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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Felipe Abragio de. Organizações Inovadoras Sustentáveis: Um estudo de 

caso no setor da construção civil. 2015. Monografia (Graduação em Administração) – 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

A conscientização ambiental cada vez maior pela sociedade traz consigo a pressão em  

organizações e participantes do mercado para adequação de seus produtos e processos em 

direção à sustentabilidade. A adoção de produtos com menor impacto tornou-se crucial para o 

desenvolvimento da sociedade, uma vez que a demanda por recursos naturais, muito dos quais 

não-renováveis, é crescente. A indústria da construção civil é uma das mais poluidoras do 

mundo, tanto pelo descarte de rejeitos quanto pelas emissões de gases causadores do efeito 

estufa. O desafio, no entanto, é maximizado pelo fato desse setor ser tradicional em seus 

processos, registrando poucas mudanças significativas nos últimos cem anos. O objetivo 

desse trabalho é analisar de que modo a inovação e as práticas sustentáveis estão interligadas 

em uma organização do setor da construção civil que conseguiu por meio da tecnologia 

desenvolver um produto e processos menos poluentes. O caso é marcado pelo investimento 

constante em gestão da inovação, geração de parcerias e exploração do potencial competitivo 

da sustentabilidade, que resultou na criação de uma rede de inovação no qual fornecedores, 

parceiros e stakeholders colhem os frutos dos resultados alcançados até então. 

Palavras-chave: Inovação, Sustentabilidade, Inovação Sustentável e Setor da Construção Civil 

brasileiro. 

 

  



  

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Felipe Abragio de. Innovative Sustainable Organizations: A case study in the 

construction sector. 2015. Monograph (Bachelor in Administration) – Faculty of Economy, 

Administration and Accounting of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2015. 

The increasing environmental awareness by society brings with it the pressure on 

organizations and market participants to adapt their products and processes towards 

sustainability. The adoption of products with less impact has become crucial to the 

development of society, since the demand for natural resources, many of which non-

renewable, is growing. The construction industry is one of the most polluting in the world, 

both the disposal of waste as by emissions of gases causing the greenhouse effect. The 

challenge, however, is maximized by the fact that this sector is traditional in its processes, 

registering few significant changes in the last hundred years. The aim of this study is to 

analyze how innovation and sustainable practices are intertwined in an organization in the 

construction industry who managed through technology to develop a product and cleaner 

processes. The case is marked by constant investment in innovation management, generation 

of partnerships and exploring of the competitive potential of sustainability, which resulted in 

the creation of an innovation network in which suppliers, partners and stakeholders register 

gaining of the results achieved so far. 

Keywords: Innovation, Sustainability, Sustainable Innovation and Brazilian Construction 

sector.  
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1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O mundo enfrenta, desde a Revolução Industrial no século XVIII, um aumento 

rápido na demanda por recursos naturais, necessário não somente para prover o sustento 

básico à crescente população, mas atender às demandas por bens e serviços (CARRILLO-

HERMOSILLA; GONZALEZ; KONNOLA, 2009). Durante os dois séculos que sucederam a 

Revolução as empresas, de modo geral, focaram os esforços em melhorar seus processos e 

reduzir custos, não assumindo grande responsabilidades pelas externalidades que produzidas, 

dentre as quais a degradação ambiental e social (BARBIERI et al., 2010) 

Já hoje, o movimento pela sustentabilidade apresenta-se como um dos fenômenos 

sociais mais importantes dos últimos tempos (BARBIERI et al., 2010), tendo como agentes 

propagadores os consumidores e entidades governamentais, além de envolver um 

engajamento de líderes globais que nunca havia sido visto antes, exemplificado nas 

Conferências do Clima, atualmente em sua vigésima primeira edição. 

Para as empresas o impacto foi e tem sido relevante. Diferentemente do que 

ocorreu com o movimento da qualidade, o último de grande influência nas organizações, o 

movimento atual é de fora para dentro, onde os agentes externos levam as empresas a adotar 

práticas de bem-estar sócio ambiental para manter-se no mercado. Hoje, fazer parte do 

movimento de desenvolvimento sustentável é visto como um fator de competitividade 

(BARBIERI et al., 2010). 

No entanto, alguns setores da economia se mantém mais tradicionais em seus 

processos, com elevado desperdício e emissões de gases causadores do efeito estufa, um dos 

principais fenômenos responsáveis pela degradação ambiental. É o caso da construção civil no 

Brasil. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente 

(2012), os resíduos dessa classe podem representar de 50% a 70% da massa de resíduos 

sólidos urbanos, sendo que apenas uma parcela muito baixa dos municípios (7,05%) os 

processa devidamente (IBGE, 2010). 

Ainda, do total das emissões de gases estufa provenientes da indústria, 41,8% são 

decorrentes dos processos de fabricação de cimento, cal, calcário, dolomita e barrilha, 

componentes fundamentais para a construção civil tradicional de alvenaria (OC/SEEG, 2013). 

Se considerarmos as emissões atribuídas à energia utilizada do processo produtivo ao 

consumo desses componentes, o impacto é ainda maior. 
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A importância do setor industrial como um todo – no qual incluso o setor da 

construção civil – na história humana tem expressão nos produtos e tecnologias 

constantemente desenvolvidos para atender uma necessidade intrínseca: o progresso na 

qualidade de vida. É por meio dessas inovações que o ser humano alcança mais saúde, 

conforto, produtividade e melhorias incrementais no dia-a-dia. Desse modo ele exerce um 

papel fundamental na formação da sociedade moderna, movendo-se através das necessidades 

de excelência ambiental e progresso econômico. Em suma, sobre os três pilares conhecidos no 

conceito de sustentabilidade: ambiental, social e econômico (USCAP, 2007). 

O aspecto central da mudança organizacional que envolve a adoção de processos 

sustentáveis é a necessidade de substituir os meios e as práticas antigas por outras que 

traduzem os princípios, objetivos e diretrizes do novo movimento (BARBIERI et al., 2010). 

Mas, em um universo empresarial coberto de dificuldades intrínsecas à operação habitual, 

como a inovação e as práticas de sustentabilidade podem ser interligadas em uma organização 

do setor da construção civil? 

Apontada como a saída para a adoção de processos industriais menos impactantes 

ao meio-ambiente e sociedade a inovação tecnológica é um dos recursos a serem explorados 

pelas empresas (SAMBIASE; FRANKLIN; TEIXEIRA, 2013). É o caso do modelo adotado 

pela Tecverde, indústria do setor da construção civil alvo desse estudo, que empreende nos 

moldes da sustentabilidade e inova constantemente em seu mercado, tendo como princípios os 

pilares do desenvolvimento sustentável. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A discussão da sustentabilidade nas organizações é algo de bastante relevância 

nos dias de hoje. A indústria da construção-civil é reconhecida pelo seu alto impacto 

ambiental em função de emissões de gases do efeito estufa, do não tratamento dos resíduos e 

do desperdício. É importante, portanto, analisar como a inovação está ligada à operação de 

uma indústria que conseguiu reduzir drasticamente os impactos ambientais da produção ao 

produto final para que possa servir de inspiração para uma mudança não somente no setor da 

construção civil, mas de forma geral na indústria. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

 

O Objetivo Geral desta pesquisa é Analisar de que modo a inovação e as práticas 

de sustentabilidade estão interligadas em uma organização do setor da construção civil. 

3.2. Específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar como as inovações adotadas contribuíram para concepção do 

produto e processo produtivo. 

 Identificar as inovações implementadas em relação à gestão organizacional. 

 Verificar quais as práticas de sustentabilidades presentes na organização. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. Sustentabilidade 

 

A importância da discussão da sustentabilidade aumentou com o passar dos anos a 

medida em que a teoria da atividade humana como principal causa do aquecimento global foi 

reforçada por uma infinidade de estudiosos, em discordância de que se trataria apenas de um 

ciclo natural. Indivíduos e consequentemente empresas passaram a valorizar mais a avaliação 

e controle de seus impactos, levando à uma mudança social relevante (NASCIMENTO, 

2007). 

A sustentabilidade é vista como um dos conceitos recentes mais populares na 

atualidade (BARBIERI et al., 2010). Embora não pareça muito claro a origem do conceito e 

nem todas as fontes façam referência aos mesmos acontecimentos históricos, a maioria dos 

autores ressaltam a década de 70 como o início do movimento que convergiria nos ideais do 

desenvolvimento sustentável, com o surgimento de partidos políticos “verdes” (BARBIERI et 

al., 2010). Ainda há relatos anteriores a estes que revelam o início da preocupação com a 

atividade humano e suas implicações no planeta, os quais datam do século 18, como 

demonstra Vicente (1995, p. 270), citando o cientista Ernst Haeckel, que teria criado o termo 

“ecologia” em 1866. 

Até o momento da institucionalização do termo “sustentabilidade” ainda houve 

uma evidente discrepância entre as correntes ambientalistas e política, já que os pensamentos 

divergiam em relação ao que é ecologia e ambientalismo. Dobson (1997) acredita que o 

ambientalismo tem a capacidade de adaptação a qualquer tipo de ideologia, processo ou 

pensamento, enquanto que o ecologismo tende a ser a ideologia mais aversa ao 

ambientalismo, pois, segundo o autor, a crença no ecocentrismo é o aspecto que diferencia 

todas demais ideologias políticas. Como exemplo, é possível que uma ação seja 

ambientalmente correta sem que seja relacionada diretamente ao meio-ambiente, enquanto 

que agir ecologicamente significa ter o  meio ambiente como aspecto central da ação. Os 

conflitos intelectuais da época demonstraram que ainda não havia espaço para o 

ecodesenvolvimento em face ao crescimento econômico experienciado para naquele 

momento. Entretanto não demoraria muito tempo para que o termo ressurgisse nomeado 

“desenvolvimento sustentável”, com embasamento em novos conceitos e ideologias, vindo a 

mudar todo um modelo de pensamento da sociedade capitalista (BARBIERI et al., 2010). 
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Para Alperstedt, Quintella e Souza (2010), três fases foram que definiram a 

sustentabilidade desde as primeiras discussões até como ela é vista hoje. A primeira foi o 

momento em que a questão ambiental era abordada apenas como atividade geradora de gastos 

adicionais, não sendo entendida a produção de nenhum benefício adicional às empresas que a 

adotavam. Os autores consideram essa caracterização presente até meados dos anos 80. 

A segunda fase que ocorreu segundo os autores da própria década de 80 tem seu 

início atribuído em 1984 na cidade indiana de Bhopal, em uma fábrica de pesticidas de 

origem estadunidense que vazou um gás potencialmente letal e causou milhares de mortes 

tendo sido reconhecido como um dos acidentes industriais mais graves da história. Após o 

acontecimento, a cobrança da sociedade para com as empresas teria mudado, exigindo-as 

responsabilidade e respostas. Nessa fase, decorrente da pressão exercida pela sociedade, os 

“selos verdes” surgiram e se multiplicaram, partindo de critérios simples, como diminuição ou 

eliminação de substâncias perigosas e poluentes, até ao ponto em que passaram a abranger o 

impacto ambiental em todas fases produtivas, chegando a contemplar todo o ciclo de vida dos 

produtos (ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010). 

Por último, a terceira fase iniciada na década de 90, passa a basear-se em uma 

visão de criação de valor empresarial e segundo os autores a visão ambiental sistêmica 

avançou ao longo dos anos, sendo que as empresas passaram a notar maior envolvimento dos 

consumidores sobre as questões ambientais, evidenciando uma nova perspectiva da sociedade 

e uma resposta ampla por parte das organizações (ABREU, 2001).  

A etimologia da palavra deriva da menção ao termo “desenvolvimento 

sustentável” ocorrida em 20 de março de 1987 pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) na Organização das Nações Unidas no qual sua definição foi 

atribuída como segue: “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras  de atenderem às suas próprias 

necessidades.”  

Em 1992 o conceito começou a tornar-se popular após a fixação da Agenda 21 na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

realizada no Rio de Janeiro.  

O relatório emitido pelo CMMAD e as discussões levantadas na época acabaram 

por confrontar-se. Sabe-se que o desenvolvimento econômico tem como uma de suas maiores 

externalidades a agressão ao meio ambiente, dada a necessidade de recursos naturais, terras e 

utilização de combustíveis fósseis (BARBIERI et al., 2010). Por esse motivo alguns atores 
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acreditam que há ainda hoje, por trás do contexto da sustentabilidade, o anseio por deter-se o 

maior poder sobre os recursos naturais (HOLLAND, 2003, p. 392). Assim, o conflito 

permaneceu durante os anos seguintes tendo como argumentos principais para o debate a 

capacidade de se aliar o crescimento empresarial e desenvolvimento econômico ao 

desenvolvimento sustentável como descrito anteriormente. A ciência alguns autores é de que a 

sustentabilidade veio a se tornar apenas mais uma ferramenta de marketing do que 

efetivamente um modelo de preservação dos recursos para as populações futuras. Outra ideia 

exposta é de que é praticamente impossível, com base nos moldes de desenvolvimento 

econômico e pelo sistema capitalista que vivemos, atingir um nível de sustentabilidade na 

medida em que se anseia diretamente pelo lucro. De acordo com Porrit (2003, p.111) a 

denominação mais adequada para esse termo na realidade seria “desenvolvimento 

marginalmente menos insustentável”. 

O fato é que, apesar de todas as críticas o desenvolvimento sustentável se tornou, 

junto com as discussões trazidas, um dos movimentos sociais mais fortes e importantes da 

sociedade contemporânea. Segundo Nobre (2002) a própria imprecisão do termo fez com que 

a exploração das suas contradições colocasse em discussão novos argumentos em direção a 

uma sociedade mais coativa em relação à problemática ambiental. Sobre isso, o autor afirma 

que o conceito de desenvolvimento sustentável “surgiu não só como uma noção fadada a 

produzir consenso, mas também como enigma a ser criticado pela sua vagueza, imprecisão e 

caráter contraditório”. 

Além da orientação para a problemática socioambiental, a sustentabilidade dentro 

das empresas tem sido utilizada como orientador de desempenho e resultado em relação às 

métricas estabelecidas. De forma geral, embora alguns autores tenham já aprofundado e 

adaptado os modelos de diferentes modos, uma das primeiras caracterizações e mais clássicas 

em relação ao escopo de atuação da empresa em relação ao desenvolvimento sustentável é o 

proposto pelas Nações Unidas (2005), no qual provêm os pilares da sustentabilidade (Figura 

1), comumente representado pelo diagrama (Figura 2) derivado da norma francesa SD 21000 

(2003). 
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Figura 1 – Pilares da sustentabilidade 

Fonte: Nações Unidas (2005) 

 

 

Figura 2 – Diagrama Sustentabiildiade 

Fonte: Norma SD 21000 (2003) 

 

A adoção desses modelos se deu organizações ao redor de todo o mundo no 

planejamento de seus programas de sustentabilidade, pautando o desenvolvimento sustentável 

empresarial. O livro “Cannibals With Forks: the Triple Bottom Line of 21th Century 

Business”, de John Elkington, 1997, disseminou a denominação tripe-bottom-line que 

abrange as dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade. Esse conceito trouxe 
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para dentro das empresas um meio para que a sustentabilidade fosse trabalhada pela 

organização, o que era pouco compreendido até então. As empresas então passaram a dar 

maior importância às relações com o meio ambiente, antes negligenciadas e por vezes 

consideradas desnecessárias, e isso atualmente impacta no desenvolvimento de novas 

estratégias.  

A sustentabilidade pode ser considerada um estado dinâmico atingido pela tomada de 

responsabilidade do balanço econômico, ambiental e social no longo prazo (JACOBSEN, 

2011). O conceito emergiu de processos políticos globais e sociais que busca combinar as 

mais importantes necessidades de nosso tempo: desenvolvimento econômico para superar a 

pobreza, proteção ambiental do ar, água, solo e biodiversidade e justiça social e igualdade, 

além da diversidade cultural (Newman and Kenworthy, 1999). 

Mais recentemente ainda a sustentabilidade tem sido enxergada como diferencial 

para vantagem competitiva e também como competência central do negócio. Evangelista 

(2010), que aborda sustentabilidade no seu contexto empresarial, busca demonstrar como ela 

pode ser encarada não como limitação, mas como fonte de vantagem competitiva. Porter 

(2007) acrescenta que o sucesso empresarial e o bem-estar social não são um jogo de soma 

zero, contextualizando a necessidade do engajamento das organizações com a 

sustentabilidade. Orsato (2009) destaca o fator da sustentabilidade ambiental como possível 

estratégia de diferenciação para competição, expondo inclusive uma matriz de estratégias 

ambientais de competição: 

 

Figura 3 – Estratégias ambientais de competição. 

Fonte: California Management Review, Vol. 48, No. 2 
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A estratégia de Eco-eficiência, segundo o autor, é em suma a utilização do Lean 

Thinking (pensamento enxuto, em português) como pilar da gestão empresarial, aliado aos 

preceitos da sustentabilidade. Dessa forma a organização obtém reduções significantes em 

desperdícios, e utiliza os recursos de forma mais eficiente. A estratégia de Ir além da liderança 

em conformidade está associada à proteção e geralmente ligada à indústrias de alto risco, 

como petróleo e mineração. Ela defende que, se as empresas buscarem certificar-se de sua 

qualidade em relação às conformidades e legislação, protegerão sua reputação no mercado. 

Eco Branding  por sua vez é apontada como a diferenciação baseada nas prerrogativas 

ecológicas. Essa estratégia, segundo o autor, tende a ser aplicada à mercados de nicho. Por 

último, a liderança em custo ambiental é explicada como uma estratégia de busca do menor 

custo com preocupação ecológica, algo apresentado como desafiador pelo autor. 

Isso se contextualiza não somente em um desafio, mas um oportunidade para as 

empresas, que em face da necessidade de adaptação imediata, podem desenvolver novas 

estratégias de posicionamento e explorar o potencial de competição acrescido, por meio do 

reconhecimento de seus clientes.  

4.2. Inovação Empresarial 

 

A inovação é um termo muito amplo, genericamente designado para descrever 

algo novo, nunca realizado. A etimologia da palavra vem do latim innovo que remete 

justamente à nova criação. Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA,1999), inovação 

significa o “ato ou efeito de inovar”. Já o termo inovar tem como significado “tornar novo, 

renovar, introduzir novidade”. Porém no contexto empresarial, a introdução de uma novidade 

no mercado por si só não representa uma inovação. É preciso que essa novidade seja 

percebida – e aceita pelos clientes – trazendo algum benefício para a empresa, sendo essa a 

principal diferença entre inovação e invenção (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2011). Reis 

(2004) afirma que para ser considerada inovação, uma ideia ou produto ou processo precisam 

ser colocados à disposição do mercado e principalmente utilizados por ele. Podemos por 

exemplo afirmar que muitas das descobertas científicas do passado e invenções diversas, 

algumas em uso até hoje, como o telefone ou a lâmpada, são fruto de uma inovação, enquanto 

novidades sem utilidade mercadológica são apenas invenções. 
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Reis (2004, p.43) afirma que “o principal agente de mudança no mundo atual é a 

inovação tecnológica”. A importância dessa afirmação pode ser justificada, entre outros 

aspectos, com base no ciclo de vida do produto. Qualquer produto possui em seu ciclo uma 

fase de crescimento de mercado, maturidade e declínio. Nesse momento a inovação torna-se 

extremamente relevante no sentido de capacitar a empresa a manter sua competitividade. 

Além disso, há a importância na sociedade por meio do desenvolvimento de novos produtos, 

processos, tecnologias, entre outros que trazem facilidade e qualidade de vida para os 

indivíduos. 

O relatório Criando Empresas Inovadoras, da Fundação Dom Cabral (2009), 

acrescenta que o comportamento inovador é, hoje em dia, um dos principais diferenciais das 

economias, sendo fundamental no grau de desenvolvimento e nos indicadores de crescimento 

e dinamicidade. Assim, a inovação tem se destacado como um dos principais responsáveis 

pelos incrementos de competitividade de empresas e países e os processos adotados têm sido 

amplamente estudados e aplicados em diversos campos a fim de potencializar os resultados. 

Segundo Porter (1989) A vantagem competitiva nasce fundamentalmente do valor 

que uma empresa consegue criar para seus compradores de forma a obter retornos que 

suplantem seus custos de fabricação. O mesmo autor afirma que um dos determinantes da 

competitividade é a inovação (PORTER, 1989). De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 

2005, p.46; FINEP, 2006, p.55) a inovação: 

 

É a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significantemente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

 

Acerca dessa definição a edição atual do Manual de Oslo define a inovação sob 

quatro tipos, englobando várias atividades empresariais (OECD, 2005, p. 16-17, 48-49): 

 

A primeira delas são as inovações em produto. Trata-se da introdução de um 

benefício ou serviço novo ou significantemente melhorado, em relação às 

suas características ou usos pretendidos. Pode incluir por exemplo melhorias 

significativas nas suas especificações técnicas, componentes e materiais, 

software, interface com usuário ou outras características funcionais. 
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Há também as inovações em processo, caracterizadas pela implementação de um 

novo ou significantemente melhorado processo produtivo ou logístico, abordando desde 

softwares a novas embalagens, técnicas de alocação de suprimentos e de distribuição. 

As inovações organizacionais são o terceiro tipo de inovação. Referem-se à 

implementação de novos métodos organizacionais, podendo ser mudanças em práticas de 

negócio, no organograma da empresa, no ambiente de trabalho ou nas relações externas. 

Por último, temos as inovações em marketing, relacionadas às implementações de 

novos métodos referentes às práticas de marketing da organização. Vão de alterações na 

aparência do produto à métodos para definir preços e serviços. Abaixo, a participação 

percentual de empresas que realizaram inovações de produto e/ou processo de acordo com o 

relatório mais recente da Pesquisa de Inovação conduzida pelo IBGE (2011). 

 

Gráfico 1 – Participação percentual do número de empresas que implementaram 

inovação 

Fonte: IBGE 

 

Segundo HBE (2003), baseado em Schumpeter (1939) as inovações podem ser de 

dois tipos, incrementais e radicais: “Inovação incremental é aquela caracterizada por melhoria 

de produto ou processo já existente cujo desempenho tenha sido significativamente melhorado 

ou a reconfiguração de uma tecnologia para novos propósitos”.  

A inovação radical por sua vez representa a situação em que um produto ou 

processo sofre alteração em suas características originais, atributos ou utilização, 

diferenciando-se significantemente do seu predecessor. Essas inovações podem envolver 
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tecnologias completamente novas ou combinações de tecnologias existentes. A essência do 

produto/serviço geralmente é mantida, mas há uma mudança em relação ao mercado atingido 

(SCHUMPETER, 1939). 

Gaynor (2002) define um diferencial da inovação radical como inovação 

disruptiva, a qual é tida como um evento raro, geralmente apoiado sobre tecnologia e 

engenharia, que criam uma necessidade ou satisfazem uma necessidade desconhecida até 

então. Acredita-se que inovação disruptiva é a chave para o sucesso empresarial nos dias de 

hoje, dado o potencial impacto que causa, colocando a organização muito a frente dos 

competidores e, portanto, aumento seu desempenho e competitividade (CHRISTENSEN, 

2000). Inovações incrementais são mais seguras, baratas e, se executadas constantemente, 

geralmente trazem retorno em um tempo razoável. O curso das inovações dentro das empresas 

geralmente é caracterizado por longos períodos de inovações incrementais, pontuados com 

algumas inovações radicais (CORAL; OGLIARI; ABREU, 2011). 

Geroski (1994) afirma que, independente da inovação adotada, ela tem potencial 

de gerar melhorias no desempenho de uma empresa, podendo ser em virtude do aumento da 

competitividade da (produtos) ou pela transformação das capacidades internas de gestão da 

organização (processos). 

Com o passar dos anos, desde o início do estudo do fenômeno da inovação dentro 

das empresas, o processo em si tem apresentado mudanças significativas em relação à 

métricas utilizadas e os gatilhos para investimento e incentivo à inovação. Para Rothwell 

(1994), os modelos de inovação têm basicamente cinco gerações distintas, sendo em ordem 

cronológica adotadas pela indústria desde que o conceito foi reconhecido. 

A primeira geração, segundo o autor presente nas décadas de 1950 e 1960 é a 

Inovação Empurrada pela Tecnologia, quando a demanda era maior que a capacidade 

produtiva e as empresas assumiam que mais investimentos em P&D resultariam em mais 

produtos bem sucedidos. 

A segunda geração (~1960-1970) caracteriza-se pela Inovação Puxada pelo 

Mercado, um momento no qual os mercados passaram a tornar-se mais competitivos e a 

relação oferta/demanda era estática, as empresas buscaram o ganho de market-share, tendo 

maior sucesso aquelas que eram mais eficientes em seus processos. 

Em seguida surge o Movimento Composto (~1970-1980). As altas taxas de 

inflação e saturação da demanda (estagflação) forçam as companhias a adotar estratégias de 
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consolidação e racionalização, com foco em escala e na curva de aprendizado. Essa geração 

caracteriza-se por utilizar-se de complexos caminhos de comunicação interligando os agentes 

internos e externos para conquistar acesso a conhecimentos externos na comunidade científica 

e no mercado. 

O Modelo Integrado, presente entre as décadas de 1980 e 1990 é um resultado do 

crescimento da importância atribuída às estratégias empresariais e uma adaptação ao aumento 

da velocidade dos ciclos de produtos. É um período de rápido crescimento no número de 

alianças estratégicas entre empresas, com destaque para a integração entre diversas áreas 

funcionais das empresas iniciada pelos japoneses com o intuito de acelerar os processos de 

inovação por meio da realização de atividades simultâneas. 

A geração atual, segundo Rothwell (1994) é um processo caracterizado por rede, 

no qual as empresas desenvolvem alianças estratégicas, P&D colaborativo, maior 

envolvimento com a cadeia de fornecedores e desenvolvendo redes com outras empresas, 

buscando a adaptabilidade e flexibilidade para aumentar a capacidade de inovação acelerada. 

Cada um dos modelos difere em relação aos fluxos de informação, inputs e 

outputs do processo e envolvimento de diferentes departamentos da empresa. No caso 

analisado iremos estudar a metodologia de pipeline, caracterizada pelo alinhamento 

estruturado dos inputs (Ideias, benchmarks, P&D, etc.), seleção e desenvolvimento, até a 

prática (output) (GODIN, 2005). 

No que tange às dificuldades enfrentadas pelas empresas para inovação, Neely e 

Hii (1998) apontam barreiras internas e externas às organizações. Compõem as dificuldades 

externas elementos como por exemplo insuficiências na educação, treinamento e sistemas de 

capacitação, legislação deficiente, carência de infraestrutura, entre outros. Quanto às barreiras 

internas à inovação, tem-se o tradicionalismo, conformismo, desmotivação, as estruturas de 

comunicação hierárquica e formal, estruturação organizacional pouco flexível, resistência à 

mudança, falta de visão de negócio, aversão à tomada de decisões de risco e ausência de 

processos organizacionais efetivos. 
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Gráfico 2 – Importância atribuída aos problemas e obstáculos para inovar. 

Fonte: IBGE 

 

É imprescindível que a atenção não seja apenas no aspecto tecnológico da 

inovação. Como podemos ver no gráfico acima, a questão social e outros fatores 

organizacionais e políticos possuem papel fundamental na “sustentabilidade” do ciclo 

inovativo. Uma vez deixada de lado a questão social, os riscos associados ao processo 

aumentam, agregando incerteza e vulnerabilidade, podendo comprometer o crescimento 

econômico (MORILHAS, 2007). 

Independente dos modelos e ferramentas adotadas na gestão da inovação, o 

potencial competitivo está intimamente ligado à capacidade das empresas em inovar 

constantemente. Essa necessidade é confirmada por Reid e Sanders (2005), que asseguram 

que empresas que desejam perpetuar-se devem lançar novos produtos periodicamente, e por 

Corrêa e Corrêa (2006), que reforça que a dinamicidade do ambiente atual torna a gestão do 

processo inovativo e o desenvolvimento de novos produtos essencial para permanência das 

empresas no mercado. As organizações que forem excelentes nesses fatores serão as que, 

certamente, sustentarão sua permanência competitiva no mercado. 

4.3. Organizações Inovadoras Sustentáveis 
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Organização inovadora “é a que introduz novidades de qualquer tipo em bases 

sistemáticas e colhe os resultados esperados” (BARBIERI, 2007, p. 88). A  expressão “bases 

sistemáticas”, segundo o autor, representa a realização de inovações com autonomia, 

intencionalidade e proatividade. Dessa forma, pressupõe-se que a inovação é parte intrínseca 

dessa organização, que buscará maximizar seus recursos para manter uma rotina de inovação 

constante, aumentando em conjunto sua capacidade competitiva. 

 

Paralelamente, uma organização sustentável é aquela que consegue manter o 

desempenho eficiente nos pilares econômico, promovendo a gestão 

financeira com visão de longo prazo, ambiental, advogando em favor à 

conservação do meio ambiente e social, propiciando a inclusão de minorias, 

equilíbrio entre os gêneros e do bem-estar. (BARBIERI, 2007, p. 98-99). 

 

Embora complementares, os dois conceitos articulados acima, quando sobrepostos 

podem gerar antagonismos e é onde se debruça o desafio de uma organização inovadora 

sustentável. Inovar pode representar para uma organização que não tem alicerce no 

desenvolvimento sustentável a degradação ambiental ou social, por exemplo utilizando um 

recurso natural com propriedades superiores às já existentes, em custo da exploração ilícita 

dessa fonte. Para Barbieri (2007, p. 105): 

 

Organização inovadora sustentável não é a que introduz novidades de 

qualquer tipo, mas novidades que atendam as múltiplas dimensões da 

sustentabilidade em bases sistemáticas e colham resultados positivos para 

ela, para a sociedade e o meio ambiente. 

 

Orsato (2011) divide a adoção da sustentabilidade empresarial em 

sustentabilidade como compromisso e sustentabilidade como competência central do negócio. 

No primeiro caso, considera-se que a empresa se compromete, em todas fases de seus 

processos organizacionais, a contemplar soluções sustentáveis, não tendo necessariamente 

intenção de ganho operacional ou lucro com as atividades adicionais relacionadas. O autor 

cita o caso da Tetra Pak, indústria multinacional de embalagens que, no Brasil, enfrentou 

dificuldades para criar uma rede de coleta e reciclagem das embalagens descartadas. A 

solução, uma joint-venture com empresas interessadas no aproveitamento do material não 

teve como objetivo um negócio lucrativo, mas apenas o fechamento do ciclo do produto. 

O segundo formato exposto pelo autor é a adoção da sustentabilidade como 

competência central do negócio. Nesse caso, a empresa busca com o desenvolvimento de um 
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produto responsável um mercado que valorize a organização ou o produto pelo seu 

compromisso com a sustentabilidade. Orsato afirma que esses mercados geralmente 

caracterizam-se por serem de nicho, ou seja, um público-alvo restrito que demanda uma 

produção limitada. O autor também expõe dificuldades relacionadas à essa adoção, uma vez 

que a mesma é influenciada por modismos e tendências, além de internalizar maiores custos 

no preço final. 

A inovação aliada à sustentabilidade foi nomeada por alguns autores como eco-

inovação (ou eco-innovation, em inglês) e sua definição, apesar de diferir individualmente 

tem uma essência parecida, a de que a organização inovadora sustentável, ou que aplica a eco-

inovação é aquela que produz inovação competitiva dentro dos preceitos de utilização 

responsável de recursos naturais e impacto sócio-ambiental. Segundo o relatório do Programa 

de Competitividade e Inovação da Comissão Européia (2007-2013), a definição para eco-

inovação é a seguinte: 

 

Eco-inovação é qualquer forma de inovação que tem como objetivo o 

progresso significativo e demonstrável em direção à meta de 

desenvolvimento sustentável, por meio de redução de impactos no meio-

ambiente ou atingindo um uso de recursos naturais mais eficiente, inclusive 

o de energia. 

 

Outra definição relevante para esse tema foi dada durante o Workshop Temático 

Europeu INNOVA, com o tema Mercados Pioneiros e Inovação, ocorrido em Junho de 2006 

em Munich, na Alemanha: 

 

Eco-inovação é a criação de um novo e competitivo bem, processo, sistema, 

serviço e procedimento desenhados para satisfazer as necessidades do ser 

humano e prover uma melhor qualidade de vida para todos, com um ciclo de 

vida com o mínimo uso de recursos naturais (incluindo energia e espaço 

físico) por unidade produzida e com o mínimo de emissão de substâncias 

tóxicas no meio ambiente. 

 

Em tempo, a inovação dentro dos pretextos do desenvolvimento sustentável a 

torna um desafio ainda maior para a organização. As exigências podem ser superiores em 

custo e em desempenho, explorando a capacidade da organização em cumprir esse requisito. 

Hermosilla, González e Könnölä (2009) destacam como principais barreiras internas à 

inovação sustentável as características da empresa, a competência tecnológica (além da 

capacidade de atualização), a estratégia organizacional e a atitude dos gestores e dos 

empregados. Como possíveis barreiras e desafios externos, os autores indicam as políticas 
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públicas, situação da economia, falta de informações, fornecedores, consumidores, 

competidores, associações industriais, organizações não-governamentais, a sociedade, centros 

de pesquisa e as instituições financeiras. 

Por outro lado, os mesmos desafios e barreiras podem ser oportunidades de 

orientar a organização a um patamar de novas perspectivas para a gestão, com potencial de 

apresentar novas oportunidades de negócio, criando-se então um ciclo de geração de 

vantagem competitiva, já discutido anteriormente (HERMOSILLA; GONZÁLEZ; 

KÖNNÖLÄ, 2009). 

4.4. Inovação E Sustentabilidade Na Construção Civil 

 

A construção-civil é considerada uma das atividades mais poluentes em termos de 

geração de resíduo e alteração do meio ambiente, em todas suas fases: da extração de 

matérias-primas ao final da vida útil da edificação (DIJKEMA ET AL., 2000). A 

compreensão da importância da inovação e sustentabilidade no setor da construção civil, bem 

como os impactos ambientais envolvidos, desafios e especificidades é de grande relevância 

para contextualização do presente estudo, uma vez que cada setor apresenta uma cadeia 

produtiva e ambiente empresarial único. 

Segundo Yuba (2005), as definições a respeito do setor da construção civil são 

complexas em função do envolvimento das diversas cadeias produtivas. O autor afirma que a 

abordagem da visão geral do setor - como canteiro de obras e ciclo de produção – 

contemplam apenas as características técnicas do processo produtivo, não considerando 

aspectos da sustentabilidade e sendo considerada pelo autor como ultrapassada. 

Slaughter (1998) descreve que a indústria da construção civil difere-se 

essencialmente em relação à indústria manufatureira e que os modelos de inovação por meio 

de P&D apontados por Nelson e Winter (1982) e de inovação por replicação em alta escala 

como sugeridos por Abernathy e Utterback (1978) devem ser avaliados e adaptados à análise 

e cenários do setor construtivo. 

Para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente 

(2012), os resíduos provenientes da construção civil podem representar de 50% a 70% da 
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massa de resíduos sólidos urbanos, sendo que apenas uma parcela muito baixa dos municípios 

(7,05%) os processa devidamente (IBGE, 2010). 

Já segundo o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa 

conduzido pelo Observatório do Clima (OC/SEEG, 2013) do total das emissões de gases 

estufa provenientes da indústria no Brasil, 41,8% são decorrentes dos processos de fabricação 

de cimento, cal, calcário, dolomita e barrilha, componentes fundamentais para a construção 

civil tradicional de alvenaria. Se considerarmos as emissões atribuídas à energia utilizada do 

processo produtivo ao consumo desses componentes, o impacto é ainda maior. A energia 

utilizada para produção de cimento, ferro e aço representa 7,25% do total de emissões 

provenientes da produção e consumo de energia, que por sua vez responde por 29,4% do total 

de emissões no país (OC/SEEG, 2013). 

O desperdício é outro fator relevante quando se trata da sustentabilidade no setor. 

Uma pesquisa em âmbito nacional realizada em 16 Universidades brasileiras, promovida pelo 

Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Construção Civil (ITQC) e subsidiada pelo 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, foram analisados 99 canteiros de obras em 

vários estados brasileiros, conforme apresentação realizada por Andrade et al. (1999). Foi 

determinado um indicador de geração de resíduo da construção civil por m2 construído, 

totalizando 49,58 Kg/m2. Vale ressaltar que esse resíduo responde somente à construção da 

edificação, não sendo contabilizado o resíduo gerado no processo produtivo dos materiais, 

tampouco na demolição da edificação. A pesquisa considerou a massa do edifício construído 

em 1000 Kg/m2, assim, o resíduo da construção civil gerado durante a obra, descontados os 

valores medianos de perdas considerados pela pesquisa, corresponde a aproximadamente 5% 

da massa total da edificação. 

Pinto (1999) utiliza a o relatório de Análise de Resíduos da Construção Civil para 

estabelecer outro parâmetro em relação às perdas durante o processo construtivo. Segundo a 

estimativa do autor, a massa de edificações executadas por meio de processos convencionais 

de alvenaria é de cerca de 1.200 Kg/m2, dos quais 25% (300 Kg/m2) respondem pela perda 

média de material no canteiro de obras. Compõe essa perda 50% de resíduos que acontecem 

somente na forma de resíduo de construção (150 Kg/m2) removidos durante o transcorrer da 

obra, respondendo por 12,5% da massa total da edificação. O valor é ainda maior se 

comparado a Andrade et al (1999), pois Pinto (1999) considera também os resíduos 

provenientes de reformas e demolições. 
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A indústria da construção civil brasileira caracteriza-se pelo uso intensivo de mão 

de obra, especialmente a não qualificada. O ano de 2007 foi responsável pelo emprego de 

cerca de 1,5 milhão de trabalhadores e o grupo de atividade de construção de edifícios e obras 

de engenharia civil é responsável por quase 75% desses postos de trabalho. A distribuição por 

grupos de atividade realizado pelo CNAE 1.0 (IBGE) é expressada no gráfico abaixo, 

presente no relatório da Pesquisa Anual da Indústria da construção, divulgada pelo IBGE. 

Este ponto é complementar à afirmação de Lima Júnior et al. (2005) de que 72% dos 

operários da construção civil nunca frequentaram cursos e treinamentos.  

 

 

Gráfico 3 – Pessoal Ocupado por grupos de atividades em 2007 

Fonte: PAIC (IBGE) 

 

A inovação, prática apontada como orientadora do processo de sustentabilidade 

empresarial, é um desafio a parte para a indústria da construção civil. Miozzo e Dewick 

(2004) alegam que em sistemas complexos como o que ocorre na construção civil, as 

organizações participantes devem confiar na capacidade de outras empresas ligadas ao 

negócio para produzir inovação, sendo então absorvidas em um processo contínuo de 

desenvolvimento de produtos e processos.  
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Figura 4 – Participantes do Sistema Produtivo do Setor da Construção  

Fonte: Traduzido e Adaptado de (GANN E SALTER, 1998) 

 

A dificuldade no gerenciamento do processo como um todo também é apontada 

como barreira à inovação. Isso porque, segundo Slaughter (1998), o alto nível de interação 

entre participantes em uma construção torna a inovação mais difícil de ser implementada. Um 

projeto arquitetônico, por exemplo, exerce impacto nos contratos e execução da obra. Assim, 

a gestão do conhecimento e melhoramento de processos são prejudicados. Segundo Blayse e 

Manley (2004) as seis principais influências da inovação na construção civil são: os clientes e 

a manufatura; a estrutura de produção; as relações da indústria; os sistemas de compras; a 

regulação; e a natureza e a qualidade dos recursos da organização. 

Como apontado anteriormente, a prática da inovação é uma estratégia comum e 

eficaz em direção ao desenvolvimento sustentável. Com as barreiras impostas pelas condições 

do setor construtivo o desafio de transpô-las é ainda maior e de grande relevância, uma vez 

que, como demonstrados no trabalho, os impactos ambientais do setor são consideráveis. 
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5. METODOLOGIA 

 

O método científico tem como base a realização de um aglomerado de etapas e 

regras básicas determinadas especificamente para produção de conhecimento científico.  

A análise deve ocorrer de forma a atingir uma capacidade de generalização, 

sempre que possível. Para isso, é necessária a legitimação e sustentação do conhecimento 

utilizado na pesquisa, viabilizando que a investigação realizada torne-se passível de 

replicação.  A definição de objetivos de uma pesquisa é primária e fundamental para a 

definição do método mais viável e apropriado de pesquisa, que irá viabilizar o atingimento 

deles (SELLTIZ et al., 1974). 

 

O projeto em questão exigiu primeiramente a compreensão da inovação e 

sustentabilidade aplicada à empresas, bem como a conexão entre esses dois contextos e o 

posicionamento de organizações que inovam sob os preceitos do desenvolvimento 

sustentável. Além disso, foi necessário ilustrar o contexto do setor da construção civil, bem 

como suas características estruturais, ambientais e principais desafios. A proposta é então 

analisar as contribuições da inovação no setor em direção à sustentabilidade, abordando as 

barreiras e oportunidades encontradas pela organização estudada.  

 

 

5.1. Tipo de Pesquisa  

 

O trabalho faz o uso de pesquisa exploratória e qualitativa para obtenção dos 

dados e análise. Exploratória com a função de compreender o problema de pesquisa e ter sua 

familiaridade aprimorada e alinhada com os objetivos do trabalho (MALHOTRA, 2001). 

Qualitativa com o intuito de realização de análises profundas e aprimoradas utilizando 

técnicas de interpretação para extrair e descrever os componentes do problema de pesquisa 

(MAANEN, 1979). 

O método escolhido para realização foi o estudo de caso, uma vez que entende-se 

como necessária a análise profunda de um número baixo de situações, buscando extrair cada 

fato de forma mais apurada possível (BOYD; STASCH, 1985). 
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Segundo Yin (1994, p. 19) o estudo de caso é a decisão mais adequada quando 

existem questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real. Ainda, de acordo com Souto-Maior (1984, p. 146): 

 

O estudo de caso permite um maior aprofundamento nas pesquisas que 

visam a uma compreensão de processos administrativos, tais como o 

processo decisório, os quais são aplicáveis tanto para os aspectos descritivos 

como para os normativos [...] permitem maior flexibilidade metodológica, 

maior integração dos dados e sobretudo favorecem a geração de 

representações inovadoras dos problemas mais difíceis de gerência pública e 

privada. 

 

A investigação da dinâmica dos fenômenos ou processos em determinado cenário 

também é citada por Yin (1994) como motivação para a escolha do estudo de caso. Para 

Coutinho (2003) quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um personagem, um pequeno 

grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação, desde que se tratem de 

investigações de fenómenos à medida que ocorrem, sem qualquer interferência significativa 

do investigador (FIDEL, 1992). 

Outras vantagens apresentadas por autores para a utilização do estudo de caso são: 

 Ênfase na totalidade, o que proporciona ao autor uma 

abordagem multidimensional e de aspectos únicos do problema, 

trazendo uma visão global ao estudo. Isso permite que 

semelhanças e diferenças sejam identificadas quando casos são 

comparados (MATTAR, 1997);  

 Estimulação de novas descobertas durante o estudo, graças a 

sua flexibilidade de realização (GIL, 1987);  

 Os procedimentos de coleta de dados são mais simples e sua 

linguagem mais acessível que outros métodos (GIL, 1987).  

 

Gil (1987), no entanto, também descreve também algumas desvantagens do uso 

do estudo de caso como metodologia para pesquisa. Segundo o autor, a generalização dos 

resultados é raramente aplicável, pois alguns casos podem ser considerados um desvio se 

comparados a outros da mesma espécie. Alves-Mazzotti (2006) também afirma não ser 
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possível, mesmo utilizando uma análise profunda do caso, generalizar os resultados a outras 

organizações. 

Yin (2001) afirma que a metodologia de estudo de caso contempla casos únicos, 

múltiplos e diversos níveis de análise. Para o presente estudo foi adotado o estudo de caso 

único, aprofundando o olhar sob a Tecverde, uma organização que surgiu a partir de uma 

inovação de produto e método produtivo, com o intuito de construir casas sustentáveis, 

contribuindo para tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. 

 

5.2. Coleta de Dados: Método e Instrumento  

5.2.1. Tipos de Dados  

 

Ambas coletas de dados primários e secundários foram utilizados no presente 

estudo. A análise do modo pelo qual a inovação e as práticas de sustentabilidade estão 

interligadas em uma organização do setor da construção civil foi fundamentada sob os dados 

primários de entrevista com Sócio-fundador e CEO (Chief Executive Officer) e com a gerente 

de inovação, observação direta e análise documental de relatórios e dos dados secundários de 

artigos científicos, notícias, informações de palestras e sites da empresa. 

Foram empregadas para a coleta de dados entrevistas semi-estruturadas e análise 

documental. De acordo com Manzini (1990/1991, p. 154): 

 

A entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o 

autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais 

livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas. 

 

Martins (2006) afirma que um roteiro deve ser previamente elaborado com 

perguntas pricipais, permitindo a flexibilidade da condução da entrevista e adição de 

perguntas novas inerentes às circunstâncias de realização da entrevista. O autor afirma que 

esse tipo de entrevista permite fazer emergir informações de forma mais livre, beneficiando o 

resultado final do trabalho. 
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A análise documental por sua vez consiste em identificar, verificar e apreciar os 

documentos com uma finalidade específica para extrair um reflexo objetivo da fonte original, 

permitir a localização, identificação, organização e avaliação das informações contidas no 

documento, além da contextualização dos fatos em determinados momentos. (MOREIRA, 

2005, apud SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2012). No caso apresentado, serviu inclusive de 

base de compreensão das estratégias da organização e melhoramento do roteiro de entrevista 

pela confrontação com os dados apresentados pelo entrevistado. 

5.2.2. Os Objetivos E As Proposições do Trabalho 

Baseado nos objetivos do presente trabalho e na revisão teórica exposta, foram 

levantadas as seguintes proposições associadas aos objetivos geral e específico, apresentadas 

a seguir. Como apresentado anteriormente, definiu-se como objetivo geral do trabalho analisar 

de que modo a inovação e as práticas de sustentabilidade estão interligadas em uma 

organização do setor da construção civil. 

Espera-se com o desenvolvimento do estudo expor claramente quais práticas de 

inovação utilizadas pela empresa estudada e como elas impactaram a concepção de um 

produto sustentável e o cumprimento da missão organizacional. para criação do produto final. 

Desse modo, a proposição apresentada para o objetivo geral do trabalho é de que a 

inovação tem um papel fundamental na elaboração do produto sustentável e no 

direcionamento da estratégia para atingimento da missão da empresa (P1). 

 

Tabela 1 – Objetivo Geral  

 

Para o atingimento do objetivo geral foram propostos três objetivos específicos. O 

primeiro deles é identificar as inovações adotadas para concepção do produto e do processo 

Objetivo Geral Proposição

Analisar de que modo a inovação e as 

práticas de sustentabilidade estão 

interligadas em uma organização do setor da 

construção civil

P1: A inovação assume parte fundamental 

na concepção do produto sustentável e na 

missão da Tecverde
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produtivo, identificando aquelas necessárias ao atingimento da performance sustentável. Para 

esse objetivo a proposição adotada é de a empresa utilizou da inovação para desenvolvimento 

do produto e do processo produtivo para atingir o objetivo de fabricar casas sustentáveis (P2). 

O segundo objetivo específico é identificar as inovações implementadas em 

relação à gestão organizacional da empresa analisada. Busca-se entender qual estrutura de 

gestão sustenta o posicionamento sustentável e a criação de produtos sustentáveis. A 

proposição apresentada que sustenta o objetivo é a empresa precisou utilizar uma estrutura de 

gestão organizacional para poder fabricar imóveis sustentáveis (P3). 

O último objetivo específico é de verificar quais as práticas de sustentabilidades 

presentes na organização, seja em processos, produtos ou gestão. A intenção é complementar 

a compreensão das práticas sustentáveis atingidas em função da inovação e que demandaram 

inovação para sua realização. A premissa que sustenta a preposição para esse objetivo é de 

que a empresa adota práticas sustentáveis para orientação de seu produto, processo produtivo 

e gestão empresarial (P4). 

 

Tabela 2 – Objetivos específicos  

 

Objetivos Específicos Proposição

P4: A empresa adota práticas sustentáveis 

para orientação de seu produto, processo 

produtivo e gestão empresarial

Verificar quais as práticas de 

sustentabilidades presentes na organização.

P3: A empresa precisou utilizar uma 

estrutura de gestão organizacional para 

poder fabricar imóveis sustentáveis

Identificar as inovações implementadas em 

relação à gestão organizacional.

Identificar as inovações adotadas para 

concepção do produto e processo produtivo.

P2: A empresa utilizou da inovação para 

desenvolvimento do produto e do processo 

produtivo para atingir o objetivo de fabricar 

casas sustentáveis.
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5.2.3. Unidade de análise e perfil dos entrevistados  

 

A unidade de análise escolhida foi a inovação sustentável no setor da construção 

civil brasileiro. Foram entrevistados dois funcionários da Tecverde, empresa do estudo em 

questão que é pioneira em utilização da tecnologia de wood frame no Brasil e que oferece 

uma solução ecológica inovadora para a construção civil. 

Caio Bonatto, Sócio-fundador e Diretor geral (CEO) da Tecverde, formado em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Enxergou na realidade da 

construção civil vivenciada desde criança em função de acompanhar de perto as atividades da 

construtora de seu pai a necessidade de industrialização do setor. Junto a mais 4 amigos 

formandos criaram a Tecverde em 2009. A ideia e o desejo de mudança era o que movia o 

grupo. Buscaram a tecnologia adequada para o desenvolvimento do método de construção na 

Alemanha e o adaptaram para o Brasil. Desde então o negócio tem crescido e as 

oportunidades também. 

Carla Rabelo Monich, gerente de inovação na Tecverde, Mestre em Engenharia de 

Construção Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e graduada em Engenharia 

Ambiental pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Defendeu a tese “Avaliação 

ambiental de uma habitação de interesse social pré-fabricada em madeira no sistema wood 

frame no estado do Paraná” utilizando como alvo o estudo de caso da Tecverde. Entrou na 

empresa em 2014 para atuar na área de inovação, na qual passou a desenvolver e coordenar os 

projetos demandados pela organização. 

 

5.2.4. Protocolo do Estudo de Caso  

 

O protocolo apresentado é constituído de um conjunto de procedimentos 

estandardizados para que seja possível a replicação do estudo por outros pesquisadores, como 

base do método científico de estudo de caso, proporcionando a reprodutibilidade dos 

resultados, descontada a subjetividade do pesquisador (YIN, 2005). O protocolo apresentado 

por Yin (2005) deverá conter problema da pesquisa, as fontes de informação utilizadas e as 

questões que precisam ser respondidas pela pesquisa. 



 

 

39 

 

O protocolo do presente estudo constitui-se de referencial teórico suporte aos 

temas a serem explorados e ao setor da construção civil. Após o levantamento, estudo e 

seleção do material, foram realizadas as proposições de pesquisa de acordo com cada objetivo 

proposto por seguinte, o protocolo de estudo de caso. A vinculação dos objetivos da pesquisa 

e suas proposições constituiu a primeira parte do protocolo, seguido nesse tópico pela 

montagem do roteiro de entrevistas a partir da análise das proposições levantadas para cada 

objetivo.   

 

5.2.5. Roteiro de entrevista 

 

A primeira proposição é referente ao objetivo geral e verifica se a inovação 

assume parte fundamental na concepção do produto sustentável e na missão da Tecverde. As 

seguintes perguntas foram realizadas, em diferentes graus de aprofundamento e ramificação: 

 Por que foi necessária a disrupção dos processos e produtos tradicionais 

para o sucesso do objetivo de produzir casas sustentáveis? 

 Seria possível produzir casas com os mesmos níveis de sustentabilidade 

presentes no produto atual sem disrrupção dos processos tradicionais? Em 

que nível? 

 Quais as vantagens competitivas do modelo de negócio e do produto atual 

comparadas ao modelo tradicional de construção? 

 Quais são as limitações do modelo de negócio e do produto atual 

comparadas ao modelo tradicional de construção? 

 O que levou a empresa a fabricar casas sustentáveis? 

 Quais são os riscos para a empresa decorrente deste tipo de inovação? 

 Qual a importância do produto e tecnologia para a empresa? 

 

Para o primeiro objetivo específico foram realizadas perguntas que buscaram 

verificar a proposição de que  a empresa utilizou da inovação para desenvolvimento do 

produto e do processo produtivo para atingir o objetivo de fabricar casas sustentáveis, 

identificando-as: 

 Como a empresa adquiriu conhecimento para a fabricação das casas 

sustentáveis? Internamente ou externamente? 
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 Quais são as inovações presentes no produto? 

 Quais as diferenças existentes entre as casas convencionais e as casas 

Tecverde? 

 Quais as inovações aplicadas no processo produtivo de casas sustentáveis? 

 Que tipo de equipamento e mão-de-obra precisaram ser adquiridos? 

 Foi necessária a compra de patentes ou registros? De que forma a empresa 

protege os conhecimentos adquiridos? 

 Quais são as práticas e atividades-chave que atualmente orientam p 

processo produtivo para continuidade/avanço da inovação e da 

sustentabilidade? 

 

O terceiro grupo de perguntas é referente ao segundo objetivo específico, o de 

identificar as inovações implementadas em relação à gestão organizacional. O intuito foi 

verificar a proposição de que a empresa precisou utilizar uma estrutura de gestão 

organizacional para poder fabricar imóveis sustentáveis: 

 Como está estabelecida a estrutura organizacional da empresa? Como 

ocorreu a idealização e concretização do projeto de desenvolvimento das 

casas sustentáveis? 

 Quais foram os relacionamentos colaborativos e parcerias-chave que 

possibilitaram o desenvolvimento deste produto? Quais foram as 

atribuições de cada um deles? 

 Qual a métrica de investimento em inovação adotada pela empresa? 

 A empresa possui algum tipo de certificação? Quais são elas e omo e 

quando foram obtidas? Qual é a importância atribuída a elas pela empresa? 

 Quais são as práticas e atividades-chave que atualmente orientam a gestão 

organizacional para continuidade/avanço da inovação e da 

sustentabilidade? 

 A empresa é ligada a alguma associação? Quais são as vantagens dessas 

filiações? 
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Por último o quarto grupo de perguntas refere-se ao terceiro objetivo específico e 

verifica a proposição de que a empresa adota práticas sustentáveis para orientação de seu 

produto, processo produtivo e gestão empresarial, identificando-as: 

 Quais as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa durante o 

processo produtivo e concepção do produto? 

 Como é disseminada a cultura da inovação/sustentabilidade dentro da 

organização? 

 Quais as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa para sua 

gestão? 

 Qual a importância da sustentabilidade dentro da Tecverde? 

 Como os funcionários encaram a sustentabilidade dentro da Tecverde? 

 Como a questão da sustentabilidade é abordada na empresa? O tripé da 

sustentabilidade é observado (econômico, financeiro e social)? 

 A empresa apóia a comunidade em que atua? De que maneira? 

 

Abaixo estão relacionadas as proposições e o questionário derivado de cada uma 

delas:  
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Proposição QuestõesPor que foi necessária a disrupção dos processos e produtos tradicionais para o 

sucesso do objetivo de produzir casas sustentáveis?

Seria posível produzir casas com os mesmos níveis de sustentabilidade 

presentes no produto atual sem disrrupção dos processos tradicionais? Em que 

nível?

Quais as vantagens competitivas do modelo de negócio e do produto atual 

comparadas ao modelo tradicional de construção?

Quais são as limitações do modelo de negócio e do produto atual comparadas 

ao modelo tradicional de construção?

O que levou a empresa a fabricar casas sustentáveis?

Quais são os riscos para a empresa decorrente deste tipo de inovação?

Qual a importância do produto e tecnologia para a empresa?

Como a empresa adquiriu conhecimento para a fabricação das casas 

sustentáveis? Internamente ou externamente?

Quais são as inovações presentes no produto?

Quais as diferenças existentes entre as casas convencionais e os casas 

Tecverde?

Quais as inovações aplicadas no processo produtivo de casas sustentáveis?

Que tipo de equipamento e mão-de-obra precisaram ser adquiridos?

Foi necessária a compra de patentes ou registros? De que forma a empresa 

protege os conhecimentos adquiridos?

Quais são as práticas e atividades-chave que atualmente orientam p processo 

produtivo para continuidade/avanço da inovação e da sustentabilidade?Como está estabelecida a estrutura organizacional da empresa? Como ocorreu 

a idealização e concretização do projeto de desenvolvimento das casas Quais foram os relacionamentos colaborativos e parcerias-chave que 

possibilitaram o desenvolvimento deste produto? Quais foram as atribuições de 

Qual a métrica de investimento em inovação adotada pela empresa?

A empresa possui algum tipo de certificação? Quais são elas e omo e quando 

foram obtidas? Qual é a importância atribuída a elas pela empresa?

Quais são as práticas e atividades-chave que atualmente orientam a gestão 

organizacional para continuidade/avanço da inovação e da sustentabilidade?

A empresa é ligada a alguma associação? Quais são as vantagens dessas 

filiações?

Quais as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa durante o 

processo produtivo e concepção do produto?

Como é disseminada a cultura da inovação/sustentabilidade dentro da 

organização?

Quais as práticas de sustentabilidade adotadas pela empresa para sua gestão?

Qual a importancia da sustentabilidade dentro da Tecverde?

Como os funcionários encaram a sustentabilidade dentro da Tecverde?

Como a questão da sustentabilidade é abordada na empresa? O tripé da 

sustentabilidade é observado (econômico, financeiro e social)?

A empresa apóia a comunidade em que atua? De que maneira?

P4: A empresa adota práticas 

sustentáveis para orientação de seu 

produto, processo produtivo e gestão 

empresarial

P1: A inovação assume parte 

fundamental na concepção do produto 

sustentável e na missão da Tecverde

P2: A empresa utilizou da inovação 

para desenvolvimento do produto e do 

processo produtivo para atingir o 

objetivo de fabricar casas sustentáveis.

P3: A empresa precisou utilizar uma 

estrutura de gestão organizacional para 

poder fabricar imóveis sustentáveis
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6. ESTUDO DE CASO 

 

6.1. A empresa 

 

A Tecverde S/A nasceu no ano de 2009 na cidade de Curitiba, Paraná sob 

iniciativa de um grupo de estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR). A maior parte desse grupo era composto por filhos de donos de 

construtoras, que acompanhavam seus pais desde criança e tinham uma noção de quais eram 

os principais desafios da construção civil, especialmente tratando-se dos desafios ambientais. 

Os desperdícios, a mão-de-obra desqualificada, os atrasos, os custos elevados e além do 

orçado e a falta de gestão eficiente, especialmente no canteiro de obra despertavam uma 

inquietude nesses jovens empreendedores.  

Após intensa pesquisa no ano de 2008, os jovens descobriram uma tecnologia que 

poderia vir a ser a solução para a melhoria do setor e atingimento do objetivo que viria a ser a 

missão da Tecverde: tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. A 

demanda do setor da construção civil, que possui proporções impactantes e, ainda assim, com 

processos artesanais, inspirou a Tecverde a buscar soluções tecnológicas em outros países que 

se adequassem às necessidades da sociedade brasileira, assim como passíveis de adaptação 

aos materiais e à mão de obra nacional. A tecnologia para isso já era disponível e amplamente 

utilizada pelo mundo, o wood frame, estrutura de madeira pré-moldada que substitui a 

alvenaria em todas partes de uma edificação. A tecnologia, no entanto, precisaria ser adaptada 

ao contexto brasileiro de clima, matéria prima e cultura do consumidor. 

O primeiro passo foi dado com o fechamento da parceria com Ministério da 

Economia do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha para transferência da tecnologia. 

Para isso, a Tecverde recorreu a recursos do Edital de Inovação SESI/SENAI e do 

PRIME/FINEP. Em parceria com o SENAI e o Ministério na Alemanda, cooperação 

canadense através do BCIT (British Columbia Institute of Technology) e com apoio da FIEP 

(Federação das Indústrias do Estado do Paraná), o desenvolvimento da tecnologia do Sistema 

Construtivo Tecverde foi concluído. A tecnologia possibilitava que o processo produtivo 

fosse mais rápido, mais industrializado e com menor impacto ambiental. 

Em 2010, com apoio de investidores anjo, e do programa PRIME-FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos) entrou em operação a primeira fábrica da Tecverde. A 
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conquista foi fruto também da formação Comissão Casa Inteligente com a colaboração da 

FIEP, que estabeleceu parcerias com mais de 34 empresas, criando uma cadeia robusta e 

eficiente de fornecedores. No mesmo ano a Tecverde construiu a primeira casa modelo, 

produzida com a tecnologia recém colocada em operação. 

A partir desse momento surgiu uma das situações mais desafiadoras da história da 

Tecverde. Não havia no Brasil uma linha de financiamento de imóveis que contemplasse 

casas fabricadas de madeira, uma herança dos tempos em que eram comuns incêndios nesse 

tipo de imóvel. Assim, apesar de ter toda a fábrica estruturada, seria praticamente impossível 

comercializar as casas sem que houvesse uma mudança na legislação bancária para que então 

os financiamentos pudessem ser autorizados. Foi então que o Banco Santander surgiu na 

trajetória da empresa. A instituição se interessou pela proposta e se comprometeu em intervir 

nessa mudança. Em 2011 foi lançada em parceria com o Santander a primeira linha de 

financiamento para Tecnologia Tecverde no Brasil. 

Ainda em 2011 a Tecverde concluiu a da base normativa para Tecnologia 

Tecverde junto ao Ministério das Cidades e recebeu o Prêmio de Inovação do SESI/SENAI. 

No mesmo ano a empresa comercializou a primeira casa, vendida pela internet, além de 

participar do projeto de construção do Escritório Verde da UTFPR (Universidade Tecnológica 

do Estado do Paraná). 

Em 2012 a Tecverde recebeu o Prêmio Hérmes de I’Innovation, na França e 

passou a ser uma empresa Endeavour, organização líder no apoio a empreendedores de alto 

impacto ao redor do mundo. Nesse ano foi desenvolvida a Rede Tecverde para Inovação, a 

empresa passou por uma reestruturação societária e organizacional orientando-a ao 

desenvolvimento da inovação. Além disso, passou a atender o mercado B2B (Business to 

Business), fornecendo a tecnologia Tecverde de forma intermediária para construtoras e 

incorporadoras. Nesse ano a empresa chegou ao faturamento de R$5 mi e inaugurou sua 

segunda fábrica em Pelotas-RS. 

No ano seguinte a Tecverde recebeu o Prêmio Nacional de Inovação e 

Sustentabilidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o Prêmio 

Nacional de Inovação do CNI (Confederação Nacional da Indústria) na área de Modelo de 

Negócio. Além disso, a aprovação da Tecnologia pelo Ministério das Cidades e Caixa 

Econômica (DATEC) possibilitou a entrada da Tecverde no Programa Minha Casa, Minha 

Vida, do Governo Federal. Assim, o ano de 2013 foi encerrado com mais de 300 casas 

concluídas, crescendo 288% em relação ao ano anterior. 
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Em 2014 foi implantada a terceira fábrica Tecverde em Araucária-PR, 

considerada a mais moderna da América Latina e com capacidade de produção de 2500 casas 

por ano. Atualmente, a Tecverde está presente no mercado de construção civil de médio e alto 

padrão e também em Habitações de Interesse Social no programa Minha Casa Minha Vida 

(MCMV), atuando como empresa de engenharia, indústria e licenciadora de tecnologia. 

Signatária do Pacto Global desde 2014, a organização reitera seu compromisso com a 

sustentabilidade e com a cidadania empresarial seguindo os 10 princípios propostos pela 

ONU. 

 

Fábrica da Tecverde em Araucária-PR 

Fonte: Autor 

 

6.2. Inovações nos Produtos e Processo Produtivo 

 

O sistema construtivo Tecverde é baseado na utilização do wood frame, 

tecnologia tida como a mais avançada e sustentável para construção civil. Apesar disso, a sua 

aplicação passou pela adaptação ao contexto brasileiro. Foram desenvolvidas soluções para 

adaptação ao clima, à matéria-prima utilizada e principalmente à estética do imóvel final, que 

praticamente não difere de uma casa de alvenaria comum. 

A estrutura de madeira é oriunda de florestas plantadas de Pinus Autoclavado, 

madeira tratada que aumenta a performance em sua utilização, visando um modelo de 
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produção baseado em recursos renováveis e duráveis (conforme NBR 7190). Essa inovação 

reduz o impacto ambiental da construção em toda a cadeia e ciclo de vida do produto, desde a 

produção e beneficiamento dos insumos empregados, que são reconhecidos como estoque de 

carbono, uma vez que durante o crescimento da árvore que dá origem à madeira, uma 

quantidade significativa de carbono é sequestrada. 

A cobertura da estrutura é realizada também por placas de madeira de OSB 

(Oriented Strand Board), uma placa estruturada a partir de derivados de madeira, com 

altíssima tecnologia,  resistência e durabilidade. A empresa alega que a utilização de madeira 

de florestas plantadas também beneficia as comunidades em regiões de vocação florestal, 

beneficiando populações de baixa renda. 

Adicionalmente, ainda são utilizados um revestimento termo-acústico no interior 

das paredes, além da utilização de uma membrana hidrófuga antes das placas cimentícias e do 

elastômero que dão o acabamento final. Essa membrana tem a função tanto de proteger os 

materiais utilizados na parede quanto permitir a “respiração” da superfície. 

 

Camadas dos painéis de parede do sistema construtivo Tecverde 

Fonte: Site da empresa 

O resultado é uma estrutura resistente, durável e com performance elevada. O 

sistema homologado no Ministério das cidades possui maior eficiência energética, alta 

produtividade, redução de 85% a 90% dos resíduos na obra, alto conforto térmico e acústico e 
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redução em cerca de 80% a emissão de carbono em toda a cadeia produtiva, comparando ao 

processo construtivo tradicional de alvenaria. Isso representa um resíduo aproximado de 

5Kg/m2, em comparação com 49,8 Kg/m2 do sistema tradicional (ANDRADE ET AL.,1999). 

A estrutura permite todas as funcionalidades de uma construção em alvenaria, como por 

exemplo a rigidez a choque e a possibilidade de fixação de quadros, estantes, etc.. A empresa 

possui um lobby em sua fábrica para o cliente possa conhecer e testar os componentes, 

conforme foto abaixo. 

 

 

Lobby onde clientes são convidados a conhecer e testar as estruturas 

Fonte: Autor 

 

A Tecverde investe em inovação de produto por meio de sua área interna de 

inovação, juntamente com o setor de engenharia de produto. Este foi responsável pela criação 

de uma rede interna de arquitetura, design e soluções multidisciplinares, que possibilitou que 

a tecnologia tivesse menos barreiras para propagação e atendimento às normas vigentes. 

A inovação também está no processo produtivo. A instalação da fábrica mais 

recente tem parceria com uma empresa alemã líder mundial em produção de maquinário para 

processamento de madeira e fabricação de casas em wood frame. O resultado é uma 

fabricação muito mais rápida, eficiente, precisa e mais automatizada. Isso permitiu que 70% 

da casa fosse produzida dentro da fábrica, sendo possível estimar a demanda exata de matéria-
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prima. Lucas Maceno, um dos diretores da Tecverde afirma que este é o trunfo da Tecverde 

para um sistema mais sustentável e 3 vezes mais rápido. 

A empresa reconhece que não seria possível atingir os patamares de performance 

do sistema construtivo atual sem que houvesse o rompimento com as características de 

produtos e processos da construção civil tradicional. Por isso essencialmente a inovação tanto 

no produto quanto no processo produtivo representa uma associação de resultado para que 

ambos tragam um resultado significantemente mais sustentável do que os processos habituais 

da construção civil. 

 

6.3. Inovação e Gestão Organizacional 

 

A Tecverde possui cerca de 80 funcionários e é, desde 2013, uma Sociedade 

Anônima (S/A), sendo nessa data constituído um conselho consultivo com acionistas e com 

capital fechado, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável e proporcionando 

melhorias no desempenho da empresa. A estrutura de governança da empresa conta com o co-

fundador do Sustainable Hub como Sponsor, Altair Assumpção. 

A mudança no ano de 2013 também foi fundamental para que houvesse maior 

foco na inovação empresarial. A empresa criou uma área especialmente dedicada à inovação e 

passou a e coordenar seus projetos, que antes eram conduzidos de uma forma mais orgânica e 

cultural, com mais regulação. O organograma que resultou da mudança organizacional 

ocorrida nesse ano é o exposto abaixo, com a área de inovação aproximada da engenharia de 

produtos – área considerada crucial para a empresa – e apoiando a Rede Tecverde de fomento 

à inovação: 
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Estrutura Organizacional da Tecverde 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Tecverde 2014/2015 

 

A gestão de projetos de inovação passou a seguir uma estrutura e metodologia 

definida. A empresa utiliza o modelo de Pipeline (Funil) para gerenciamento de inputs (Ideias, 

necessidades de mercado e processo estratégico), conforme a divisão representada na Figura 

#. Os projetos são divididos entre os que necessitam de investimento interno e os que serão 

viabilizados por leis de fomento. São também divididos em projetos de inovação incremental, 

geralmente ligados à necessidades do sistema produtivo e melhoria do desempenho, e projetos 
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de inovação radical, referentes a projetos com ligação aos temas estratégicos da organização. 

Existe inclusive uma meta de número de projetos desse tipo de inovação por ano. 

 

Pipeline utilizado no processo de inovação da Tecverde 

Fonte: Tecverde  

Um exemplo de inovação incremental implementado pela empresa foi uma 

mudança na fabricação de painéis. Inicialmente eles eram compostos da estrutura e apenas 

uma superfície de cobertura era adicionada dentro da fábrica, assim, os componentes 

hidráulicos e elétricos eram adicionados no canteiro de obras, o que ocasionava atrasos e 

maior manejo de mão de obra, com risco de inconformidade maior. A fábrica passou então a 

internalizar todo o processo de instalação desses componentes, atingindo maior conformidade, 

menor número de falhas e redução do tempo de montagem no local. 

A Tecverde também faz parcerias para geração de conhecimento e fomento à 

inovação, tanto internamente quanto na comunidade. Determinados projetos que necessitam 

de pesquisa são lançados como propostas em parceria com universidades de Curitiba, 

resultando em Teses e Dissertações que beneficiam aluno, faculdade e a própria organização. 

O setor de inovação também é responsável por regular os processos internos de 

melhoria na tecnologia e produto para atendimento às normas técnicas e regulamentação do 

setor. Atualmente, há um esforço grande dentro dessa área da organização no intuito de 

desenvolver materiais novos e alternativas no Brasil, com o objetivo de diminuir a 

dependência da Tecverde por insumos importados, que acabam por representar custos e riscos 

ao processo produtivo. 

A empresa reconhece que a recente mudança que ocasionou na estruturação do 

processo inovativo acelerou a geração de inovações, aumentou a responsabilidade dos times e 

já demonstra resultado. A Tecverde acredita que a inovação é de fato um fator essencial para a 
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permanência e competitividade da organização no mercado. A natureza da empresa em 

relação à inovação é favorável, uma vez que a cultura organizacional de orientação à inovação 

é muito forte e estimulada em todos os níveis, inclusive com banco de ideias aberto a todos os 

colaboradores. 

6.4. A sustentabilidade na Tecverde 

 

A visão da sustentabilidade dentro da Tecverde é semelhante à perspectiva 

exposta nesse trabalho do autor Orsato (2011), pois adota a sustentabilidade empresarial como 

compromisso e não como competência central do negócio. A Tecverde considera que a 

sustentabilidade não deveria ser um diferencial e sim um fator intrínseco a todo e qualquer 

produto, serviço ou decisão, forma como é vista internamente. Segundo a empresa, é mais 

uma variável do negócio que bem gerenciada traz vantagens competitivas como a redução de 

custos com a matéria prima, a logística, o aumento nos níveis de qualidade de vida e da mão 

de obra além de mais qualidade no entorno das habitações. A estratégia adotada é de 

massificação do produto, com o objetivo de permitir a todo e qualquer indivíduo desfrutar dos 

benefícios dessa tecnologia de construção. 

Assim, a empresa busca ao mesmo tempo do aumento de performance para a 

entrega de um produto competitivo, a redução do impacto ambiental envolvido em todos 

processos. Nessa questão, o wood frame tem papel fundamental. Como já exibido antes, esse 

método possui vantagens ambientais por ser “sequestrador” de CO2 em sua cadeia. É hoje a 

mais utilizada em países como EUA, Canadá, Suécia, Chile, Alemanha, entre outros. No 

gráfico abaixo se ilustra essa perspectiva em comparação com outros métodos de construção 

adotados no Brasil e no mundo. 
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Gráfico 1 – Impacto ambiental de diferentes sistemas  

Fonte: Werner, F. and Richter, K. 2007. Wooden building products in comparative 

LCA: A literature review. International Journal of Life Cycle Assessment, 12(7): 470-479. 

 

Internamente, a empresa também promove os direitos humanos e do trabalho. São 

promovidos internamente ações para integração de funcionários, treinamento e bem-estar. 

Exemplos dessas ações são passeios de bicicleta promovidos pela empresa regularmente e 

ações pontuais, como o Outubro Azul, para conscientização sobre o câncer de próstata. A 

empresa também promove a capacitação constante e implementa mecanismos de gestão de 

pessoas que visam assegurar que todos colaboradores tenham condições justas e favoráveis de 

trabalho. 

A empresa também é envolvida com o desenvolvimento da sociedade. Por meio 

de vínculos de pesquisa com universidades, participação em palestras, workshops e 

seminários busca fomentar o empreendedorismo e ser facilitadora do desenvolvimento de 

negócios inovadores. Um exemplo disso são as participações dentro da UFPR, onde a 

empresa realiza eventos de visita técnica para os cursos de engenharia e está presente em 

eventos das empresas juniores, importante braço articulador dentro das universidades. 

A empresa também preza pela transparência em suas relações. No ano de 2015, 

pela primeira vez emitiu um relatório de sustentabilidade contemplando as ações realizadas 

nos anos de 2014 e 2015. A empresa também realiza treinamentos periódicos e atividades 

internas que fomentam e enfatizam os valores e política da empresa contra a corrupção, fato 

inclusive reconhecido por premiações como o Hermès de I’Innovation, que reconheceu a 

Tecverde pela inovação em habitação em relação do homem com a natureza. 



 

 

53 

 

Como já enfatizado anteriormente, as construções por meio da tecnologia da 

Tecverde geram 90% menos resíduos de obra e 80% menos CO2 emitidos na atmosfera pela 

construção. Isso é equivalente à emissão de carbono feita por um veículo comum ao longo de 

5 anos. As casas ainda tem um consumo de energia pelo utilização final até 50% menor, em 

virtude do maior conforto termo-acústico. A Tecverde trabalha com fornecedores que 

atendem aos requisitos ambientais e a legislação vigente. Em especial os fornecedores de 

madeira devem possuir documentação legal e ambiental regularizada. 

A visão da empresa é de que a sustentabilidade é um fator que pode ser usado 

também como competitividade, mesmo fora de mercados de nicho. Por fim, a empresa 

acredita que para a consolidação de práticas mais sustentáveis e inovadoras na construção 

civil brasileira, é necessária a consolidação via políticas públicas de incentivo às mesmas e 

reconhece que a constante inovação é importante não só para melhorar o potencial 

competitivo da organização, mas tornar seus processos cada vez mais sustentáveis. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para facilitar a compreensão dos dados coletados, foi elaborada uma tabela com a 

estratificação dos dados mais relevantes e que vão de encontro às informações necessárias 

para discussão dentro dos objetivos do estudo. 

 

 

Podemos verificar com o caso apresentado que, na Tecverde a inovação e 

sustentabilidade é enxergada e praticada como dois conceitos complementares. A disrupção 

com os processos habituais de alvenaria da construção civil demonstra uma postura 

empreendedora e inovadora, não somente na concepção do produto, mas na manutenção da 

empresa desde sua criação em 2009. Isso vem de encontro ao objetivo geral do trabalho em 

Objetivo Inicial
Tornar o setor da construção civil mais 

industrializado e sustentável

Desenvolvimento da 

ideia

Por meio de pesquisas, adequação técnica, 

capacitação e profissionalização

Produção
70% Industrial com quase a totalidade dos 

componentes renováveis

Produto
Edificações residenciais e comerciais com 

tecnologia baseada no wood frame

Mercado principal
Mercado interno de massa, o mesmo da 

construção civil tradicional, B2B e B2C

Inovação Tecnológica

Emprego de moderno sistema de fabricação 

automatizado e com uso de mão-de-obra 

capacitada

Cultura Empreendedora, inovativa, cooperativa

Parcerias e 

Associações

Governo do estado de Baden-Württemberg, 

Alemanha; FIEP; Endeavour; Empresas 

diversas ligadas à cadeia

Resultados

Um produto com 90% menor geração de 

resíduos, 70% menor emissão de CO2, maior 

eficiência termo-acústica e energética, 

beneficiamento e capacitação da mão-de-

obra, fomento ao empreendedorismo na 

comunidade e desenvolvimento local.

Certificações

Sistema construtivo homologado na CEF e 

SINAT e Ministério das Cidades (DATEC), 

adequação às normas de desempenho (RTA) 

e diversas premiações de inovação e 

sustentabilidade nacionais e internacionais
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analisar de que modo a inovação e as práticas de sustentabilidade estão interligadas em uma 

organização do setor da construção civil. 

A importância da inovação em cada ação realizada na empresa, bem como da 

sustentabilidade como valor intrínseco ao negócio fica evidenciada em cada uma das etapas 

abordadas no estudo, da estruturação do produto e processo produtivo, passando pela gestão 

organizacional, até o desenvolvimento da sustentabilidade em sua totalidade. Acerca dessa 

coleta de informações, podemos destacar:  

Produto e Processos:  

 A utilização de uma tecnologia de produção pautada em inovação foi fundamental 

para que tanto produto quanto processo pudessem ser reformulados, aproximando-se 

dos objetivos organizacionais e missão da empresa, que é a de transformar a 

construção civil em um setor mais industrializado e sustentável; 

 A rapidez e competência da Tecverde em captar a tecnologia, desenvolvê-la e 

transformá-la em negócio é evidente, demonstrando sua capacidade de absorção de 

inovação e mudanças tanto em seus produtos e processos; 

 A orientação da empresa ao desenvolvimento de inovação vem se profissionalizando e 

cada vez apresenta maior potencial de aceleração de ideias para geração de inovações 

tanto incrementais quanto radicais. 

Gestão Organizacional 

 A cultura de inovação e sustentabilidade é forte dentro da empresa e acontece de modo 

pouco estruturado no que tange a disseminação. No entanto, apesar de orgânica, a 

transmissão da cultura é efetiva creditada a própria natureza do negócio; 

 A empresa investe na formação de redes de inovação e com isso consegue não 

somente desenvolver a si mesma, mas também a sociedade e agentes inseridos em sua 

cadeia 

 As associações e parcerias foram de extrema relevância para o sucesso do projeto. Ás 

contribuições dos agentes da cadeia, órgãos facilitadores e stakeholders pode ser 

atribuído em parte a realização alcançada; 

 

Sustentabilidade Organizacional 

 A visão da empresa em relação à sustentabilidade é de compromisso, por isso é 

pregado que esse valor esteja presente em cada atitude dentro da empresa; 
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 A empresa adota práticas sustentáveis além dos benefícios ambientais que seu produto 

traz consigo. Há investimento no desenvolvimento de pessoas e da comunidade; 

 A sustentabilidade também é vista como oportunidade para melhoria de desempenho e 

processos internos, o que acaba por beneficiar o negócio de forma global 

 

A exposição e análise dos resultados deixa evidente a essencialidade de 

interligação das práticas de inovação e sustentabilidade para os resultados da empresa. A 

replicação do conhecimento adquirido no estudo do caso sugere que a adesão da visão 

sustentável como compromisso e do investimento em inovação, em parcerias e na aplicação 

de ideias e novas tecnologias pode transformar um setor que é reconhecidamente um dos que 

possui maior impacto ambiental   
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8. CONCLUSÕES 

 

O crescimento populacional e o aumento das necessidades individuais da 

população faz crescer cada vez mais a demanda por recursos naturais, alguns finitos. A 

consequência da sobre-exploração é visível pelas alterações climáticas, poluição das águas, 

diminuição da biodiversidade, entre outros. 

O aumento da conscientização ambiental em virtude dos possíveis danos 

permanentes que essas ações têm no planeta leva cada vez mais as pessoas a aderirem à 

práticas sustentáveis em suas rotinas e exigir que as empresas que as fornece bens e serviços 

façam o mesmo. Alguns setores demonstraram ser mais adaptáveis à mudança do que outros. 

A construção civil, um dos maiores poluidores, segue executando seus processos de forma 

tradicional e até arcaica, comparado à evolução vivenciada em tantos outros setores e 

produtos. 

Nesse estudo, a inovação assume papel fundamental na mudança organizacional 

que visa a adequação da empresa aos pilares do desenvolvimento sustentável. Ela aparece 

como fator determinante para mudança de patamares e para disrupção de processos 

tradicionais por meio do uso da tecnologia. 

A sustentabilidade inclusive demonstra aptidão para potencialização da 

capacidade competitiva da empresa por meio da gestão de suas atividades, podendo contribuir 

não só para um resultado ambiental e socialmente adequado, mas para redução de processos 

desnecessários, custos e mão-de-obra desqualificada. 

Apesar da aplicabilidade do caso ser limitada, pode-se avaliar como gestão da 

inovação exigiu que relacionamentos colaborativos fossem criados com diversas entidades 

públicas e privadas para que toda a cadeia produtiva fosse desenvolvida e possibilitasse a 

geração de uma mudança no setor, que trouxe uma nova visão em relação à construção de 

edificações, beneficiando a Tecverde e seus stakeholders, seus clientes, fornecedores e a 

comunidade.  
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