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Desafios do setor x  Potencial de solução

Busca por inovação tecnológica (gestão + Tecnologia)

Déficit, inadequação, custo de manutenção, qualidade e 

homogeneidade dos materiais e sistemas construtivos, capacitação da 

mão de obra, baixa produtividade, entre outros...



Inovação tecnológica

Inovação tecnológica = aperfeiçoamento tecnológico, resultado de

atividades de pesquisas, desenvolvimentos e análises, aplicado ao

processo de produção do edifício, objetivando a melhoria de

desempenho, qualidade, produtividade e custo do edifício e/ou de sua

parte (adaptado ABNT NBR 15.575-1:2013)

Inovação pode ser aplicável a:

� Sistemas de gestão, 

� Sistemas para desenvolvimento e acompanhamento de projetos

� Desenvolvimento de produtos 

� Ferramentas de marketing.... etc
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Exemplo de produtos inovadores 

Fachada ventilada - placas poliméricas
BOX PRONTO – fibra de vidro ou GRC

Manta de PVC para impermeabilização



Premissas: especificação x desenvolvimento

ESPECIFICAÇÃO POR 
DESEMPENHO

X
Função

X
Condições de uso

x
Condições de exposição

x 
Exigências específicas

Durabilidade 
X

Manutenibilidade
x 

Sustentabilidade



SiNAT – Inovador – Indutor de inovação

� Produtos de construção considerados inovadores

� Homogeniza os métodos de avaliação com conceito de desempenho

� DATEC – perfil de desempenho considerando função, uso e exposição 

SiNAT - inovador



Considerações finais

� A inovação tecnológica é uma tendência e um caminho para vencer os desafios do setor

� Diversos tipos de inovação – para melhoria de produto e processo, controle e gestão

� Existem diferentes níveis de inovação

� Toda a inovação precisa ter uma métrica para avaliar sua eficiência e/ou eficácia

� Para produtos essa métrica é desempenho - Durabilidade e manutenibilidade são requisitos 
essenciais para a sustentabilidade 

� Oportunidade da adoção de outros indicadores ambientais no SiNAT, projetos e certificações 
de outros tipos de edificações

� Oportunidade de incluir todo esse tema em politicas públicas
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