 

¶ O arquiteto responsável pelo projeto; 

¶ O Poder Público municipal responsável por analisar e aprovar os projetos; 

¶ Os engenheiros e demais profissionais que elaboram os projetos de execução; 

¶ Os profissionais e empresas responsáveis pela execução da obra; 
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¶ Os compradores das unidades imobiliárias. 

Ainda de acordo com Sá (2005), esses agentes podem ser classificados em quatro 

grandes grupos: agentes produtores, agentes consumidores, agentes reguladores e agentes 

financeiros.  

Os agentes produtores são os diretamente envolvidos na produção imobiliária e na 

compra e venda dos imóveis, tais como as construtoras, corretores de imóveis, projetistas, 

escritórios de arquitetura e proprietários de terra. No Brasil, é comum as incorporadoras 

também exercerem o papel de construtora e terem uma equipe de vendas interna. 

Os agentes reguladores são os que normatizam e regularizam a atividade de 

incorporação através das legislações específicas. 

Já os agentes consumidores são os compradores das unidades imobiliárias, seja com 

finalidade de residência, trabalho ou mesmo investimento. 

Por fim, os agentes financeiros são aqueles que oferecem financiamentos tanto para a 

incorporadora, para financiar a produção, quanto aos consumidores, para a aquisição de 

imóveis. Em geral, são representados pelos bancos privados e estatais, sendo mais recentemente 

influenciados pelo surgimento das fintechs, startups do mercado financeiro. 

Para Sá (2005), esse envolvimento da incorporação imobiliária com diversos agentes 

gera pressões decorrentes de diferentes fatores: 

a) Concorrência;  

b) Regulamentações governamentais;  

c) Limitação de recursos; 

d) Diversidade da força de trabalho;  

e) Mudanças de padrões culturais e comportamentais dos consumidores. 

2.3.3 A cadeia de valor e seus principais desafios 

Segundo ABRAINC (2015), o ciclo total de um empreendimento imobiliário tem início 

anos antes do ciclo produtivo, sendo necessário para a aquisição do terreno, aprovação dos 

projetos, obtenção das licenças e registro da incorporação. O ciclo produtivo, por sua vez, tem 

início a partir do lançamento do empreendimento e dura em média 24 meses.  
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O ciclo total se trata de um período longo e isso acentua os riscos inerentes a qualquer 

projeto, como: riscos comerciais, jurídicos, financeiros e de produção (ABRAINC, 2015). 

De acordo com Gomes (2018), esse ciclo longo, em comparação com outros mercados, 

faz com que a incorporação imobiliária tenha características distintas, o que obriga uma gestão 

eficiente do fluxo de caixa. O autor também chama a atenção para a diferença entre ciclo de 

produção do empreendimento e ciclo de vida do produto imobiliário, tendo este último a 

duração de pelo menos 50 anos após a conclusão das obras até sua demolição. 

A Figura 3 apresenta as atividades principais da cadeia imobiliária e suas respectivas 

durações médias, são elas: Prospecção e compra do Terreno; Projeto, Licenciamento e 

Aprovações; Lançamento (Vendas); Logística Interna, Construção do Empreendimento; 

Conclusão e Entrega do Imóvel; Assistência técnica e garantias. 

Figura 3 - Cadeia de valor da incorporação imobiliária 

 

Fonte: Adaptado de Gomes (2019)  

Para aprofundamento das características e entendimento dos principais desafios do 

setor, a seguir serão discutidas as peculiaridades das atividades primárias mais relevantes. 

2.3.3.1 Prospecção e compra do terreno 

Para Camargo (2011), o terreno contém um conjunto de características relacionadas a 

questões mercadológicas, técnicas e legais capazes de representar um diferencial comercial e 

econômico-financeiro ao produto imobiliário, fazendo com que o mesmo seja essencial para o 

sucesso da incorporação. Entre essas características, a autora destaca a localização, topografia, 

geologia, aspectos ambientais e potencial construtivo. 
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ABRAINC (2015) traz exemplos de como as diferentes propriedades dos terrenos 

impactam na concepção dos produtos imobiliários. Segundo a Associação, em regiões mais 

nobres, com custo do metro quadrado mais elevado e potencial construtivo menor, os 

empreendimentos construídos tendem a ter um preço mais elevado. Em contrapartida, regiões 

com maior potencial construtivo e custos mais acessíveis, tendem a ter preços mais populares. 

Já sobre a localização do terreno, Alencar (1996) destaca três principais aspectos que 

geram valor direto aos clientes: acessibilidade às principais atividades, serviços urbanos 

disponíveis e renda média das imediações. Portanto, uma escolha errada do terreno pode 

comprometer a geração de valor ao comprador de imóveis e consequentemente impactar 

negativamente a rentabilidade do empreendimento. 

Devido a relevância do processo de aquisição de terreno para o desenvolvimento 

imobiliário, Camargo (2011) enfatiza a importância de a tomada de decisão ser feita com bases 

em análises criteriosas, que simule cenários e estresse situações adversas de modo a permitir ao 

empreendedor visualizar e medir o risco ou ainda decidir quais está disposto a absorver. 

Em relação ao processo de negociação de compra e venda de terrenos, esse pode ocorrer 

por meio de pagamento em dinheiro, permuta física, permuta financeira ou por composição que 

contemple tanto dinheiro quanto permuta. A maneira como a negociação efetivamente acontece 

é influenciada tanto por fatores externos, tais como a relação oferta versus demanda e condições 

macroeconômicas, quanto por fatores internos como as preferências do proprietário do terreno 

e da empresa incorporadora (CAMARGO, 2011). 

2.3.3.2 Projeto, licenciamento e aprovações 

As edificações têm se tornado gradativamente mais complexas, o que, por sua vez, 

também aumenta o nível de complexidade dos projetos, que passam a envolver uma grande 

quantidade de profissionais especializados, prazos restritos e padrões de qualidade rigorosos 

(OLIVEIRA, 2005). 

Para Melhado (1994), o projeto deveria ser capaz de guiar as atividades de produção em 

canteiro com informações com alto grau de detalhes que não poderiam ser geradas com igual 

qualidade no ambiente de obra. A partir de um bom projeto, se tornaria possível elaborar um 

planejamento e uma programação eficiente, assim como um programa efetivo de controle de 

qualidade, sendo, portanto, uma etapa crucial do ciclo do empreendimento imobiliário. 
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Hammarlund e Josephson (1992) também destacam a importância da fase de projetos, 

que, segundo eles, tem a principal participação na redução dos custos de falhas do 

empreendimento. Na Figura 4, fica nítido a importância das fases iniciais do ciclo imobiliário, 

do estudo de viabilidade à conclusão do projeto, onde, apesar da baixa representatividade nos 

custos totais de produção, há as maiores chances de redução das incidências de falhas e seus 

respectivos custos. 

Figura 4 - Possibilidade de interferência ao longo do avanço do empreendimento 

  

Fonte: Hammarlund e Josephson (1992) 

Apesar da importância do projeto, segundo Koskela et al. (1997), o gerenciamento de 

projetos é uma área bastante negligenciada na construção, levando a improvisações no processo, 

o que por sua vez substitui o planejamento pelo caos.  

Um outro problema nessa fase é a deficiência nas informações, como a tomada de 

decisões baseadas em suposições por falta de dados consistentes ou porque esses não foram 

compartilhados com a totalidade da equipe de projeto (BALDWIN et al, 1999). 

Oliveiri (2010) apresenta que 17,78% dos atrasos em obras são ocasionados por falhas 

no processo de projeto e planejamento. Além disso, 30% dos custos da construção são 

consequências de erros oriundos de uma má coordenação e compatibilização das múltiplas 

disciplinas de projeto, acrescido de desperdícios e improdutividades (GROHMANN, 1998).  
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A respeito da aprovação e licenciamento, ABRAINC (2015) descreve como a fase em 

que os órgãos públicos analisam minuciosamente os projetos, verificam se estes cumprem o 

determinado pela legislação bem como as exigências ambientais e urbanísticas. Caso seja 

necessário, são solicitadas alterações, para que os projetos estejam efetivamente adequados às 

normas legais. Uma vez aprovados, é concedida a licença para construção. 

Um estudo denominado “O Custo da Burocracia no Imóvel” (ABRAINC, 2015), 

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

de Construção), ABRAINC e pelo MBC (Movimento Brasil Competitivo), relata que a 

burocracia aumenta o custo de um imóvel em cerca de 12%, chegando a 31% nos piores casos, 

além de interferir significativamente na duração do ciclo da obra. 

2.3.3.3 Construção do empreendimento 

Para Vieira (2006), a indústria da construção civil apresenta características que a 

diferenciam de forma significativa de outras indústrias manufatureiras seriadas. Enquanto a 

manufatura tem uma sede fixa, equipamentos e força de trabalho bem definidos, linhas de 

montagem padronizadas e com operações repetitivas, a construção civil apresenta 

peculiaridades como: 

¶ Linha de produção imóvel, onde são os operários que se deslocam; 

¶ Sede móvel: os processos, mão-de-obra, matérias-primas e equipamentos mudam de 

obra para obra; 

¶ Mão de obra rotativa com alto grau de informalidade; 

¶ Mão-de-obra com baixa qualificação; 

¶ O ciclo de produção do produto é longo; 

¶ A produção é sujeita a variáveis externas, como intempéries e o clima. 

¶ Cada produto é diferente entre si e não é seriado, levando a um caminho de baixa 

padronização e repetitividade. 

¶ Grande variedade de itens de insumos. 

¶ Alta concentração de processos artesanais com baixo potencial de automatização;  

Em relação a eficiência do processo produtivo da construção civil, um estudo realizado 

pela FGV IBRE (2015) concluiu que a produtividade do setor é, em geral, inferior à média da 

economia em todo o mundo. No Brasil, esse indicador em 2003 era cerca de 32,5% inferior à 
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média da economia, diferença que se manteve até 2014, onde o número teve uma leve melhora 

e chegou a 31,7% de inferioridade.  

A pesquisa ainda destaca o fato que, em países emergentes, há a existência de um outro 

desnível, desta vez em relação à comparação setorial entre países. Em 2003, a produtividade da 

construção brasileira foi 71% menor que a média dos países da amostra. Já em 2013, após um 

forte crescimento do setor, essa diferença caiu mas ainda foi de 69,5%. 

Como conclusão, FGV IBRE (2015) afirma que o Brasil e outros países emergentes 

enfrentam um duplo gap (lacuna) de produtividade (Figura 5). A construção civil, em geral, é 

menos produtiva que a média da economia e os níveis de produtividade são menores em países 

emergentes em comparação com países mais desenvolvidos. 

Figura 5 – Duplo gap de produtividade: construção x média da economia e Brasil x países 

mais desenvolvidos 

 

Fonte: FGV IBRE (2015) 

Após detalhar o desafio da produtividade, FGV IBRE (2015) buscou entender como as 

técnicas aplicadas em países mais desenvolvidos diferem daquelas adotadas no Brasil e quais 

seriam as ações com maior impacto no fechamento do gap produtivo identificado. 

.O estudo atribui um grande peso ao padrão de gestão das empresas como causa dos baixos 

níveis de produtividade do setor, com destaque para a gestão da força de trabalho, organização 

do canteiro, eficiência logística e relacionamento com fornecedores. 

Para FGV IBRE (2015), esses fatores são igualmente ou até mesmo mais importantes 

que a baixa qualificação do trabalhador. Isso pois, a implementação de tecnologia, processos 
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industrializados e materiais inovadores, sem uma melhoria da gestão, resultam, em grande parte 

das vezes, em maior desperdício e baixos aumentos de produtividade.  

A eficiência logística é destacada por FGV IBRE (2015) como um indicador 

quantitativo que expõem a lacuna brasileira em relação ao resto do mundo. Dados do Banco 

Mundial apontam o Brasil como 65º em termos de eficiência logística em um ranking com 160 

países (Figura 6). 

Figura 6 – Índice de desempenho logístico – 2014 

 

Fonte: FGV IBRE (2015) 

O estudo destaca que apesar de a logística sempre ter sido importante para a construção 

civil, essa importância aumentou nas últimas décadas devido à evolução dos processos 

construtivos e da forma de organizar a “linha de produção” das construtoras, a qual tornou-se 

mais intensiva em serviços terceirizados.  

Com essa mudança, as construtoras passam a gerenciar uma rede crescente de 

prestadores de serviços, os quais também dependem de fornecedores próprios. Nessa 

configuração, as ineficiências logísticas tendem a ter um impacto ainda mais significativo sobre 

a produtividade das construtoras (FGV IBRE, 2015). 

Aguiar (2016) também chama a atenção para a importância da otimização da logística 

do canteiro de obras para a construção civil, colocando-a como uma das principais estratégias 
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para lidar com um mercado cada vez mais competitivo, tendo essa otimização potencial para 

melhorar a produtividade na construção de edificações e reduzir os desperdícios. 

Outro fator que impacta a produtividade do setor é a estrutura tributária vigente. FGV 

IBRE (2015) exemplifica esse impacto na adoção de processos construtivos industrializados, 

onde no Brasil há uma diferença tributária entre processos que acontecem dentro e fora do 

canteiro. A aquisição, por exemplo, de estruturas pré-moldadas é mais onerosa tributariamente 

do que a manufatura dentro do canteiro, apesar do comprovado aumento de eficiência vindo do 

maior uso de elementos pré-fabricados. 

Além da produtividade, o desperdício é outra ineficiência da construção que merece 

destaque. Como apontado por Pinto e Agopyan (apud ESPÍRITO SANTO, 2008) a taxa de 

resíduos na construção brasileira varia de 20 a 30% do peso total dos materiais usados no 

canteiro de obras. Já Formoso et al (apud ESPÍRITO SANTO, 2008) afirmam que os índices 

de perdas podem representar de 5% a 10% das composições de custo de uma obra. 

Mendes e Oliveira (apud GOMES, 2019) salientam que essas perdas, além de gerar 

desperdício ao empreendedor, causam grande impacto ambiental nas cidades, sendo 

responsáveis por 50 a 70% dos resíduos sólidos urbanos.  

Um outro desafio do setor é em relação aos índices de acidente. As características do 

sistema produtivo expõem os trabalhadores a diversas situações de risco no canteiro de obras e, 

como consequência, a construção é marcada por um elevado índice de acidentes de trabalho. 

Segundo a ANAMT (2019), a construção civil é o primeiro setor do país em relação a 

acidentes com incapacidade permanente, o segundo em morte e o quinto em afastamentos com 

mais de 15 dias.  

Como apontado por Gomes (2019), a cadeia produtiva imobiliária é repleta de desafios 

e características particulares, em um arranjo complexo e fragmentado, que envolve diferentes 

agentes, é defasado tecnologicamente e apresenta barreiras para a experimentação e inovação. 

Como consequência, é um setor com baixos níveis de produtividade, elevado desperdício, seja 

de tempo ou material, e elevados índices de acidente, fatores que acabam prejudicando a 

lucratividade e comprimindo as margens das empresas. 
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2.4 Inovação na Incorporação Imobiliária 

Segundo Ceotto (apud OSÓRIO, 2017), a construção civil está entre os setores com 

menor desenvolvimento dos últimos anos, sendo que a última grande evolução ocorreu com a 

introdução do concreto armado no final da década de 20. De acordo com o autor, “não seria 

exagero afirmar que, do ponto de vista sistêmico, se constrói hoje de forma muito semelhante 

do que há 70 anos atrás”. 

Agarwal et al. (2016) mostram que a construção é o segundo pior setor na adoção de 

tecnologias digitais, ficando atrás somente da agricultura e caça. Enquanto setores como o de 

automóveis e aeroespacial gastam de 3,5% a 4,5% da receita em produto e desenvolvimento, a 

construção investe menos de 1%. O percentual investido em tecnologia da informação (TI) 

também fica abaixo de 1%. 

Ainda de acordo com os autores, esse cenário de baixo investimento em inovação 

juntamente com os problemas enfrentados pelo setor, como uma produtividade decadente nas 

últimas décadas e projetos sendo entregues na média com 20% de atraso e até 80% acima do 

orçamento, fazem com que a construção necessite de uma disrupção. 

Como apontado no estudo do CBInsights (2018), empresas de tecnologias voltadas à 

construção civil vêm recebendo investimentos de forma crescente desde 2014, com investidores 

entendendo a urgência de inovar no setor e apostando nessas empresas para obterem grandes 

retornos. Na figura 7 é possível observar esse movimento, onde o total investido em 2018, por 

exemplo, foi cerca de 88% maior que em 2017. 

Figura 7 - Investimentos em startups do setor da construção 

 

Fonte: Adaptado de CBInsights (2018) 
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Loreto (2017) destaca que o fortalecimento desse movimento pode impactar o mercado 

de construção em duas principais frentes. A primeira seria o aumento da eficiência das empresas 

atuantes no setor, que poderiam usufruir da tecnologia para reduzir custos, aumentar receita e 

transformar a experiência dos clientes. Já a segunda seria o surgimento de novos modelos de 

negócios, assim como aconteceu em outras indústrias como a hoteleira e a cinematográfica, 

novas startups podem propor novos modelos de negócios e demonstrar maneiras mais eficientes 

de fazer negócios. 

Como mostra Loreto (2020), esse fortalecimento vem acontecendo nos últimos anos. 

Em um mapeamento feito no início de 2020, foram identificadas 702 startups inseridas no 

mercado de construção e imobiliário, um crescimento de 23% em relação ao ano anterior e 

180% em relação ao primeiro mapeamento feito em 2017, onde havia 250 empresas ativas. 

Um outro fato mencionado pelo autor é o ganho de relevância das corporate startups, 

startups desenvolvidos dentro de corporações tradicionais do setor como estratégia de expansão 

para novos negócios. Tal movimento indica o ganho de importância que a inovação está tendo 

dentro dessas empresas.  

A pesquisa mais recente do setor, no contexto nacional, que permite traçar o seu perfil 

em relação à inovação foi realizada por Deloitte (2020). A pesquisa consultou, ao todo, 241 

corporações de diferentes segmentos da cadeia de valor, sendo 45% incorporadoras e 

construtoras, envolvendo todas as regiões do país.  

Entre as empresas entrevistadas, 41% tinham uma equipe responsável por inovação. 

Adicionalmente, 39% das construtoras e incorporadoras alegaram ter uma estratégia de 

inovação definida. Em relação ao percentual investido, 41% apontaram investir mais de 1% do 

seu orçamento anual em iniciativas de inovação e, em 36% dos casos, nenhum valor é alocado 

(Figura 8). 
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Figura 8 - Porcentagem do orçamento alocado para iniciativas de inovação 

 

Fonte: Deloitte (2020) 

Sobre as estratégias de inovação adotadas, o estudo dividiu dez tipos de estratégias em 

três grupos, envolvendo configuração do negócio, experiência do cliente e oferta de serviços. 

Como resultado do estudo, observou-se um predomínio de estratégias voltadas a 

processos internos (61%), que visam aumentar a eficiência do core da empresa e torná-la mais 

competitiva. Já as abordagens voltadas à experiência do consumidor e oferta de produto são 

adotadas por menos da metade dos entrevistados (Figura 9), indicando que ainda há um 

caminho a ser percorrido pela indústria na adesão dessas estratégias, que se tornam cada vez 

mais importantes numa era onde os consumidores passam a exigir cada vez mais da 

experiência ofertada pelas empresas. 

Figura 9 – Estratégias de inovação adotadas pelas corporações do setor da construção 

 

Fonte: Deloitte (2020) 
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A pesquisa ainda traz as principais práticas de inovação adotadas pelas corporações. 

Entre as que ganham destaque estão: investimento em startups (28%), pilotos com startups 

(25%), eventos (21%), espaço colaborativo (21%), programas de intraempreendedorismo 

(14%), programas de aceleração (9%), programas de incubação (5%).   

Como conclusão, o estudo revela a tendência de a inovação ser um elemento que 

compõe o setor, onde as principais empresas já possuem atualmente algum tipo de iniciativa na 

área. Portanto, a verdadeira vantagem competitiva não virá apenas do ato de inovar, mas residirá 

na capacidade de gerar valor através dessas inovações. 

2.4.1 Desafios à inovação 

De acordo com Schwark (2006), há diversas explicações para a baixa adoção de 

inovação na construção civil quando comparada com outras indústrias. O autor divide essas 

razões em três subconjuntos, um ligado à organização do setor, outro à conjuntura do país e um 

último à cultura da construção. Esses subgrupos são aprofundados abaixo: 

a) Organização do setor: conforme já mencionado anteriormente, o setor é formado por 

um grande número de pequenas empresas. Essa configuração dificulta a inovação, pois 

essas não possuem porte e estrutura financeira para investir amplamente em inovação 

como as grandes empresas. Um dado trazido por Schwark (2006) é que as empresas da 

construção com mais de 500 colaboradores têm um índice de inovação de 10%, versus 

um índice de 3% da média da indústria. 

b) Conjuntura do país: no Brasil, a construção civil cumpre a função social de incorporar 

os operários menos qualificados. Este fato limita a promoção de inovação no canteiro, 

que depende de maior qualificação, motivação e treinamento da equipe. Além disso, a 

política tributária do país favorece o emprego de métodos artesanais em detrimento da 

adoção de elementos industrializados, o que impacta nos avanços da produtividade. Um 

outro fator importante é a falta de atualização na consolidação das leis de trabalho 

(CLT), que incentiva tanto o empregador como o empregado a buscar o menor vínculo 

possível. Como consequência, a mão de obra acaba sendo bastante rotativa, o que 

dificulta a implantação de uma cultura de inovação e ganhos de eficiência. 

c) Cultura da indústria da construção civil: cultura de grande parte dos profissionais do 

setor é baseada em crenças, autodefesas e inseguranças com o que é novo, o que acaba 

limitando seu próprio desenvolvimento. Uma outra característica desses profissionais é 
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a aceitação que a evolução de suas carreiras ocorra de forma passiva, em função das 

experiências adquiridas na prática e das oportunidades que se apresentam. Para o autor, 

a inovação exige a adoção de uma postura mais flexível e que busque ativamente por 

aprimoramento. Um outro fator importante é a abordagem orçamentária que a indústria 

tem sobre as inovações, onde acabam adotando um pensamento de curto prazo e falham 

em considerar seus efeitos sobre o contexto geral da obra, como simplificação do 

canteiro, redução dos custos indiretos e sobre o risco. Tal abordagem, acaba tornando a 

maioria das inovações “inviáveis”. 

Para Medeiros (2011), o setor é pouco inovador devido a questões culturais e a própria 

dinâmica do setor. Por exemplo, os produtos da construção civil exigem uma grande quantidade 

de capital para serem produzidos e são projetados para ter uma vida longa, o que leva a uma 

preferência por técnicas experimentadas e testadas. 

Um outro fator mencionado pelo autor é referente ao perfil conservador das empresas, 

que acabam tendo dificuldades em abraçar o risco inerente ao processo de inovação. Entre os 

riscos, destacam-se: incerteza de sucesso no retorno obtido com os investimentos; possibilidade 

de não aceitação, por parte do mercado, dos produtos e processos desenvolvidos. 

Blayse e Manley (apud MEDEIROS, 2011) argumentam que o grande número de 

agentes e atividades envolvidas ao longo do ciclo da construção são suficientes para classificá-

la como um sistema complexo. Para eles, em indústrias com tais sistemas, a cooperação entre 

as empresas envolvidas pode facilitar a inovação, com o desenvolvimento de produtos, 

processos e projetos. 

Como exposto por Ceotto em Nakamura (2018), essa cooperação é fundamental para as 

empresas agregarem valor umas para as outras, mas não vêm acontecendo. A interação entre 

fornecedores e clientes no Brasil, por exemplo, ainda é uma relação de perde e ganha, onde só 

se discute preço e forma de pagamento, quando deveria se discutir maneiras de trazer evolução 

para toda a cadeia produtiva.  

Apesar dos muitos desafios à inovação no setor de incorporação imobiliária, Medeiros 

(2011) elenca dois facilitadores de inovação que vêm influenciando a adoção por parte da 

indústria: mercado mais competitivo, exigindo que as empresas sejam mais eficientes; e 
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consumidores mais exigentes, pressionando as empresas a desenvolverem produtos que 

satisfaçam suas necessidades.  

Sobre competição, Cozza (apud OSÓRIO, 2017) afirma: “resta uma única alternativa às 

empresas sérias que buscam, ao mesmo tempo, resultado e longevidade: a inovação. Nenhuma 

companhia conseguirá se destacar em um mercado tão competitivo quanto o da construção civil 

sem inovar”. 

Portanto, conforme exposto por Medeiros (2011) e Cozza (apud OSÓRIO, 2017), a 

inovação será fundamental para o futuro das empresas. 

2.4.2 As tecnologias digitais no setor da incorporação 

Como mostra Barbosa et al. (2017), a construção civil mundial enfrenta um problema 

de produtividade onde a evolução ao longo das últimas décadas tem sido inferior à média da 

economia, sendo que muitos países, como é o caso do Brasil, apresentou uma queda da 

produtividade neste período.  

Apesar desse cenário, a publicação elenca diversas ações que juntas poderiam trazer um 

ganho de 50% a 60% de eficiência para a indústria da construção civil. Um dos pilares para 

essa evolução seria o emprego de tecnologias digitais, novos materiais e automação avançada, 

aliado ao uso de métodos e práticas de gestão como a construção enxuta.  

Entre as tecnologias digitais, o estudo destaca cinco tendências capazes de ter um 

impacto significativo na produtividade do setor: 

a) Uso do BIM: o uso do BIM permite a elaboração de “gêmeos virtuais”, o que consiste 

em criar uma representação digital das dimensões físicas e espaciais do projeto. Tal 

técnica torna a tomada de decisão mais rápida e assertiva por permitir fazer simulações 

em ambiente digital de diversos fatores que impactam o andamento da obra, como o 

sequenciamento das atividades do canteiro. Além disso, o avanço nas demais dimensões 

do BIM, como o 4D, que adiciona o tempo, e o 5D, que inclui o custo, fazem do BIM 

uma plataforma poderosa para visualização e gestão de projetos durante todo o ciclo do 

empreendimento. Entre as empresas entrevistadas, os principais benefícios do BIM 

citados foram a redução de erros e omissões, diminuição de retrabalho e menor custo. 
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b) Colaboração digital: as empresas estão fazendo a transição entre processos feitos de 

maneira analógica, com forte uso de anotações em papel, para um fluxo de trabalho mais 

digital. Para isso, muitas estão fazendo uso de aplicativos que permitem uma 

colaboração e comunicação em tempo real entre as equipes. Os principais benefícios da 

tecnologia são o aumento da transparência, a colaboração em tempo real e a 

centralização dos dados. Entre as tecnologias digitais, os aplicativos de colaboração 

digital são os que vêm tendo maior penetração no setor. 

c) Levantamentos e geolocalização precisos: as novas técnicas de fotogrametria e sistemas 

de navegação por satélite têm permitido a captura de imagens de alta resolução e com 

alta precisão. Essas tecnologias, além de gerarem imagens com maior qualidade, 

diminuem o tempo e o trabalho necessário para obtê-las. Com essa mudança, empresas 

têm usado o BIM para monitorar o progresso e qualidade ao comparar o modelo virtual 

com o que de fato foi realizado no campo. 

d) Internet das coisas: sensores podem ser usados para monitorar o uso e a performance de 

ativos e equipamentos. É possível capturar dados em tempo real de equipes, 

equipamentos e inventários de materiais que podem ser usados por empresas para 

simplificar o gerenciamento da rede de suprimentos e analisar a produtividade das 

equipes.  

e) Analytics avançado: com o aumento da obtenção de dados vindo do uso das tecnologias 

anteriormente citadas, as empresas começam a ter a oportunidade de analisá-los para 

identificar padrões e gerar informações. Ao combinar, por exemplo, dados sobre a 

produtividade e resultados de projetos anteriores, é possível estimar o custo dos novos 

projetos com maior precisão, tomar melhores decisões e controlar melhor o risco 

envolvido. 

Enquanto o nível de adoção varia entre as tecnologias digitais, Castagnino et al. (2016) 

destacam o papel central do BIM na transformação digital do setor. Ao funcionar como uma 

plataforma para centralização de informações sobre design, modelagem, planejamento e 

colaboração, o BIM traz diversos benefícios para os envolvidos durante todo o ciclo de vida de 

um ativo. Além disso, age como facilitador de diversas outras tecnologias.  

Santos (2012) reforça os benefícios do BIM para os diferentes agentes envolvidos 

durante o ciclo de vida da edificação, indo desde a fase de concepção até sua demolição. O 
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autor atribui ao BIM, por exemplo, a capacidade de desenvolver projetos, orçamentos, 

planejamentos e estudos de construtibilidade mais precisos.  

Entretanto, um equívoco normalmente cometido é confundir o BIM com um software 

ou tecnologia específica. Para Santos (2012), o BIM é um processo e as empresas devem ter 

consciência que a simples compra de um software não trará seus benefícios, sendo essencial 

um bom planejamento e treinamento para sua efetiva implantação nos empreendimentos. 

Em relação ao nível de adoção do BIM na construção civil brasileira, um estudo da FGV 

(2018) indicou que somente 9,2% das empresas do setor utilizavam BIM em suas rotinas de 

trabalho. Em outra pesquisa, realizada por Sienge (2020), entre as 643 empresas entrevistadas, 

apenas 247 (38,4%) declararam que já utilizam a metodologia. Apesar de mostrar uma evolução 

nos níveis da adoção, a pesquisa do Sienge mostra que a maioria das empresas ainda não 

utilizam BIM e que há espaço para avanço nessa área.  

Sobre as demais tecnologias digitais, Barlett et al. (2020) buscam entender como vêm 

sendo a evolução do ecossistema de tecnologia da construção. Segundo eles, a primeira onda 

de inovação foi concentrada em soluções de colaboração digital que buscam digitalizar os 

fluxos de trabalho do setor. Entretanto, nos últimos cinco anos, vem crescendo o número de 

empresas explorando conceitos de inteligência artificial e analytics avançado.  

Para os autores, essa é uma tendência que deve continuar, impulsionada pelo aumento 

da quantidade de dados gerados pelo uso das outras tecnologias como o caso do BIM e das 

plataformas de colaboração digital. A exploração desses conceitos permitirá um gerenciamento 

mais proativo e baseado em dados de projetos e empresas em geral, o que deve aumentar a 

produtividade e eficiência da indústria. 

Fora o emprego dessas tecnologias digitais, Barbosa et al. (2017) também elenca o 

potencial que o uso de automação avançada tem para contribuir com a evolução do setor. Entre 

as vertentes dessa área, o autor destaca três principais:  

a) Impressão 3D: apesar do uso ainda incipiente, é esperado que o desenvolvimento da 

impressão 3D tenha um impacto disruptivo na indústria da construção. A tecnologia 

promete ganhos de produtividade na ordem de 80% e redução no desperdício. Em alguns 

casos, o tempo de construção poderia diminuir para algumas horas e elementos 

personalizados poderiam ser fornecidos a um custo bem menor. 
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b) Veículos autônomos: veículos autônomos tem potencial para trazer diversos benefícios, 

tais como redução dos custos de construção, devido a uma maior produtividade; maior 

qualidade, por causa do aumento de precisão e menor uso de mão de obra humana; e 

maior segurança ao manter os trabalhadores longe de zonas de perigo.  

c) Robótica e drones: a evolução da robótica mudou a produtividade da indústria 

manufatureira e tem potencial para fazer o mesmo na construção. Algumas tarefas 

repetitivas como levantamento de paredes de alvenaria já têm começado a incorporar 

essa tecnologia. Há casos de empresas na Austrália e nos Estados Unidos que relataram 

ganhos de produtividade de mais de 100% ao usar robôs para executar essa atividade. 

Um último ponto abordado por Barbosa et al. (2017) é o potencial transformativo que 

seria possível se a construção migrasse para um sistema produtivo semelhante ao da 

manufatura, onde uma grande parte da produção fosse feita em fábricas, com um grau maior de 

padronização e modularização. Segundo o autor, esse conceito, batizado de construção offsite 

(fora do canteiro), tem potencial para aumentar a produtividade da construção civil em cerca de 

5x a 10x.  

De acordo com um estudo realizado pela Terracotta Ventures (2020), a construção 

offsite traz diversas vantagens em relação à metodologia tradicional, como:  

¶ Redução do tempo de entrega de um projeto comparado a métodos tradicionais; 

¶ Redução do custo global da edificação; 

¶ Redução de mão de obra no canteiro e ambiente mais seguro; 

¶ Menor geração de resíduos, o que sugere uma produção mais sustentável; 

¶ Redução dos custos pós-obra devido à menor incidência de patologias e aumento da 

eficiência energética; 

¶ Maior previsibilidade de custo e prazo. 

Em relação a redução do tempo de entrega, é estimado que a metodologia proporcione 

entre 30% e 50% de redução dos prazos ao viabilizar a execução simultânea de tarefas (Figura 

10). 
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Figura 10 – Cronograma construção offsite x construção tradicional 

 

Fonte: Terracotta Ventures (2020) 

A redução acontece porque a mobilização do canteiro e as fundações podem acontecer 

ao mesmo tempo que à fabricação dos módulos. Além disso, por contar com um processo de 

fabricação executado em ambiente controlado, a obra se torna mais previsível. 

Apesar de não fornecer dados sobre o crescimento do uso da metodologia no Brasil, o 

estudo conclui que devido ao problema de produtividade enfrentado pelo setor, uma boa parte 

da solução passa pela adoção crescente de elementos industrializados na obra. 

A pesquisa também traz um mapeamento sobre as startups atuantes no segmento no 

Brasil e identificou 55 iniciativas, sendo a maioria em estágio inicial de desenvolvimento, 

demonstrando que a metodologia ainda está em amadurecimento no país. Apesar disso, já há 

cases de sucesso como o da Tecverde, empresa que constrói empreendimentos em painéis de 

madeira, e da Brasil ao Cubo, startup que faz obras modulares com o uso de aço como principal 

insumo (TERRACOTTA VENTURES, 2020). 
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3 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Após a revisão bibliográfica de temas pertinentes ao trabalho, o terceiro capítulo tem 

como objetivo descrever a metodologia utilizada para a realização da pesquisa proposta, que 

tem caráter exploratório e pode ser classificada como qualitativa.  

Segundo Hoppen et al. (1996), “as metodologias qualitativas são constituídas de 

técnicas interpretativas que têm como meta retraçar, decodificar ou traduzir fenômenos sociais 

naturais, com vistas à obtenção de elementos relevantes para descrever ou explicar estes 

fenômenos”. 

A justificativa para uma abordagem qualitativa se deve ao contexto complexo e 

multifatorial nos quais os processos de transformação digital e gestão da inovação de empresas 

estão envolvidos, que além de componentes objetivos, possui características subjetivas como 

as sociais e culturais que acabam influenciando no processo decisório. 

Entre os métodos de pesquisa qualitativa, optou-se pelo estudo de caso, que busca 

analisar um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto natural a partir de 

diferentes fontes de evidência e métodos de coleta (Hoppen et al., 1996). 

A fundamentação teórica, apresentada no capítulo anterior, serviu de embasamento para 

a elaboração da pesquisa, que busca analisar o processo de transformação digital e gestão de 

inovação de uma incorporadora brasileira de grande porte. 

Como critério de seleção da empresa estudada, levou-se em consideração o porte da 

incorporado ra e seu grau de inovação. Diante disso, foi selecionada a MRV&CO que é a maior 

incorporadora listada na bolsa de valores, em termos de VGV lançado, e a empresa mais 

inovadora do setor de acordo com a ranking de inovação do Valor Econômico em parceria com 

a Strategy&, o Valor Inovação Brasil 2020. 

Para elaboração do trabalho, foi proposto sua realização em três fases: a pré-análise; 

realização do estudo de caso; e análise e conclusões. A Figura 11 exemplifica o método 

utilizado. 
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Figura 11 – Método utilizado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Durante a primeira fase, as fontes de evidência utilizadas foram uma entrevista 

semiestruturada e a análise de documentos públicos (a lista com os documentos analisados 

encontra-se no Apêndice B). 

A entrevista semiestruturada foi conduzida com o responsável pela área de inovação da 

empresa estudada. Esta foi feita de maneira digital (online), teve a duração média de 60 minutos 

e foi gravada para posterior reprodução e transcrição dos dados coletados.  

Como apoio, foi elaborado um roteiro com perguntas sobre o assunto para garantir que 

os principais pontos relacionados ao tema fossem explorados. O roteiro da entrevista é 

apresentado no Apêndice A. 

Na etapa de consultas a documentos públicos, foram analisados documentos tais como 

relatórios de divulgação de resultados e apresentações institucionais, nos quais buscou-se mais 

informações sobre o processo de transformação digital da empresa estudada, iniciativas em 

andamento e números sobre seus resultados operacionais e projeções para os próximos anos. 
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Em seguida, na fase de realização do estudo de caso, as informações obtidas durante a 

etapa de pré-análise foram agrupadas em seções, visando torná-las compreensíveis e 

contextualizá-las na forma de estudo de caso. Essas seções são apresentadas na Figura 12. 

Figura 12 - Seções do estudo de caso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir do estudo de caso, seguiu-se para a última etapa, onde se realizou uma análise 

comparativa, confrontando a realidade da empresa estudada com a teoria. 

Para facilitar a compreensão da estrutura de análise, o Quadro 2 apresenta a associação 

estabelecida entre os objetivos específicos do trabalho, a revisão bibliográfica e as seções de 

análise. 
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Quadro 2 – Súmula da estrutura de análise aplicada 

Objetivos Específicos Revisão bibliográfica Seção de análise 

¶ Entender a estratégia de 

transformação digital adotada, seus 

principais focos e como se conecta 

com a estratégia de negócios. 

2.2. Estratégia de negócio digital 

2.2.1 Digitalizar o negócio core 

2.2.2 Novas fontes de 

crescimento digital 

5.1 Estratégia de negócio 

digital da MRV&CO 

¶ Avaliar quais foram os fundamentos 

desenvolvidos para preparar a 

empresa para a transformação 

digital. 

2.1.1 5 domínios da 

transformação digital 

2.2.3 Competências-chave 

5.1 Estratégia de negócio 

digital da MRV&CO 

¶ Identificar as áreas responsáveis por 

inovação e transformação 

digital, suas respectivas funções e os 

mecanismos de inovação usados.  

2.2.1 Digitalizar o negócio core 

2.2.2 Novas fontes de 

crescimento digital 

2.2.4 Inovação aberta e fechada 

5.2 Estrutura de inovação da 

MRV&CO 

¶ Expor as tecnologias que já são 

aplicadas na operação da empresa. 

2.4.2 As tecnologias digitais no 

setor da incorporação 
5.3 Tecnologias usadas na 

produção 

¶ Identificar os desafios à inovação 

enfrentados 

2.3.3 A cadeia de valor e seus 

principais desafios 

2.4.1 Desafios à inovação 

5.4 Desafios à inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Apresentação Geral MRV&CO e Histórico 

Fundada em Belo Horizonte em 1979, a MRV&CO é uma empresa brasileira de capital 

aberto com 41 anos de história. É a maior construtora residencial da América Latina e é líder 

de mercado no segmento de imóveis populares, sendo a única presente em mais de 160 cidades 

brasileiras, 21 estados e no Distrito Federal (Figura 13). 

Figura 13 - Disposição geográfica MRV&CO 

 

Fonte: MRV (2020b) 

Em 2020, a MRV&CO encerrou o ano com 19.065 colaboradores diretos e registrou um 

total de 36.658 unidades lançadas. Além disso, registrou o Valor Geral de Vendas (VGV) de 

R$ 7,5 bilhões, sendo o melhor ano da história da empresa, com aumento de 9,5% ante 2019. 

A primeira fase de sua história, período pré-abertura de capital em 2007, foi marcada 

pelo início e consolidação de suas atividades na capital mineira, além da expansão para novas 

praças. Em 1995, já com uma participação de mercado relevante em Belo Horizonte, a 

MRV&CO começou seu processo de expansão geográfica, inicialmente em Uberlândia e em 

seguida para Americana (SP) e região sul do país. 
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Em 2007, ano da abertura de capital na bolsa de valores, a empresa já estava presente 

em 41 cidades e entregava cerca de 3 mil unidades habitacionais por ano. Com os recursos 

levantados, a companhia deu início a uma jornada de expansão acelerada, chegando em 2017 a 

155 cidades e a 36 mil unidades entregues.  

A Figura 14 mostra o salto da receita líquida, que saiu de R$ 400 milhões em 2007 para 

R$ 4,01 bilhões em 2011, resultando em um crescimento anual da ordem de 78%.  

Figura 14 – Evolução Receita Líquida MRV&CO 

 

Fonte: MRV (2021d) 

Durante o ano de 2007 e 2008, diversas incorporadoras recorreram à bolsa de valores 

para captar recursos e expandir suas operações, passando a atuar em diferentes regiões e 

segmentos. Entretanto, essa expansão geográfica se provou ser desafiadora e muitas dessas 

empresas acabaram tendo problemas financeiros ou mesmo encerrando as atividades. 

A MRV&CO foi uma das poucas que tiveram sucesso na penetração geográfica e 

acredita que essa capacidade comprovada de já ter construído nessas diferentes cidades é uma 

fonte de diferencial competitivo. Além disso, essa diversificação reduz o risco de a empresa ser 

prejudicada por mudanças na legislação ou mesmo na demanda de um único município e ainda 

atua como barreira de entrada para novos competidores. 

A partir de 2014, o mercado imobiliário entrou em um período de recessão onde a 

MRV&CO conseguiu manter o nível de receita líquida, demonstrando a resiliência do segmento 

popular. A companhia aproveitou esse momento menos aquecido para olhar internamente e se 

estruturar para um novo período de crescimento. Foram feitos investimentos na operação, em 
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processos, treinamentos e na digitalização, onde, de 2015 a 2019, foram investidos cerca de R$ 

250 milhões. 

Essa reestruturação resultou em uma melhora dos indicadores de lucratividade e na 

diminuição da dívida. A margem bruta, por exemplo, que é a diferença entre a receita total e os 

custos dos produtos vendidos dividido por essa receita, aumentou 7,5 pontos percentuais entre 

2013 e 2017 (Figura 15). 

Figura 15 - Evolução Margem Bruta MRV&CO 

 

Fonte: MRV (2018) 

Em 2017, a MRV&CO começou uma nova etapa de sua história, reduzindo a velocidade 

de expansão para novas cidades e apostando na diversificação de produtos. Como será visto nas 

próximas seções, a empresa quer expandir suas ofertas para diferentes faixas de rendas e estar 

presente em diversas fases da vida de seus clientes.  

4.2 Estratégia Movida pelo Digital 

Em outubro de 2019, a MRV&CO anunciou seu novo propósito: “Construir sonhos que 

transformam o mundo”. No reposicionamento da marca, foi retirada a palavra “engenharia” do 

nome para não atrelar suas atividades apenas à incorporação e construção. 

A estratégia é se tornar uma plataforma de habitação, oferecendo soluções capazes de 

proporcionar tudo o que a pessoa precisa para morar, atuando em cada ponto da jornada de seus 

clientes, como a compra do imóvel, serviços do dia a dia, reforma, venda e compra de um novo 

lar.  
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O conceito de plataforma digital envolve um modelo de negócio onde, por meio de 

tecnologia, é feita a conexão entre quem produz e quem consome. No caso da MRV&CO, essa 

conexão pode ser entre ela e seus clientes ou mesmo entre empresas parceiras ofertando serviços 

complementares. 

Atualmente, mais de 1,3 milhão de pessoas moram em um MRV, o que resulta em 1 a 

cada 150 brasileiros, uma base significativa. O objetivo da empresa é transformar essa base em 

um ativo, fazendo com que a relação de consumo com o cliente perdure por muito tempo, 

gerando frutos à companhia.  

Essa proposta representa uma quebra de paradigma na indústria, onde historicamente, 

após a entrega das chaves, os clientes eram vistos como passivos, pois os chamados pós-obra 

resultam em despesas, que acabam gerando custos extras e prejudicam as margens. 

Na visão dos atuais presidentes, a expansão para uma plataforma de habitação tem 

potencial transformador, e que a base de clientes será fonte de vantagem competitiva no médio 

e longo prazo, sendo fundamental para a sustentabilidade e longevidade do negócio. 

Para desenvolvê-la, a MRV&CO está apostando em 3 pilares: expansão do portfólio de 

produtos, ofertando soluções que atendam diferentes necessidades e momentos de vida de seus 

clientes; eficiência operacional, para manter a saúde financeira do negócio; e experiência do 

cliente.  

Esses mesmos pilares guiam seu propósito de transformação digital e inovação, o qual 

é “transformar a experiência dos clientes, melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos 

produtos, através da busca e implantação de novas tecnologias, produtos, processos e negócios, 

conectando diversos ecossistemas de inovação”.  

Portanto, há um alinhamento entre os objetivos da empresa e os das áreas de inovação, 

resultando em uma estratégia de negócio digital, onde tecnologia e inovação são vistas como 

meio de potencializar e tornar possível a execução da estratégia. 

Diferentemente de organizações menos maduras digitalmente, as quais, segundo Kane 

et al. (2015), tendem a focar em tecnologias individuais e ter uma estratégia voltada ao 

operacional, a MRV&CO demonstra ter uma visão de onde quer chegar e como pode fazer uso 

das tecnologias para acelerar o processo e transformar seu modelo de negócios. 
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4.2.1 Expansão do portfólio de produtos 

Como exposto anteriormente, desde 2017, a empresa vem adotando uma estratégia mais 

incisiva de diversificação do portfólio de produtos, que, atualmente, vai desde 

empreendimentos voltados às camadas mais populares até à classe média e passa por uma 

operação de aluguel de imóveis, no Brasil e nos EUA, e outra de loteamento. 

A oferta de produtos para diferentes necessidades e faixas de renda, permite à 

companhia participar da vida do cliente não apenas na compra do primeiro apartamento, mas 

no ciclo como um todo, sendo um pilar fundamental na proposta da plataforma de habitação. 

A Figura 16 mostra todas as marcas do grupo, seus produtos, o público-alvo por faixa 

de renda e a fonte de financiamento. É possível observar que a empresa hoje atende desde 

famílias com renda mensal de 2 salários-mínimos até 11, o que, segundo estimativas próprias, 

representa 90% da população brasileira. 

Figura 16 - Portfólio de produtos MRV&CO 

 

Fonte: MRV (2020b) 

Abaixo é apresentada uma breve descrição sobre cada marca: 

a) MRV: principal marca do grupo, é voltada ao segmento popular, atendendo famílias 

com renda mensal entre 2 a 9 salários mínimos. Mais recentemente, lançou a linha 

Essencial, produto de maior acessibilidade que é direcionado a faixa da população com 

menor renda, entre 2 a 2,8 salários mínimos. 
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b) Sensia: marca criada em 2020 para atender o segmento de médio padrão, com imóveis 

destinados para as faixas de renda familiar entre R$ 7 mil e R$ 11 mil. 

c) Urba: loteadora fundada em 2012, que está presente em 16 cidades. A empresa atua 

tanto criando loteamentos abertos ou fechados, e tem sinergia com a marca MRV, que 

pode atuar em parceria para construir casas em sua parte do terreno. 

d) Luggo: startup criada em 2018 que é voltada à locação de imóveis, explorando o 

conceito de multifamily (multifamiliar), onde os empreendimentos são construídos 

exclusivamente para essa finalidade. Busca agregar serviços e tecnologia para fornecer 

uma experiência de moradia diferenciada. 

e) AHS: empresa norte americana de multifamily que foi adquirida em janeiro de 2020. O 

modelo de negócio consiste em incorporar, construir, fazer a venda do empreendimento 

para um fundo de investimento e fazer a gestão dos aluguéis, ganhando uma taxa de 

administração sobre eles. 

Com essa variedade de produtos, a empresa consegue acompanhar a evolução das 

necessidades de seus clientes, que podem, por exemplo, começar alugando um apartamento da 

Luggo e depois adquirir um imóvel da MRV e até da Sensia. O potencial da plataforma de 

habitação está em manter esse cliente conectado com a marca, para que o mesmo siga com a 

empresa ao longo da vida. Portanto, a estratégia é aumentar cada vez mais a diversificação 

entres os diferentes produtos.  

Como mostrado na Figura 17, o estoque de imóveis ao final do quarto trimestre de 2020 

estava concentrado em 82% sobre as linhas Eco e Bio, que são o core atual. Já para 2021, esses 

mesmos produtos representarão 64% das unidades lançadas. 

Figura 17 - Tipos de produtos presentes nos lançamentos de 2021 

 
Fonte: MRV (2020b) 
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Essa expansão do portfólio será crucial para o próximo ciclo de crescimento da 

companhia, onde, conforme indicado na Figura 18, a MRV&CO sairá de um VGV de R$ 7,5 

bilhões ao final de 2020 para um VGV de R$ 18 bilhões em 2025. 

Figura 18 - Plano de crescimento MRV&CO 2025 

 

Fonte: MRV (2021c) 

Com isso, a empresa mais que dobrará de tamanho nos próximos 5 anos, sendo que os 

produtos fora do core business representarão 67% do VGV esperado e 50% das unidades 

entregues. Ao final do ciclo, a MRV&CO se tornará uma empresa de 80 mil unidades 

habitacionais por ano. 

Outros fatores importantes a serem observados são a diversificação entre as fontes de 

funding (financiamento) e a internacionalização da marca. Em 2025, é estimado que apenas 

32,8% do capital virá do FGTS, fonte principal dos recursos dos programas habitacionais, 

29,8% virão da poupança (SBPE) e o restante de investidores do mercado de capitais, os fundos 

imobiliários no Brasil e os Reits (real estate investment trusts) nos Estados Unidos. Já através 

da AHS, a MRV&CO terá 31,8% da receita vinda dos Estados Unidos, consolidando um 

movimento de internacionalização. 

4.2.1.1 Luggo 

A Luggo é um case (caso de negócio) alinhado a duas tendências de mercado, a de posse 

versus uso e a de moradia como serviço. A criação da startup é uma resposta a esses 
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movimentos e vai de encontro com a visão da alta direção, que pretende estar à frente da 

disrupção do setor. 

Segundo Zanatta (2020), um levantamento do IPESPE indicou que 82% dos jovens entre 

16 e 24 anos não têm interesse em financiar uma casa ou apartamento e contrair uma dívida que 

se estenderá por décadas. 

Para Alexandre Frankel, fundador da incorporadora Vitacon e da startup Housi, as 

pessoas já não querem mais comprar um imóvel e ficar endividadas durante 30 anos, e que essas 

prezam por viver com liberdade em um lugar que faça sentido para a fase em que elas estejam, 

representando uma revolução na maneira de consumir moradia (ZANATTA, 2020). 

Gesner Oliveira, Ph.D. em economia pela Universidade da Califórnia, afirmou na 

entrevista que há uma inversão na lógica de consumo que substitui a posse pelo uso, onde, da 

mesma maneira que os serviços de filmes e séries por assinatura substituíram a necessidade de 

comprar DVDs, a tendência é que seja aplicado um olhar mais prático ao ato de morar 

(ZANATTA, 2020).  

Já sobre a moradia como serviço, os modelos de negócios que se encaixam nessa 

tendência ofertam, além de um ativo imobiliário, serviços e experiência, que variam de acordo 

com as necessidades de seus clientes. Ou seja, é um produto imobiliário onde o público-alvo 

impacta diretamente a operação (TERRACOTTA VENTURES, 2020b). 

A grande transformação desse modelo é a mudança de uma mentalidade voltada ao 

produto para outra focada em serviços. Dessa forma, o foco passa a ser o cliente e sua 

experiência, uma vez que está sendo ofertado um serviço ao consumidor e não somente um 

espaço (TERRACOTTA VENTURES, 2020b). 

Diante dessas transformações na relação entre consumidor e o imóvel, foi criada a 

Luggo. A operação da startup funciona da seguinte forma: a MRV constrói os prédios para a 

Luggo, as unidades são alugadas, os edifícios são vendidos, na sequência, para um fundo 

imobiliário, e a empresa administra os imóveis, ganhando uma taxa de administração do fundo 

imobiliário (Figura 19). 
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Figura 19 - Modelo de negócio Luggo 

 

Fonte: MRV (2019b) 

Os empreendimentos da Luggo, portanto, são voltados 100% para aluguel e com isso a 

operação é especializada em atender esse público. Contam com equipes focadas no atendimento 

ao cliente e manutenção predial, que buscam garantir a satisfação dos moradores. 

Alinhado ao conceito de moradia como serviço, o modelo de atuação também envolve 

a oferta de uma série de serviços e comodidades aos moradores, como limpeza, manutenção, 

internet, TV a cabo, entrega de medicamentos, carros e bicicletas compartilhadas, aluguel de 

móveis, minimercados, coworkings, lavanderia e academia.  

A Luggo também é um exemplo de como a tecnologia torna possível a oferta de novos 

produtos. Além de conseguir acessar os serviços disponíveis através de uma plataforma digital, 

todo o processo de locação pode ser feito de maneira online e não exige a figura do fiador. Um 

outro exemplo do uso de tecnologia foi a parceria com o Ifood, onde foram instalados armários 

no térreo que avisam os locatários quando a comida chegar. 

A taxa de ocupação está em torno de 97%, indicando uma grande demanda pelo produto. 

Quando comparada com taxas médias de mercado, a Luggo apresenta um resultado superior. A 

vacância de imóveis residenciais no estado de São Paulo, por exemplo, atingiu 12% na 

pandemia (AABIC, 2020). 

Em relação ao perfil de cliente, ainda não existe um específico. São desde famílias até 

casais jovens e pessoas solteiras. A renda familiar média mensal é de aproximadamente R$5 
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mil e os apartamentos são voltados para a classe B e C. O valor médio do imóvel locado está 

em R$ 1 mil para imóveis de dois dormitórios.  

De acordo com a empresa, o NPS, metodologia que mede a satisfação de clientes, está 

em 48. O número, segundo Resultados Digitais (2018), é suficiente apenas para classificá-lo 

como razoável, sendo considerado muito bom um NPS entre 50 e 74 e excelente um acima de 

75. Portanto, apesar de quantitativamente estar próxima de oferecer uma experiência muito boa, 

o indicador mostra que ainda há oportunidades para melhorar o serviço oferecido.  

Sobre a evolução da startup, segundo Eduardo Fischer, um dos presidentes da 

MRV&CO, a Luggo pode operar 10 mil imóveis daqui a cinco anos. Atualmente, a startup já 

opera 4 empreendimentos em 3 cidades diferentes, totalizando 452 unidades habitacionais, e 

pretende lançar outras 1120 unidades em 2021. 

4.2.2 Eficiência Operacional 

A operação da MRV&CO é complexa, sendo a única a estar presente em 162 cidades, 

o que significa que é preciso manter o padrão de qualidade em diferentes regiões, lidar com 

diferentes fornecedores e perfil de clientes. 

Ainda, por atuar principalmente no segmento de baixa renda, os empreendimentos têm 

a faixa de preço tabelada, o que impede que a empresa repasse aos clientes possíveis aumentos 

de preço de insumos ou mesmo desperdícios oriundos de ineficiência operacional. 

Além do mais, o plano de virar uma plataforma habitacional, expandindo a oferta de 

produtos para diferentes necessidades e perfis de renda, acaba aumentando essa complexidade, 

onde a MRV&CO sairá de uma empresa de 40 mil unidades habitacionais por ano para se 

transformar em uma de 80 mil unidades anuais. 

Todos esses fatores aumentam a importância de ter uma excelência operacional e a 

empresa vem buscando esse objetivo através da digitalização do core business, adoção de novas 

tecnologias e novos métodos construtivos como a parede de concreto, ações que têm aumentado 

o índice de produtividade da companhia. 

Em relação à digitalização do core business, foram mais de R$ 530 milhões investidos 

nos últimos 8 anos em projetos de tecnologia e inovação, o que resultou em uma infraestrutura 

tecnológica robusta que forma hoje seu backbone operacional. 
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Essa estruturação começou em 2010 com a implantação do ERP (Enterprise Resource 

Planning), que buscou profissionalizar a gestão da empresa, passou pela adoção de um CRM 

(Customer Relationship Management), para controle do processo de vendas, e mais 

recentemente, em 2019, a gestão das obras passou a ser realizada por meio do MRV Obras 

Mobile. 

Esse último, se trata de um sistema online que gerencia o planejamento e controle das 

obras, permitindo, por exemplo, que os pedidos de materiais e o controle das equipes sejam 

feitos por uma plataforma digital, que pode ser acessada diretamente no canteiro de obra. 

Com esse backbone operacional, a MRV&CO garante que todos esses sistemas estejam 

interconectados e integrados à uma arquitetura tecnológica central, que contém todas as 

informações sobre a operação da empresa, tornando-a mais eficiente.  

Um exemplo disso é a evolução da equipe de vendas, que, de 2019 para 2020, ficou 

21% mais eficiente, passando de uma média de 10,3 vendas por corretor por ano para 12,5 

(Figura 20). 

Figura 20 - Evolução da equipe de vendas 

 

Fonte: MRV (2020b) 

Além das tecnologias já citadas, também se destacam o uso do MRV Terrenos, MRV 

DI, BIM e drones, as quais são abordados abaixo: 

a) MRV Terrenos: sistema desenvolvido para gerenciar todo o fluxo de prospecção e 

compra de novos terrenos. A solução funciona como um Big Data, onde os terrenos são 

demarcados no Google Map e suas informações são cadastradas no aplicativo. Também 

são disponibilizados dados sobre terrenos de concorrentes, lojas e empreendimentos 

existentes na região, dados do IBGE, renda média e densidade demográfica. 
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b) MRV DI: complementando o MRV Terrenos, o MRV DI é uma plataforma que utiliza 

tecnologia de gestão eletrônica de documentos e busca digitalizar o fluxo de legalização 

de terrenos. Através da solução é possível acompanhar as etapas, controlar as atividades 

e centralizar todos os documentos envolvidos no processo. 

c) Uso do BIM: o BIM foi implantado em 2014 e é usado em todo o ciclo de vida de um 

empreendimento, abrangendo não somente a modelagem, mas também o gerenciamento 

do planejamento, do orçamento e do as built. É reconhecido como um passo 

fundamental na transformação digital por ser a porta de entrada para outras tecnologias 

como a impressão 3D, realidade aumentada, inteligência artificial e robotização. 

d) Drones: são usados em diferentes etapas do ciclo construtivo, na fase anterior a obra, o 

mapeamento e levantamento de dados dos terrenos, como informações topográficas, são 

feitos através de drones. Já durante a execução, eles são usados tanto para o 

acompanhamento da evolução quanto para o projeto as built. 

A adoção de novos métodos construtivos também é uma parte importante da busca da 

MRV&CO por eficiência operacional. Ao longo dos anos a empresa vem inserindo inovações 

ao seu modelo construtivo que tem resultado em uma evolução do seu índice de produtividade. 

A mais impactante delas foi a transição de alvenaria estrutural para parede de concreto, que 

começou em 2014 e já representa 96% das unidades construídas (Figura 21). 

Figura 21- Evolução dos métodos construtivos (% das unidades construídas) 

 

Fonte: MRV (2019) 

A adoção da parede de concreto trouxe um ganho significativo de eficiência para a 

companhia, onde o índice de produtividade (IP), indicador que mede a quantidade de pessoas 

necessárias para construir uma unidade, passou de 8,1 para os atuais 4,6. Ou seja, a MRV&CO 

atualmente é 76% mais eficiente do que era antes da parede de concreto (Figura 22). 

Figura 22 - Evolução da produtividade 
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Fonte: MRV (2018) 

A velocidade de produção (VP), indicador que mede a porcentagem executada por mês 

das obras em andamento, também evoluiu, saindo de 3% ao final de 2013 para 4,3% ao final de 

2017, uma melhora de 43%.  

A empresa também já fez testes com a metodologia de construção modular, em parceria 

com a startups curitibana Tecverde, e na visão de seus executivos, apesar de acreditarem que o 

futuro do setor passe pela industrialização da construção, a tecnologia ainda não consegue ser 

economicamente competitiva com a parede de concreto. 

Por fim, mais recentemente, a companhia começou a fazer pilotos com um novo tipo de 

forma, batizada de forma flex, em substituição às de alumínio que, segundo os presidentes, vêm 

resultando em obras 2 meses mais rápidas e um ganho de produtividade da ordem de 15%. 

4.2.3 Experiência do cliente 

Garantir uma boa experiência é o terceiro pilar da estratégia de se transformar em uma 

plataforma de habitação. Pois, somente clientes satisfeitos vão se manter engajados com a 

companhia ao longo dos anos, o que tornará possível que a mesma ofereça soluções para cada 

etapa de suas vidas. 
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Para desenhar e aprimorar a jornada ideal dos clientes, a empresa faz sessões de ideação 

utilizando a metodologia do design thinking, que foi criada para o desenvolvimento de produtos 

e serviços colocando as necessidades, desejos e limitações do usuário no centro.  

Como benchmarking (avaliação comparativa), a MRV&CO se inspira nas grandes 

empresas globais, pois a maior parte dos clientes nunca teve a experiência de comprar um 

imóvel para fazer a comparação com outras incorporadoras. Portanto, o pensamento é que eles 

devem estar no nível de competitividade das grandes marcas, pois é com elas que serão 

comparados. 

No centro das ações para transformar a experiência dos clientes está o projeto da 

Plataforma Habitacional Digital, que caminha para ser um super aplicativo que acompanha o 

consumidor durante as quatro etapas de sua vivência com a empresa (Figura 23), da compra até 

a utilização de sua solução de moradia. 

Figura 23 - Plataforma Habitacional Digital 

 

Fonte: Adaptado de MRV (2020b) 

O primeiro passo dessa jornada é o momento em que o cliente pode conhecer os 

produtos de forma online. Para isso, é utilizada inteligência artificial, através do chatbot, que 

oferece o produto adequado às necessidades e poder de compra do consumidor. Também é 

possível acessar o apartamento decorado virtual, interface que utiliza ferramentas de realidade 

virtual, que permite conhecer imóvel de interesse de maneira digital. 

Após a escolha do imóvel, toda a compra pode ser feita através da plataforma, desde a 

assinatura digital do contrato, passando pela análise de crédito e negociação de parcelas. O 

projeto da jornada de compra digital engajou cerca de 100 profissionais e foi lançado em janeiro 

de 2020, restrito inicialmente a Belo Horizonte.  
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Com a pandemia do Coronavírus, ele teve sua expansão acelerada e já atende todas as 

regiões que a MRV&CO está presente. Em 2020, a companhia bateu o recorde de vendas 

líquidas de sua história com R$ 7,5 bilhões (Figura 24), das quais 75% já nascem no digital. 

Figura 24 - Vendas Líquida MRV&CO - R$ milhões 

 

Fonte: MRV (2021c) 

O resultado de vendas esteve em linha com o crescimento apresentado na 

comercialização de unidades do programa habitacional Casa Verde e Amarela, que, segundo 

Abrainc em Quintão (2020), cresceu 39,2% em 2020. Portanto, a plataforma foi importante para 

absorver a demanda dos clientes em um período em que os estandes de venda estavam fechados 

e a procura por imóveis online aumentou 62% (PIMENTEL, 2020), mas não foi diretamente 

responsável pelo resultado. 

 A terceira etapa da plataforma habitacional é o acompanhamento, em que o cliente pode 

acompanhar a evolução da obra, administrar suas obrigações financeiras com a empresa e 

preparar a mudança. Durante essa fase, também há a possibilidade de customizar o apartamento 

por meio da compra de kits de acabamento e armários com descontos, devido à parceria com 

fornecedores. 

Após a entrega das chaves, o cliente entra na etapa de “Conviver”, em que passa a ter 

acesso a diferentes serviços e produtos que têm como objetivo melhorar sua experiência de 

moradia. Entre eles estão o Mundo da Casa, módulo de educação financeira, manutenção 

preventiva do imóvel, Mão na Roda, gestão condominial e assistência ao síndico. Os principais 

são descritos abaixo: 
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a) Mundo da Casa: trata-se de um clube de vantagens que reúne marcas como Magazine 

Luiza, Electrolux, Petz e Tilibra. O objetivo é oferecer praticidade aos moradores, 

prometendo menores preços dos que os oferecidos nos canais de vendas externos. 

b) Mão na Roda: aplicativo criado em 2014 que busca incentivar a microeconomia local. 

Através dele, os moradores podem promover seus trabalhos, anunciar produtos ou 

contratar serviços de seus vizinhos. Ciente que muitos dos seus clientes são 

trabalhadores autônomos, a MRV&CO melhorou a plataforma durante a pandemia para 

ajudá-los a manterem suas rendas. O site conta com diferentes tipos de empreendedores, 

como vendedores de produtos alimentícios, psicólogos, revendedores, contadores, 

advogados e personal trainers. Além disso, as interações podem acontecer entre clientes 

de todo o Brasil. Em abril de 2020, o sistema contava com 14 mil usuários cadastrados 

e mais de 250 mil acessos. 

c) Aplicativo do condomínio: através dele o síndico pode fazer a gestão financeira do 

condomínio e se comunicar com os condôminos, que por sua vez, conseguem reservar 

espaços, controlar o acesso de visitantes e fazer chamados de assistência técnica. 

d) Agente dos Sonhos: programa de indicação premiada onde qualquer pessoa com mais 

de 18 anos pode se cadastrar, indicar um dos empreendimentos da MRV&CO e ganhar 

uma bonificação a partir de R$ 500. Depois da indicação, a empresa fica responsável 

por todo o processo de venda e, uma vez concluída a transação, é pago o benefício. 

Atualmente, 20% das vendas são originadas a partir da indicação premiada. 

Todas essas ações vêm resultando em uma melhora nos indicadores de satisfação dos 

clientes. Como mostrado na Figura 25, o NPS da MRV saiu de 38 no primeiro trimestre de 2019 

para 55 no terceiro trimestre de 2020, representando 45% de aumento. Um NPS acima de 50, 

como indicado por Resultados Digitais (2020), já é considerado muito bom, entretanto, ainda 

está distante de um nível excelente, que seria acima de 75. 

Figura 25 - Evolução NPS 

 
Fonte: MRV (2020b) 
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Entretanto, a empresa não deixa claro em qual momento é medido esse indicador. Seria 

interessante se houvesse alguma segmentação que indicasse a satisfação do cliente em 

diferentes pontos da jornada, como, por exemplo, após a experiência de compra do imóvel e 

depois de algum tempo já morando no empreendimento. Dessa forma, seria possível medir a 

efetividade das ações em garantir a satisfação durante a experiência de moradia do consumidor, 

que, como já mencionado, faz parte do sucesso da estratégia de plataforma de habitação. 

Ao analisar as avaliações dos usuários do aplicativo mobile “Meu MRV”, constatou-

se que o mesmo tem uma nota de 2,1/5 no “Google Play”, loja de aplicativos do sistema 

Android, e 4,1/5  na “Apple Store”. Entre os comentários, há reclamações sobre erros do sistema 

e dificuldade de acessar determinadas funcionalidades.  

Já no “Reclame Aqui”, plataforma popular de reclamações sobre empresas, a MRV 

tem nota 6,6 nos últimos 6 meses, sendo classificada apenas como regular. Todas essas 

informações demonstram que, apesar da evolução no NPS, a empresa ainda precisa continuar 

melhorando a experiência de seus clientes e a usabilidade da plataforma. 

De qualquer forma, a companhia vem tomando ações que estão alinhadas com os 

objetivos e mostram compromisso com sua estratégia. Por exemplo, a partir de 2020, os 

resultados do NPS influenciarão na participação nos lucros de todos os colaboradores. 

O Quadro 3 resume a estratégia de negócios digital da MRV&CO e seus três pilares-

chave: expansão do portfólio de produtos, eficiência operacional e experiência do cliente. 

Quadro 3 – Estratégia de negócios digital 

Estratégia de negócio digital 

 Se tornar uma plataforma de habitação, visando oferecer soluções capazes de atender as necessidades dos 

clientes durante sua jornada com a empresa. 

Pilares-chaves 

Expansão do portfólio de produtos 
Marcas do portfólio: MRV, Luggo, Urba, Sensia e AHS. As marcas 

fora do core business representarão 50% das unidades habitacionais 

lançadas e 67% do VGV de 2025. 

Eficiência operacional 

Estruturação de um backbone operacional, com a digitalização da 

operação e integração dos sistemas com a arquitetura tecnológica, e 

evolução dos métodos construtivos da empresa, buscando melhorar 

os índices de produtividade. 

Experiência do cliente 
Desenvolvimento da plataforma habitacional digital, que busca 

digitalizar toda a jornada do cliente com a MRV, desde a compra até 

soluções oferecidas para melhorar sua experiência de moradia. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3 Estrutura de Inovação 

A MRV&CO encara inovação como uma maneira de sobreviver em um mundo 

competitivo, onde caso ela não esteja atenta a mudanças, tendências e novas tecnologias, será 

questão de tempo para que a empresa seja superada por outras, assim como já aconteceu com 

outras grandes marcas no passado.  

Portanto, a companhia busca estar à frente do movimento e criar o próximo “algo novo”. 

Uma frase bastante utilizada pela diretoria executiva é que eles não querem ser “uberizados” e 

sim criar o próximo Uber, se referindo a disrupção causada pelo aplicativo de compartilhamento 

de transporte na indústria de táxis. 

Para isso, entre 2015 e 2019, foram investidos mais de 250 milhões de reais em projetos 

de transformação digital e no desenvolvimento conjunto de produtos e serviços em parcerias 

com startups. Somente em 2020, o valor investido foi de 100 milhões de reais, o que representa 

cerca de 1,5% da receita líquida da empresa. É estimado que esse valor chegue a 150 milhões 

em 2021. 

De acordo com a pesquisa feita pela Deloitte (2020), 59% das corporações do setor 

investem menos de 1% do orçamento anual em iniciativas de inovação, o que coloca a 

MRV&CO acima da média da indústria. Entretanto, o mesmo estudo traz que, segundo o jornal 

Valor Econômico, as empresas mais inovadoras investem pelo menos 5% da receita líquida em 

inovação, demonstrando que ainda há espaço para aumentar o capital investido. 

Para direcionar os esforços de inovação, os departamentos são guiados pelo propósito 

da empresa de “Construir sonhos que transformam o mundo", que foi destrinchado para criar o 

propósito de inovação, que já foi exposto na seção sobre “Estratégia movida pelo digital''. Dessa 

forma, é adotada uma visão de longo prazo, em que a inovação é vista como meio para chegar 

nos objetivos, além de garantir seu alinhamento com os pilares estratégicos da empresa. 

Apesar de enxergar a inovação como algo transversal e que deve estar presente em todas 

as áreas da empresa, há dois departamentos que compõem a estrutura de inovação, são eles o 

de TI/Transformação digital e o de Novos Negócios (Figura 26) 
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Figura 26 – Departamentos de inovação MRV&CO 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O departamento de TI/Transformação Digital é responsável por desenvolver a 

plataforma habitacional digital e toda a arquitetura de sistemas da empresa, que dá origem ao 

seu backbone operacional. Portanto, ela é voltada a dois grandes objetivos, a eficiência 

operacional e melhorar a experiência dos clientes.  

A grande transformação da área foi a mudança do modelo de gestão, que passou da 

metodologia cascata para uma metodologia ágil, que permite trabalhar com diversos projetos 

simultâneos e garante mais autonomia às equipes, acelerando o ciclo de desenvolvimento.  

No modelo ágil, as equipes são multidisciplinares e trabalham em squads (pequenos 

times multidisciplinares). Atualmente são mais de 400 pessoas dedicadas a novos projetos de 

inovação, e 40 squads, resultando, segundo o presidente da MRV Rafael Menin, em mais de 

100 produtos digitais em desenvolvimento. 

Já a área de Novos Negócios, como o próprio nome sugere, é diretamente responsável 

pela concepção de novos produtos, estando a frente do processo de diversificação de portfólio. 

O departamento foi responsável, por exemplo, pela criação da Luggo e da Sensia. 

Ainda dentro de Novos Negócios, está a área de Inovação, que tem como funções cuidar 

dos projetos de inovação aberta, do programa de ideias de funcionários, fazer esforços de 

engajamento e incentivar a cultura de inovação da MRV. 
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A área nasceu em 2019 como um departamento independente que respondia diretamente 

à presidência da empresa, tendo sido criada devido a uma necessidade de organizar suas 

iniciativas de inovação. Já no final de 2021, teve uma mudança de gestor e foi incorporada ao 

departamento de Novos Negócios.  

A principal justificativa para o movimento foi a necessidade de trazer uma liderança 

mais envolvida com a engenharia e sistema produtivo, como forma de aproximar a empresa dos 

conceitos da indústria 4.0, visto como fundamentais para o futuro da companhia. 

4.3.1 Processo decisório de inovação 

No início do processo decisório está o comitê de inovação, que é formado pela alta 

direção e dá direcionamentos sobre onde a empresa está indo. A partir daí, são elaborados 

business cases utilizando uma metodologia chamada OKR, popularizada pelo Google, que 

consiste na definição de resultados e objetivos claros e mensuráveis que estejam ligados aos 

objetivos da companhia. 

Portanto, todo business case propõe uma solução para alguma dor ou necessidade do 

negócio, tem um indicador mensurável que indique o sucesso ou não deste investimento e está 

diretamente ligado à estratégia da empresa. 

Cada projeto tem um sponsor (patrocinador), que faz parte da área impactada por ele e 

age como seu dono. Ainda, todos os cases concorrem entre si, numa visão de gestão de portfólio, 

onde a empresa opta pelos projetos que julga serem mais relevantes à estratégia. Essa decisão 

é tomada pela alta direção, através do comitê de inovação. 

Uma vez selecionados, os projetos são tocados por um squad multidisciplinar, os 

resultados ligados aos OKRs são monitorados e, caso venha a ser bem-sucedido, ele é escalado 

para o resto da companhia. O objetivo de se trabalhar com squads e com a metodologia ágil é 

acelerar o ciclo de desenvolvimento e permitir uma testagem e aprendizado rápido, tornando a 

equipe mais eficiente. A Figura 27 resume o processo decisório. 
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Figura 27 – Processo decisório de inovação 

 

Fonte: Elaborado pelo auto 

Ainda sobre gestão de portfólio, a MRV&CO faz uso dos três horizontes da McKinsey, 

que divide a inovação em projetos de curto, médio e longo prazo. A ideia é ter um portfólio de 

inovação com 70% dos projetos voltados ao horizonte de curto prazo, mais ligado a melhorias 

de processos, 20% para o de médio, voltado principalmente a novos produtos, e 10% para o de 

longo, que seriam coisas disruptivas. 

Dessa forma, a empresa garante o balanceamento do portfólio, ao olhar tanto para 

iniciativas que gerem resultados rápidos, mas sem deixar de lado projetos que possam 

transformar o modelo de operação da companhia. 

Esse é um ponto interessante e está relacionado a armadilha do sucesso exposta por 

Haanes et al. (2018), em que as organizações que estão satisfeitas com o negócio principal 

esquecem de destinar recursos para explorar novos modelos de negócios, ficando vulneráveis a 

disrupções. Portanto, essa distribuição de esforços entre projetos com diferentes horizontes, 

acaba evitando que a MRV&CO caia nessa armadilha. 

4.3.2 Inovação aberta 

Uma das principais estratégias de inovação da companhia é a parceria e conexão com 

startups no conceito de inovação aberta. Em sua visão, não faz sentido desenvolver do zero 

algo que alguma startup já faz bem. Isso porque, conforme destacado por Spina (2019), 

desenvolver internamente pode ser muito caro, pois a empresa vai ter que passar por todos os 
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passos de validação de mercado que essa startup já passou. Portanto, atuar em parceria com 

essas organizações é uma maneira de acelerar esse ciclo e poupar recursos. 

Um exemplo dessa estratégia é o aplicativo condominial da Plataforma Habitacional, 

que nasceu através de uma parceria com a uCondo, startup que já oferecia uma funcionalidade 

similar a seus clientes. 

Entre os mecanismos de inovação aberta adotados, se destacam a interação com hubs e 

a promoção de desafios temáticos. Além disso, foi inaugurado em dezembro de 2020, um 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com o Senai MG. 

Atualmente a empresa faz parte de dois hubs de inovação, o Órbi Conecta e o Icon Hub. 

O Órbi foi criado em 2017 pela MRV&CO, Banco Inter e a Localiza e tem como objetivo 

acelerar a conexão entre startups, corporações, investidores e a academia. Lá, são realizados 

cursos, eventos, palestras e encontros que visam promover a troca de conhecimento entre os 

participantes.  

O espaço também conta com um coworking, que reúne startups residentes e 

representantes das corporações, e um programa de membros, destinado a empresas que querem 

fazer parte da rede, mas não são residentes. 

Já o Icon Hub foi idealizado pelo Sinduscon-SP em parceria com a Neo Ventures e 

funciona de maneira similar, com a especificidade de ser voltado unicamente ao setor da 

construção civil. 

Do lado dos desafios temáticos, a MRV&CO tem uma página em seu website destinado 

exclusivamente à inovação, onde os empreendedores podem cadastrar suas startups para algum 

desafio ou mesmo conhecer os prêmios e as iniciativas em que a empresa está envolvida. 

Atualmente há 3 desafios abertos, um voltado a eficiência operacional, que busca por 

soluções que industrializem o processo construtivo e aumentem a produtividade, outro sobre 

qualidade, que procura alternativas que tragam mais durabilidade ao produto final, e um último 

de experiência do cliente, destinado a empresas que agreguem serviços que melhorem a 

experiência ao longo de sua jornada. 

Após a inscrição, as melhores startups são selecionadas e podem ter uma prova de 

conceito aprovada, com a oportunidade de testar seu produto em menor escala em alguma obra 
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da empresa. Caso o teste seja bem-sucedido, a solução é replicada progressivamente nos demais 

canteiros e regiões atendidas. 

Por fim, foi inaugurado em dezembro de 2020 seu Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em parceria com o Senai MG. Foram investidos dois milhões de reais no 

projeto que tem como objetivo desenvolver novos materiais, tecnologias, processos e métodos 

construtivos que contribuam para a eficiência de suas obras e qualidade dos produtos. 

O espaço promoverá a integração entre a MRV&CO, o SENAI e o mercado, por meio 

de projetos focados na engenharia que terão um ambiente de teste semelhante ao encontrado no 

canteiro de obra, onde serão construídos oito apartamentos com a tipologia padrão da empresa 

distribuídos em dois pavimentos. Dessa forma, será possível fazer experimentos em condições 

reais, mas de forma controlada. 

Segundo os presidentes da MRV&CO, a intenção é envolver fornecedores e outras 

empresas da cadeia produtiva para que todos estejam pensando em inovações e melhorias para 

a indústria da construção. 

Apesar do propósito do espaço ser desenvolver novas tecnologias, processos, materiais 

e métodos construtivos, foi exposto durante a entrevista que o Centro de Pesquisa tem atuado 

mais para a homologação de fornecedores, desviando de seu objetivo inicial. 

4.4 Competências-chave 

Conforme abordado na revisão bibliográfica, há quatro competências-chave que 

precisam ser desenvolvidas para que uma empresa consiga passar pelo processo de 

transformação digital com êxito, são elas: organização e cultura, tecnologia, ecossistema e 

dados e analytics. Ou seja, não é algo que acontece repentinamente, mas exige esforço e 

planejamento. 

A postura da MRV&CO é alinhada com essa dinâmica, onde a empresa vem investindo 

nos últimos anos em inovação e tecnologia de forma a construir os fundamentos necessários 

para a sua transformação digital. 

Em relação à organização e cultura, conforme abordado anteriormente, a companhia 

passou por um processo de mudança na dinâmica de trabalho quando saiu de um modelo cascata 
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para o ágil. Essa alteração buscou trazer maior celeridade, de forma a acelerar o ciclo de 

desenvolvimento e aprendizado de novos projetos. 

Para fomentar uma cultura inovadora, uma das ações é o Programa Inova, que busca 

engajar os colaboradores, recompensar as melhores ideias e incentivar o 

intraempreendedorismo. Com elementos de gamificação, através da plataforma, os grupos 

enviam suas ideias e vão ganhando pontos que podem no final ser trocados por diferentes 

premiações. 

Além disso, todo ano, os grupos responsáveis pelas cinco ideias implementadas que 

geraram maior retorno financeiro recebem uma premiação especial, que varia desde uma 

viagem ao Vale do Silício nos Estados Unidos até a quantia de R$1000 a R$5500 por 

integrante.  

Implementado em março de 2019, o Inova já contou com a participação de 2,5 mil 

colaboradores, dos quais 400 já foram premiados, e já teve mais de 1480 ideias cadastradas, 

que tem como pré-requisito ter foco no resultado e estar alinhada com as necessidades da 

empresa. 

Em dezembro de 2019, foi inaugurado o LAB, espaço dedicado ao desenvolvimento de 

projetos de inovação que está localizado na sede da empresa em Belo Horizonte. A missão é 

fortalecer a cultura inovadora entre os colaboradores e incentivar a troca de experiência e 

aprendizado entre as equipes.  

Sob responsabilidade da equipe de inovação, o LAB também recebe treinamentos, 

cursos e ações de desenvolvimento sobre temas como o design thinking e cultura ágil, que são 

comunicados para toda a empresa, com o objetivo de capacitar os colaboradores a entenderem 

e exercerem a inovação na prática. 

Já em relação a tecnologia, a MRV&CO tem investido constantemente nos últimos 10 

anos para construir os fundamentos necessários e criar uma competência tecnológica. De acordo 

com seu diretor de TI e Transformação Digital, Reinaldo Simas, esse é um processo que leva 

tempo e passa pelo desenvolvimento de três elementos principais: fundamentos digitais, 

destreza digital e vocação digital. 

Os fundamentos digitais são os elementos necessários para a criação da arquitetura 

tecnológica, que garantirá a integração entre os sistemas usados e a fluidez da informação. A 
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partir dos investimentos dos últimos anos, essa arquitetura foi desenvolvida e deu origem tanto 

ao seu backbone operacional quanto à plataforma de habitação digital. 

Com os fundamentos criados, o próximo passo foi montar um time com destreza 

tecnológica, ou seja, com competência para trabalhar com tecnologia. No centro disso está o 

modelo ágil com squads multidisciplinares, onde atualmente são mais de 300 pessoas 

trabalhando em 40 squads e em mais de 100 projetos. 

O último elemento do desenvolvimento de sua competência tecnológica passou pela 

vocação digital, que também está muito ligada à cultura e à visão empresarial, e consiste em ter 

uma organização voltada a usar a tecnologia como meio para transformar seus processos, sua 

operação e seu modelo de negócio. 

A terceira competência diz respeito à formação de ecossistemas e está por trás da 

premissa que grandes inovações raramente são feitas sozinhas. Para desenvolvê-la, a 

MRV&CO recorre às iniciativas de inovação aberta onde busca através de parceiros externos 

soluções para seus desafios.  

A Figura 28 representa as diferentes organizações envolvidas no processo de inovação 

da empresa, dando origem ao que eles chamam de inovação em rede. É possível observar que 

estão envolvidos desde hubs de inovação, empresas de investimento em startups, universidades 

e fornecedores. 

Figura 28 – Ecossistema de inovação MRV&CO 

 

Fonte: MRV (2020b) 
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Com os fornecedores, por exemplo, a empresa busca promover o desenvolvimento 

conjunto de novas soluções e produtos que busquem agregar valor para ambas as partes. Um 

desses casos foi a parceria com a Suvinil, onde foram desenvolvidas embalagens plásticas 

reutilizáveis para tintas em substituição às metálicas, que trouxe diminuição de custo, por usar 

um insumo mais barato, e aumento da segurança dos canteiros.  

Um outro exemplo foi a parceria com a Tigre, onde foi desenvolvida a linha ‘Mais 

Docol’, que é voltada apenas para a venda diretamente para outras empresas e que tem um 

acabamento que economiza matéria prima enquanto preserva a estética e a funcionalidade. 

A quarta e última competência é relacionada a dados e analytics para qual a empresa 

tem um time formado por engenheiros e cientistas de dados, analista de BI e analistas de 

negócios dedicados a tratar e analisar essas informações de modo a gerar insights.  

O objetivo é ajudar as áreas de negócios a encontrar soluções baseadas em dados, 

buscando entender correlações difíceis de serem identificadas e eliminar causalidades, 

mostrando o que aconteceu, porque e sugerindo a melhor estratégia para chegar nos resultados 

esperados. 

Essa competência será importante para a estratégia da plataforma habitacional, por 

trazer maior profundidade no entendimento do cliente, o que tornará possível oferecer soluções 

que aumentem seu engajamento e melhorem sua experiência com a marca.  

4.5 Principais Desafios à Inovação e Transformação digital 

Para a MRV&CO, o principal desafio em relação à inovação e a transformação digital 

está ligado à mudança de cultura. Apesar de historicamente ter uma cultura inclinada a desafiar 

os modelos tradicionais, como com sua bem-sucedida expansão geográfica e os seguintes 

aperfeiçoamentos do método construtivo, a companhia entende que o tradicionalismo do setor 

é uma barreira à inovação. 

Soma-se a esse tradicionalismo, o porte da empresa, que está presente em 160 cidades 

e conta com mais de 29 mil funcionários, sendo 19 mil próprios e 10 mil terceirizados. Devido 

a isso, o grande desafio é mudar a cultura e fazer com que essa também chegue e engaje os 

trabalhadores da ponta, pois não adianta fazer o investimento em determinada tecnologia, por 

exemplo, para que ela seja subutilizada. 
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Contribui para a empresa o fato de 66% dos colaboradores serem mão de obra própria, 

número que era 44% no final de 2016 e vem apresentando evolução devido a uma busca da 

companhia por maior qualidade e produtividade, que será possível através do treinamento e 

qualificação desses funcionários. Os treinamentos também acabam sendo fundamentais para 

quebrar barreiras no uso de tecnologia por parte das gerações mais velhas, que naturalmente 

apresentam maior dificuldade. 

Para superar esse desafio, a MRV&CO conta com o apoio da alta direção e vem 

investindo em programas e ações que incentivam a formação de uma cultura de inovação e 

premiam a geração de ideais, conforme já abordado no tópico anterior. 

Um segundo desafio mencionado pela empresa é a velocidade com que as tecnologias 

estão evoluindo. Devido ao longo ciclo de incorporação, há a possibilidade de alguma 

tecnologia implementada durante a obra já estar obsoleta ao final da execução.  

O mesmo é verdade para tecnologias usadas em outras partes da empresa, como as 

disponíveis na plataforma de habitação digital. Por isso, a agilidade torna-se fundamental, fator 

que foi decisivo para a decisão de mudança para um modelo de trabalho baseado em 

metodologias ágeis e voltado à rápidos ciclos de entrega e aprendizado. 
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5 ANÁLISE DO CASO 

Após apresentação do estudo de caso, é possível fazer uma análise comparativa entre o 

contexto de inovação e transformação digital da MRV com aquele estudado na revisão 

bibliográfica. Tal análise será apresentada a seguir. 

5.1 Estratégia de Negócio Digital da MRV&CO 

Como alertado por Mcdonald (2012), muitas empresas pensam ter uma estratégia digital 

quando na verdade possuem apenas uma estratégia de negócio ou de TI que incorpora novas 

tecnologias. A grande diferença entre as duas é que a primeira utiliza da tecnologia como meio 

para transformar o negócio, enquanto a segunda foca mais na eficiência operacional e no uso 

de tecnologias de forma isolada, sem uma direção definida. 

Diferentemente dessas empresas, a MRV&CO possui efetivamente uma estratégia de 

negócio digital. A missão da companhia é construir sonhos que transformam o mundo e a forma 

definida para atingi-la é através da construção de uma plataforma habitacional. 

A visão da plataforma habitacional é expandir a atuação da MRV para além da entrega 

das chaves, agregando soluções para diferentes necessidades e momentos de vida de seus 

clientes. Logo, a empresa tem uma direção muito bem definida e toda a organização está 

alinhada e concentra seus esforços ao redor dela. 

Esse alinhamento é estendido para a estratégia digital da companhia que investe seus 

recursos em prol desse objetivo, seja melhorando a eficiência operacional, a experiência dos 

clientes e criando soluções que atendam novas necessidades, como é o caso da Luggo. Portanto, 

há uma união entre a estratégia de negócio com a digital, dando origem à estratégia de negócios 

digital. 

Nesse aspecto há dois pontos a serem destacados, o primeiro é a importância da visão 

para a transformação digital, conforme apontado por Fitzgerald et al. (2013), pois esta guia os 

esforços e os investimentos de tecnologia da empresa, garantindo o alinhamento com seus 

objetivos. O segundo é a relevância do suporte da alta direção da empresa para o processo, que 

vem investindo constantemente em tecnologia há mais de 10 anos e foi a grande incentivadora 

da mudança pela qual a companhia está passando. 
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Abaixo, plotou-se a MRV&CO no gráfico de maturidade digital desenvolvido por 

Westerman et al. (2012), que coloca em um eixo a intensidade digital, medida pelo investimento 

em tecnologia, e em outro a intensidade da gestão da transformação, que representa o 

desenvolvimento de competências para gerir a transformação digital. 

Figura 29 – Grau de maturidade digital MRV&CO 

 

Fonte: Adaptado de Westerman et al. (2012) 

Conforme observado, levando em consideração essas duas dimensões, pode-se 

posicionar a MRV&CO como uma líder digital em comparação com as demais incorporadoras. 

A companhia apresenta uma constância de investimentos em inovação e tecnologia, onde 

investiu R$ 100 milhões em 2020 e prevê investir outros R$ 150 milhões em 2021. 

Apesar do valor investido em 2020 representar 1,5% de sua receita líquida, enquanto, 

segundo Deloitte (2020), as empresas mais inovadoras investem pelo menos 5%, levou-se em 

consideração a constância dos investimentos para seu posicionamento em intensidade digital e 

o fato de a quantia destinada ser superior à maioria das empresas do seu setor, em que apenas 

41% investem mais de 1% do orçamento em inovação (DELOITTE, 2020). 

Ao mesmo tempo, em relação a intensidade de gestão da transformação, a companhia 

vem criando as competências necessárias para guiar sua transformação digital. No que se refere 

às competências-chave listadas pela Bain & Company (2019), a empresa tem esforços em 

andamento em todas elas, conforme demonstrado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Ações de desenvolvimento das competências-chave 

Competências-chave 

Organização e cultura 

¶ Mudança da dinâmica de trabalho para a 

metodologia ágil. 

¶ Criação do programa Inova para incentivar a 

participação e engajamento dos colaboradores 

com inovação. 

¶ Criação do Lab, com treinamentos e programas 

voltados a desenvolver uma cultura inovadora. 

Tecnologia 

¶ Investimentos constantes e criação da 

arquitetura tecnológica. 

¶ Criação de um time capacitado para trabalhar 

com tecnologia. 

¶ Mudança de postura da empresa, com a 

tecnologia assumindo papel importante para o 

futuro da companhia. 

Ecossistema ¶ Parcerias com Hubs, empresas de 

investimentos, universidades e fornecedores. 

Dados e analytics ¶ Criação de uma equipe formada por 

engenheiros e cientistas de dados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em relação ao foco da estratégia digital, a MRV&CO atende aos dois elencados por 

Haanes et al.  (2018), digitalizar o core, voltado tanto para a eficiência operacional quanto para 

melhorar a experiência do cliente, e buscar por novas fontes de crescimento. 

5.1.1 Digitalizar o core 

Sebastian et al. (2017) destacaram em sua pesquisa a importância da estruturação de um 

backbone operacional que permita o acesso às informações, a execução dos processos e garanta 

a eficiência e a confiabilidade das operações.  

Como abordado durante o estudo de caso, a empresa faz uso de diferentes sistemas e 

tecnologias que digitalizam seus processos e garantem essa confiabilidade. Entre esses, se 

destaca o uso do ERP, CRM, softwares BIM, MRV Obras Mobile e MRV Terrenos, que, aliado 

à infraestrutura tecnológica desenvolvida para garantir a comunicação entre eles e a fluidez da 

informação, formam seu backbone operacional. 

Pelo porte, distribuição geográfica e segmento de atuação, a MRV&CO tem um foco 

muito claro em eficiência operacional. Entre os indicadores usados para medi-la, estão o IP 
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(índice de produtividade), voltado à produção em obra, e o índice resultante da divisão das 

despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A), que são os principais custos de não 

produção, pela receita operacional líquida (ROL). A evolução deste último é mostrada na Figura 

30. 

Figura 30 – Evolução SG&A/ROL 

 

Fonte: MRV (2020b) 

A evolução do indicador demonstra um controle da companhia sobre suas despesas de 

não produção, que passou por um pico entre 2016 e 2018 mas retornou aos patamares de 2015. 

Esse pico foi justificado pela empresa como um aumento da estrutura operacional necessária 

para prepará-la para o atual ciclo de crescimento.  

Ao longo dos próximos anos, caso o indicador se mantenha no patamar de 15,7%, este 

indicará uma possível estagnação da produtividade, ao passo que um decréscimo indicaria 

ganho de eficiência, onde a empresa estaria gerando mais receita com menos recursos.  

Já sobre o índice de produtividade, que mede a quantidade de colaboradores necessários 

para construção de uma unidade padrão, o mesmo tem melhorado significativamente devido, 

principalmente, à evolução da metodologia construtiva com a adoção da parede de concreto, 

onde passou de 8,1 para os atuais 4,6, melhora de 76%. 

A segunda esfera da digitalização do core business é a melhora na experiência do 

cliente, e é parte central da estratégia da MRV&CO de se tornar uma plataforma habitacional. 

Através do projeto da plataforma de habitação digital, a empresa tem buscado digitalizar toda 

a jornada de seu cliente e agregar serviços que potencializam a experiência, como poder 

acompanhar a evolução da obra de forma remota, o marketplace de parceiros e o “Mão na 

Roda”, que estimula a economia local. 
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O principal desafio da companhia será agregar soluções que de fato engajem o cliente 

ao longo de sua jornada com a MRV. Por exemplo, não adiantaria montar um super aplicativo 

do condomínio, com marketplaces e outras funcionalidades, se os moradores não acessarem o 

sistema.  

Portanto, será crucial acompanhar métricas de uso e satisfação para compreender o 

quanto as ações propostas estão de fato resolvendo um problema dos moradores. Apesar da 

evolução demonstrada do NPS indicar uma melhora na satisfação dos clientes, há reclamações 

em sites como o “Reclame Aqui”, onde a empresa tem nota apenas regular, e em plataformas 

de aplicativo, indicando que há margens para melhoria. Um passo importante será destrinchar 

esse NPS para de fato entender que pontos da jornada estão gerando valor e quais pontos podem 

ser melhorados. 

5.1.2 Novas fontes de crescimento 

O ciclo atual de crescimento da empresa passa pela diversificação de seu portfólio, onde 

o produto core representará em 2025 apenas 33% do VGV lançado. Os demais, representados 

pela Urba, Luggo, AHS e Sensia serão responsáveis pelo 67% restante.  

Posicionando-os na matriz da ambição (Figura 31) desenvolvida por Nagji e Tuff (2012) 

é possível analisar o grau de inovação dessas novas fontes de crescimento. 

Figura 31 – Matriz da ambição MRV&CO 

 

Fonte: Adaptado de Nagji e Tuff (2012) 
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A Urba, Sensia e AHS podem ser classificadas como inovações adjacentes, pois 

envolvem a criação de novos produtos para a companhia mas que atendem a mercados já 

existentes. A Sensia, por exemplo, usa o mesmo método construtivo de parede de concreto da 

MRV mas atende a um segmento de maior renda.  

Já a Urba, explora o segmento de loteamentos, que exige um conjunto de competências 

complementares ao do core business da companhia e, portanto, foi posicionada mais à direita 

do gráfico. Além disso, a marca está presente em um mercado já existente e atende um público 

com uma renda um pouco maior que os clientes dos programas habitacionais. 

 A AHS, por sua vez, atua no mercado americano de multifamily e também usa a 

metodologia de parede de concreto, trazendo inovação para a companhia ao funcionar como 

porta de entrada para sua internacionalização. Entretanto, esse mercado já é bastante difundido 

no país e, portanto, a marca foi posicionada como uma inovação adjacente. 

De qualquer forma, a companhia encontrou um nicho de mercado promissor, onde se 

posiciona como solução de locação para a classe trabalhadora, que sofre com a desproporção 

entre a elevação dos preços dos imóveis e a evolução do poder de compra da população (Figura 

32), resultando em um problema de acessibilidade de preços.  

Figura 32 – Taxa de crescimento do preço médio das residências vs. renda familiar média vs. 

aluguel médio 

 

Fonte: Adaptado de Tekin (2021) 
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Além disso, nos Estados Unidos, a empresa inova ao ter uma operação verticalizada, o 

que é pouco comum no país, onde esta é responsável pela incorporação, construção e operação 

dos empreendimentos, o que acaba trazendo mais controle e eficiência ao processo. 

Diferentemente das outras, a Luggo pode ser classificada como uma inovação 

transformacional, por ser um negócio que exige competências diferentes daquelas presentes no 

core business e por atuar em um mercado ainda pouco explorado no Brasil, que são os 

empreendimentos multifamily voltados 100% a locação e que buscam fornecer um serviço 

diferenciado, além do espaço físico, se enquadrando dentro da tendência de moradia como 

serviço.  

Conforme destacado por Terracotta Ventures (2020b), para ter sucesso nesse mercado, 

é necessário desenvolver novas competências além do conhecimento de engenharia, tais como: 

ciência de dados, hospedagem, tecnologia e ser capaz de prover uma boa experiência.  

A Luggo, portanto, veio ao mercado como resposta ao movimento de posse versus uso, 

oferecendo uma opção de moradia a clientes que não desejam comprar um imóvel próprio 

através de um aluguel acessível e com diversos serviços agregados, em que o usuário paga por 

quais usar.  

Um ponto de atenção em relação a marca é seu NPS atual, que está em torno de 48, 

sendo considerado apenas regular. Conforme já citado, a capacidade de prover uma boa 

experiência é uma competência chave para esse modelo de negócio, indicando que a empresa 

ainda precisa ajustar a operação. 

De qualquer forma, seu mercado alvo ainda está nas fases iniciais no Brasil. Enquanto 

o segmento de multifamily existe nos Estados Unidos há pelo menos 150 anos, com ao menos 

12 REITs (fundos imobiliários americanos) listados em bolsa, no Brasil existe apenas o fundo 

da Luggo (LUGG11), mostrando o pioneirismo da MRV. 

Fora os produtos atuais, a MRV&CO tem a oportunidade de criar soluções para 

monetizar a base de clientes ao longo de sua jornada com a empresa, como por exemplo através 

do marketplace disponível a todos os moradores. Entretanto, o foco principal tem sido a 

melhora da experiência.  

De acordo com seu presidente, Rafael Menin, a empresa planeja construir essas soluções 

ao longo dos próximos anos. Um exemplo citado por ele é o de uma plataforma de 
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intermediação digital, onde os clientes poderiam colocar seus imóveis à venda, o que marcaria 

a entrada da companhia no mercado de venda de imóveis usados (DRSKA, 2021). 

5.2 Estrutura de Inovação da MRV&CO 

A estrutura de inovação da MRV&CO é formada por dois departamentos, o de 

Transformação Digital/TI e o de Novos Negócios. Dessa forma, a companhia tem equipes 

distintas que focam nos dois objetivos principais elencados por Haanes et al. (2018), digitalizar 

o core e encontrar novas fontes de crescimento. 

Outro ponto a se destacar é que ambos os departamentos respondem diretamente a 

presidência da empresa, demonstrando a importância estratégica da inovação. Essa importância 

também é refletida na transformação da área de TI, que deixou de ser uma área somente técnica, 

voltada a eficiência da infraestrutura tecnológica, e passou a ser mais estratégica, onde os 

projetos são priorizados de acordo com os objetivos e pilares estratégicos da companhia.  

5.2.1 Inovação aberta e inovação fechada 

No que tange os mecanismos de inovação, a empresa faz uso tanto da inovação aberta 

quanto da inovação fechada. Para alguns casos, as tecnologias são desenvolvidas internamente 

e para outros são frutos de uma parceria com outras organizações e startups. 

Na visão de seu diretor de transformação digital e TI, Reinaldo Simas, não tem motivo 

para desenvolver internamente algo que alguma empresa já faz bem, como é o caso do 

aplicativo de comunicação e gestão de condomínios da empresa, que é resultado da parceria 

com a startup uCondo, ou mesmo a inteligência artificial de seu chatbot, que usa a tecnologia 

desenvolvida pela IBM.  

Entre as subdivisões de inovação aberta proposta por Borges et al. (2017), a companhia 

faz uso somente da outside-in, na qual abre seu processo de inovação para contribuições 

externas, que, como destacada pelo autor, é mais comum entre as organizações.  

Já entre os caminhos mais comuns, Siota e Prats (2020) destacam os mecanismos de 

corporate venturing, que atuam como uma ponte para a colaboração entre startups e empresas 

estabelecidas. No Quadro 5, buscou-se comparar os mecanismos elencados por Siota e Prats 

(2020) com aqueles adotados pela MRV&CO. 
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Quadro 5 - Mecanismos de Corporate Venturing usados pela MRV&CO 

Mecanismos citados em Siota e Prats 

(2020) Mecanismos adotados pela MRV 

Desafios 
A empresa tem desafios abertos em seu website destinados 

às áreas de eficiência operacional, experiência do cliente e 

qualidade. 

Incubadoras e Aceleradoras 
Não é adotado, mas a empresa faz parte de hubs de 

inovação, que fornecem um espaço de trabalho para 

startups e servem como ponto de conexão com elas.  

Corporate Venture Capital Não é adotado. 

Aquisição de Startups Ainda não foi adotado. 

Parcerias Estratégicas 

Tem parcerias com hubs de inovação, com a academia e 

fornecedores. Seu centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

também busca desenvolver soluções em parceria com 

outras empresas. 

Venture Builders 
Não possuem um venture builder mas contam com uma 

área de novos negócios responsável pela criação de novos 

produtos, e de onde surgiu a startup Luggo em 2018. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como pode ser observado, a MRV&CO já tem iniciativas em grande parte dos 

mecanismos citados por Siota e Prats (2020). Uma área que ainda pode ser explorada pela 

empresa no futuro, em seu processo de evolução em inovação aberta, é aquisição de startups, a 

participação em fundos de venture capital ou mesmo a criação de um fundo próprio de 

corporate venture. 

A aquisição de startups, por exemplo, pode fazer sentido na expansão das ofertas de sua 

plataforma de habitação. Esse tipo de iniciativa pode ter um custo inferior ao de desenvolver a 

solução internamente, além de ser uma oportunidade para aquisição de talentos. 

5.3 Tecnologias Usadas na Produção 

Conforme visto no estudo de caso, a empresa faz uso de diferentes tecnologias em seu 

ciclo produtivo que juntas têm colaborado para evolução dos índices de produtividade de suas 
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obras. O Quadro 6 traz uma comparação entre as tecnologias citadas por Barbosa et al. (2017) 

com aquelas usadas pela companhia. 

Quadro 6 - Tecnologias usadas no ciclo construtivo pela MRV&CO 

Tecnologias citadas por Barbosa et al. (2017) Tecnologias adotados pela MRV 

Uso do BIM 

O BIM foi implantado em 2014 e é usado em todo o ciclo de 

vida de um empreendimento, abrangendo não somente a 

modelagem mas também o gerenciamento do planejamento, 

do orçamento e do as built. 

Colaboração Digital 

A empresa utiliza diferentes tecnologias que buscam 

digitalizar os processos, com destaque para o MRV Obras 

Mobile, sistema online que gerencia o planejamento e controle 

das obras, podendo ser acessado diretamente no canteiro. 

Levantamentos e geolocalização precisos, 

permitido por novas técnicas de fotogrametria  

São utilizados drones para fazer o levantamento topográfico 

de seus terrenos, que depois alimenta o aplicativo MRV 

Terrenos.  

Internet das coisas Não é adotado. 

Analytics avançado Não é adotado. 

Impressão 3D Não é adotado. 

Veículos autônomos Não é adotado. 

Robótica e drones 
Somente drones, que são usados na etapa de levantamentos 

topográficos e no acompanhamento das obras. 

Construção Modular 
Já foram feitos testes em algumas obras da companhia e a 

mesma entende que ainda não há viabilidade econômica para 

seu uso.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

É possível observar que a empresa faz usos de tecnologias que permitem a transição 

entre um processo analógico, com forte uso de papel, para um digital, onde as informações estão 

disponíveis de forma online. O MRV Obras Mobile tem grande parte nisso, pois permite que os 

dados de produção da obra sejam inseridos diretamente em um sistema digital. 

Outro destaque é o uso e a visão da empresa sobre BIM. Implantado em 2014, a 

metodologia é usada em todo o ciclo de vida do empreendimento e é vista como porta de entrada 

para outras tecnologias. Tanto o BIM quanto a digitalização dos processos são fundamentais 
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para a transformação digital da produção, pois geram informações que podem depois ser usadas 

para melhorar a produtividade e alimentar outras tecnologias, como o analytics avançado. 

Fazem parte do grupo de tecnologias citadas por Barbosa et al. (2017) e que não são 

implementadas, aquelas que têm um grau de complexidade maior e ainda estão em fase de 

desenvolvimento e validação na construção civil, como a internet das coisas, analytics 

avançado, veículos autônomos, impressão 3D e robôs. 

Os robôs e veículos autônomos voltados ao setor, por exemplo, já são desenvolvidos 

por startups internacionais, mas seu custo de aquisição ainda age como barreira de entrada para 

a adoção em massa. O mesmo vale para a impressão 3D, que conta com diferentes projetos 

executados ao redor do mundo mas que ainda está em fase de validação e testagem. 

Os dispositivos IoT (Internet das coisas), por outro lado, estão mais avançados em outras 

partes da cadeia de valor imobiliária, como, por exemplo, na manutenção e operação dos 

empreendimentos. Já na etapa de construção, a tecnologia se encontra em fase de prova de 

conceito, o que significa que ainda está validando seus benefícios e casos de uso (Figura 33). 

Figura 33 – Maturidade da Internet das Coisas na cadeia de valor imobiliária 

 

Fonte: Adaptado de LOU et al. (2020) 

Por fim, o uso de analytics avançado, conforme estudado por Barlett et al. (2020), tem 

ganhado relevância nos últimos 5 anos no setor, com o surgimento de startups que fazem uso 

dessa tecnologia. Entretanto, no Brasil, ainda são poucas as empresas que usam essa técnica.  

Portanto, uma saída para a MRV&CO, aproveitando as informações originadas pelo uso 

do BIM e pela digitalização dos processos, pode ser buscar startups internacionais que forneçam 

esse tipo de solução e tenham interesse em fazer provas de conceito com a empresa.  
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Inclusive, a internacionalização da companhia, através da AHS, pode abrir as portas 

para o contato com as startups americanas, que, por uma questão de desenvolvimento 

econômico, tendem a ser mais tecnológicas que as brasileiras e estarem à frente de novas 

tendências. 

5.4 Desafios à Inovação 

Entre os principais desafios elencados pela empresa em relação à inovação, estão a 

cultura conservadora do setor, que apresenta uma resistência a mudanças e a adoção de novas 

tecnologias, e a velocidade de surgimento de novas tecnologias, que, como elencado por Close 

et al. (2015), tende a acelerar progressivamente.  

O Quadro 7 compara os desafios enfrentados com aqueles abordados na revisão 

bibliográfica. 

Quadro 7 - Desafios à inovação enfrentados pela MRV&CO 

Desafios à inovação abordados na revisão 

bibliográfica Autor responsável Desafios enfrentado pela MRV 

Organização do setor, onde a maioria das 

empresas são de pequeno porte. 
Schwark (2006) 

Não enfrentado, devido ao fato de a 

MRV ser uma empresa de grande 

porte. 

Conjuntura do país, em que a política 

tributária favorece métodos artesanais de 

produção e a falta de atualização das leis de 

trabalho incentiva a alta rotatividade da 

mão de obra. 

Schwark (2006) 

Para aumentar a eficiência operacional 

e qualificar seus colaboradores, a 

MRV tem aumentado a proporção de 

trabalhadores próprios.  

Mão de obra com baixa qualificação Vieira (2006) 
A empresa tem investido em 

treinamentos para quebrar a barreira de 

adoção de novas tecnologias. 

Cultura da indústria da construção civil, 

que tende a ser mais conservadora.  
Schwark (2006) 

É o principal desafio enfrentado, em 

que a empresa busca quebrar o 

tradicionalismo através de 

treinamentos, políticas de incentivo e 

engajamento e comunicação.  

Falta de colaboração com os fornecedores Nakamura (2018) 
A MRV busca desenvolver soluções 

juntamente com seus fornecedores. 

Ciclo de produção longo  Vieira (2006) 

Também é elencado como um desafio 

devido a velocidade de surgimento de 

novas tecnologias, que já podem estar 

obsoletas ao término da execução. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Do quadro, pode-se concluir que o único desafio abordado na revisão bibliográfica, mas 

que não foi enfrentado pela companhia é a estrutura organizacional do setor, devido ao fato de 

ser uma incorporadora de grande porte e com infraestrutura e recursos para investir em 

inovação, o que não é a realidade da maioria das empresas da indústria da construção civil.  

A mudança de estratégia de contratação, aumentando a proporção de colaboradores 

próprios, contribuiu para enfrentar os desafios da conjuntura do país e a baixa qualificação da 

mão de obra. Com uma menor rotatividade dos profissionais, foi possível investir em 

treinamentos que buscam qualificá-los.  

Entretanto, a política tributária atual, na qual produtos industrializados possuem uma 

tributação superior aos executados no canteiro de obras, é um dos fatores que contribuem para 

a empresa não investir na construção modular, alegando que a mesma ainda não é 

economicamente viável. 

Em relação à falta de colaboração com os fornecedores, a empresa tem buscado 

estabelecer parcerias com a cadeia de suprimentos, desenvolvendo produtos em conjunto. A 

inauguração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é outra ação que pode contribuir para 

estreitar essa relação. 

Por fim, estabelecer uma cultura de inovação é o principal desafio da companhia e é 

amplificado pelo tradicionalismo do setor. Para superá-lo, a empresa tem diferentes ações em 

andamento e tem a área de inovação como principal responsável pelo engajamento e 

treinamento dos colaboradores. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

Incentivado pelas mudanças que a adoção de novas tecnologias está causando em todas 

as indústrias, e pelo surgimento de grandes empresas de base tecnológica, o presente trabalho 

buscou analisar a transformação digital e a gestão da inovação de uma incorporadora de grande 

porte, isolando esse fenômeno para o setor da construção, de forma a entender suas 

particularidades. 

Como método de pesquisa, adotou-se o estudo de caso, onde foi feito uma análise 

comparativa entre os resultados da empresa estudada com a teoria abordada durante a revisão 

bibliográfica. 

Como parte dos objetivos específicos, coube ao trabalho entender a estratégia de 

transformação digital adotada, seus principais focos e como essa se conecta com a estratégia de 

negócios.  

Foi identificado que a MRV&CO possui uma estratégia de negócios digital, em que a 

empresa tem uma visão definida sobre onde quer chegar e usa a inovação e as tecnologias 

disponíveis como meio para atingi-la. Dessa forma, não é cometido o erro de tratar tecnologia 

de modo isolado. Um outro ponto de destaque é o suporte da alta direção, que destaca a 

importância da inovação para a sobrevivência de longo prazo da companhia e foi a grande 

incentivadora dessa mudança de mentalidade. 

Os principais pilares dessa estratégia são a expansão do portfólio de produtos, a 

eficiência operacional e a experiência dos clientes, cobrindo ambos os focos elencados pela 

literatura, digitalizar o negócio core e buscar novas fontes de crescimento.  

Ficou claro pelas projeções da companhia a importância da diversificação dos produtos 

para seu próximo ciclo de crescimento. De acordo com as projeções, o core business atual 

representará apenas 33% do VGV lançado em 2025. Entre as novas marcas, destaca-se a Luggo, 

que explora uma nova tendência de habitação e é um exemplo de como a adoção de tecnologia 

permite novos modelos de negócios. 
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 Já no centro da busca por eficiência operacional está a adoção de tecnologias que 

digitalizam suas operações e o uso de novos métodos construtivos, responsáveis pela evolução 

do indicador de produtividade da obra em 76% desde 2013. 

Em relação à experiência, a MRV&CO vem apostando na criação de uma plataforma de 

habitação digital, que busca digitalizar e agregar soluções ao longo de toda a jornada do cliente. 

Apesar dos investimentos e melhora dos indicadores de satisfação, alguns indícios, como 

reclamações em plataformas populares de atendimento ao consumidor, indicam que a 

experiência ainda deve ser melhorada para atingir níveis de excelência. 

O segundo objetivo específico da pesquisa foi entender os fundamentos para preparar a 

empresa para a transformação digital. Ao longo da revisão bibliográfica, foram identificadas 

quatro competências importantes para o processo e foi constatado que a MRV&CO tem 

iniciativas em andamento em todas elas. Uma que merece destaque é a competência em 

tecnologia, na qual foi investido na criação de uma infraestrutura tecnológica e alterou-se o 

modelo de trabalho para a metodologia ágil, de forma a trazer mais celeridade. 

Também foi um objetivo específico atendido por este trabalho identificar as áreas 

responsáveis pela inovação e transformação digital, suas respectivas funções e os mecanismos 

de inovação usados. A empresa conta com dois departamentos voltados à inovação, que 

dividem entre si os focos de eficiência operacional, melhoria da experiência do cliente e criação 

de novos negócios. 

A empresa também tem iniciativas tanto de inovação aberta quanto fechada. Ao 

comparar os mecanismos de inovação aberta identificados na literatura com aquelas já usados 

pela companhia, conclui-se que a mesma faz uso da grande maioria, mas ainda pode explorar 

mecanismos voltados ao investimento em startups, seja através de aquisição ou de um veículo 

de corporate venture capital.  

Tais mecanismos têm sinergia com a estratégia da plataforma de habitação digital e 

podem ter um custo inferior ao de desenvolvimento interno, além de representarem uma 

oportunidade para recrutar bons empreendedores. 

Um outro objetivo específico foi identificar as tecnologias que são aplicadas na 

operação da empresa. Para isso, foi elaborada um quadro que comparou as tecnologias 

estudadas durante a revisão bibliográfica com aquelas que já estão sendo usadas. 
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Com a comparação, conclui-se que a empresa faz uso da maioria das tecnologias 

estudadas, com destaque para aquelas que digitalizam os processos, como as ferramentas de 

colaboração digital, tais qual o MRV Obras mobile, e do BIM, visto como porta de entrada para 

outras inovações, como a realidade aumentada. 

Entretanto, a companhia ainda não faz uso de tecnologias mais avançadas, como os 

dispositivos de internet das coisas, veículos autônomos, impressão 3D e analytics avançado. 

Pois, há poucas startups brasileiras que oferecem essa tecnologia e muitas ainda estão em fase 

de validação de suas aplicações para a construção civil.  

De qualquer forma, um dos motivos para a troca de gestão na diretoria de inovação foi 

para aproximar a empresa de conceitos da indústria 4.0, que envolve o uso dessas tecnologias, 

o que indica que a mesma pode vir a fazer uso dessas no futuro. 

O quinto e último objetivo específico buscou entender os desafios à inovação 

enfrentados. Entre estes, destacou-se a cultura conservadora do setor, indicando que o 

tradicionalismo da indústria da construção age como barreira para o crescimento da inovação. 

Para mitigá-lo, a empresa investe em programas que incentivam a colaboração e o engajamento 

dos colaboradores, faz treinamentos e tem aumentado a proporção de trabalhadores próprios.  

A opção pela contratação de funcionários próprios tem como objetivo aumentar a 

eficiência operacional e demonstra outro desafio inerente ao setor, a alta rotatividade da mão 

de obra, que acaba desestimulando a empresa contratante a oferecer treinamentos para 

qualificá-la, resultando em uma força de trabalho com baixa qualificação e que age como 

barreira à inovação. 

Por fim, ao comparar o processo de transformação digital e gestão da inovação da 

MRV&CO com a literatura, fica evidente o desenvolvimento de uma maturidade digital. 

Destaca-se a presença de uma estratégia de negócio digital com objetivos claros e voltada tanto 

para o negócio atual quanto para a criação de novas fontes de crescimento, o desenvolvimento 

de uma cultura organizacional pautada na inovação e o engajamento da alta direção, que destaca 

o papel da inovação para o futuro da companhia. 

Portanto, em um cenário onde conforme indicado pela literatura, a inovação tende a 

estar cada vez mais presente no setor e que a verdadeira vantagem competitiva não virá do ato 
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de inovar, mas na capacidade de gerar valor através dessas inovações, a MRV demonstra estar 

bem posicionada e ter as competências e os recursos necessários para isso. 

6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se estudar o processo de 

transformação digital e gestão da inovação de incorporadoras de pequeno e médio porte, com 

o objetivo de entender particularidades advindas de um porte menor e que, consequentemente, 

têm menos recursos e capital para serem investidos. 

A Luggo, startup da MRV&CO, também é um possível tópico para trabalhos futuros, 

pois explora uma nova tendência de habitação através de empreendimentos multifamiliares 

voltados exclusivamente à locação e com serviços agregados. O segmento de multifamily ainda 

é novo no Brasil e seria interessante entender as particularidades em relação aos modelos 

tradicionais de compra e venda de imóveis. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Perguntas:  

Estratégia de inovação 

1. A empresa tem uma estratégia de inovação bem definida? Qual a visão da empresa 

em relação a inovação? Onde querem chegar? 

2. Como a estratégia de inovação se conecta com a da empresa? 

3. Quais são as áreas de foco? Vocês olham tanto para questões ligadas ao core business 

quanto para novos negócios? Ou mais para uma ou outra?  

Estrutura da área 

4. Como é estruturada a área? Tem um time dedicado? Quem é o responsável pelo time 

de inovação? Essa liderança responde a quem na estrutura organizacional? 

5. Quais os tipos de mecanismos de inovação explorados (aceleradora, PoCs, etc)? 

Processo decisório e mensuração de resultados 

6. Como vocês fazem a priorização das iniciativas? Como se dá o processo decisório? 

Tem um comitê de inovação? Qual a participação da alta direção? 

7. Como vocês medem os resultados das inovações? Quais os Kpis utilizados?  

8. Qual o horizonte de tempo esperado para que essas inovações tragam retorno ao 

negócio? 

9. Quais foram os principais resultados já obtidos com inovação na empresa? E quais 

foram essas inovações?  

Uso das tecnologias digitais 

10. Qual o valor das tecnologias digitais para você? Cite as principais tecnologias 

adotadas pela empresa.  

As barreiras para inovação 

11. Quais você entende que são os principais desafios para a inovação no setor da 

construção civil? 

12. Quais foram os principais desafios na implementação da estratégia de inovação de 

vocês? Como superaram?  

13. Você considera que a equipe interna e a cultura da organização estão preparadas 

para a inovação? Como foi esse processo? 

Outras 

14. Tem mais algum ponto sobre inovação que não perguntei e você acha importante 

abordarmos? 
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