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A Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano gera uma receita anual
de R$10 trilhões, representando
cerca de 6% do PIB global 
e emprega aproximadamente
100 milhões de pessoas no mundo.

Fonte: World Economic Forum



Até 2050, a ONU estima que devemos chegar a 10 bilhões de habitantes
e com isso 1.6 bilhão de pessoas não terão moradia digna para viver.

Um estudo da McKinsey estima que para preencher esse gap serão necessários mais
de US$ 11 trilhões em investimentos em todo o mundo, com quase 900 milhões de moradias.

Habitação Acessível é um Desafio Global
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Fonte: Tendências Ambar

Através da  combinação destes fatores
a estimativa é de 9 a 11% crescimento
de lançamentos para 2019 no residencial

As famílias globais de baixa renda

cresceram mais rapidamente do que

a taxa de oferta de moradias a preços
acessíveis

O processo de urbanização está varrendo

as economias em desenvolvimento, 
enquanto o crescimento da renda
permanece em níveis baixos

Ventos seculares: aumento das taxas

de divórcio, crescimento de famílias

monoparentais, aumento da idade
média do casamento

Principais inputs do 
aumento da demanda
por moradias a preços
acessíveis

No Brasil, estamos em um 
cenário positivo, pois
também temos:

Taxas de juros em baixo patamar

Aumento do poder de compra das famílias

Melhora nas condições de crédito

%



DESAFIOS 
DA CONSTRUÇÃO



70% do tempo do trabalhador da construção é pouco produtivo, 
devido a falta de integração do planejamento, gerando assim o retrabalho

Enquanto a indústria de manufatura
viu seus índices de produtividade
crescerem nos últimos 30 anos, 
a construção civil foi incapaz
de promover mudanças

Visão geral da melhoria da produtividade ao longo do tempo

Produtividade (valor adicionado por trabalhador), real, $ 2005

$ mil por trabalhador

Manufatura
Construção



Indústria da Construção é o 2º pior em termos de digitalização
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A construção civil gera
30% das emissões
globais de gases 
do efeito estufa



25% dos materiais
aplicados em obra
no Brasil são
desperdiçados

Fonte: World Economic Forum



A telefonia se reinventou,  incorporando tecnologia



… a medicina se reinventou, incorporando tecnologia



… a computação se reinventou, incorporando tecnologia...



... enquanto isso, a constução civil, incorporou pouca tecnologia... 



… com poucas inovações nos canteiros nas últimas três décadas



15 disciplinas
com 50 

projetistas e 
250 revisões
de projeto

mais de 
1.000 itens

orçamentários

50% dos custos
diretos de uma

obra são
representados

por 10 mil 
insumos

comprados com 
baixa adesão
tecnológica

De 20 a 30 empreiteiros
para 400 tipos
de atividades

diferentes no mês

200 a 300 
operários

para construção
de 300 unidades

A jornada da construção civil é, hoje, extremamente ineficiente, pouco transparente

e complexa para gerenciar, resultando em altos custos e atrasos nas obras



Transformar a obra
em uma linha de 
montagem, com produtos
altamente industrializado
e tecnologia embarcada, 
reduzindo a dependência
de mão no canteiro



TRANSFORMAR 
A CONSTRUÇÃO 
EM UMA EXPERIÊNCIA 
INCRÍVEL



DESIGN

Estudando os cômodos de forma 
individual, percebemos “certa” 
padronização, nas obras de médio
padrão e HIS

Os sistemas construtivos: parede
de concreto e alvenaria estrutural
representam cerca de 90% das obras
de médio padrão e HIS

Por fase da obra e por sistema
construtivo Conseguimos organizar
uma estrutura padronizada de 
processos para executar o passo
a passo da obra

Ambar construiu
expertise que nos
permite resolver 
os problemas
do mercado



A Ambar transforma a construção em uma experiência eficiente, transparente e simples 



Através da 
Jornada Ambar

Potencializamos
construções mais
inteligentes e 
proporcionamos
lares mais
eficientes



POLAR

É responsável pela produção
dos componentes e boxes 
de componentes com alta
tecnologia embarcada, 
destinados às instalações
de uma obra

• Mais de 300 mil moradias
construídas com Ambar Polar

• Mais de 500 construtoras
utilizam produtos Ambar Polar  

Diferenciais:

• Os boxes de componentes

proporcionam até 15% de economia

nos custos diretos e indiretos das 

instalações de uma obra

• Elimina o desperdício de material 
no canteiro

• Reduz a mão de obra no canteiro

em até 40%



CONAZ

é uma plataforma de marketplace 

que conecta a cadeia de suprimentos

aos canteiro de obras, utilizando

processos e tecnologias como Big Data 

e machine learning.

A solução promove aumento na eficiência

das etapas de cotação, compra, financeiro

e logística de entregas em canteiros, 

possibilitando aos construtores, reduções

de 12% nas compras de materiais.



LIV.E

tornamos os lares mais inteligentes aplicando tecnologias maduras que reduzem o custo de 

moradia e melhoram a qualidade de vida das famílias. A solução engloba: eficiência energética, 

reuso de água e gestão de consumo. Das tecnologias de materiais (geração de energia solar 

fotovoltaica e iluminação de LED) e sistema baseado em IoT e Data Analytics, reduzimos em
até 10% as despesas das famílias de baixa renda.



Como resultado, aumentamos a qualidade de vida das pessoas...



...auxiliamos as famílias a viverem em lares eficientes...



… e ajudamos a construir um futuro mais sustentável



NOSSA JORNADA

Investimento anjo da Alpha Valorem
para iniciar operação industrial

PROVA DE CONCEITO TRAÇÃO DE PRODUTO FUNDAÇÃO ESCALA

A partir de uma ideia de Bruno 
Balbinot nasce AMBAR, com o 
intuito de trazer uma nova jornada 
para a construção civil

A empresa se torna Endeavor
em um processo global

Inauguração do novo customer
center em São Carlos, ampliando  
a capacidade produtiva

Nasce a Ambar LIV.E

Ambar recebe investimento do 

TPG (Texas Pacific Group)

Ambar incorpora empresa de 

inovação em componentes

Nasce a plataforma Ambar

Ambar recebe novo 
investimento

Expansão internacional para EUA

Duas novas fábricas: Joinville 
e Recife

Ambar adquire plataforma de 
compras online para construtoras

EXPANSÃO DO PORTFÓLIO

Ambar escala em parceria com 
as principais players do mercado
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PROPÓSITO AMBAR

TODOS MERECEM 

UM LAR FELIZ

Existe um motivo maior por

trás de tudo que a Ambar faz, 

a possibilidade de transformar

globalmente a construção civil, 

através da aplicação de tecnologias

de materiais que reduzem o custo

de moradia e melhoram a qualidade

de vida




