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FUTURO S



FUTURO 
“Indicam a presença de alternativas que podem acontecer
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e a necessidade de considerá-las.”
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2030+?



É MAIS FÁCIL



EM 2030 

DRONES ESTARÃO EM (quase) TODO CANTO 



AS ALTERNATIVAS

SÃO MAIS DESAFIADORAS

É MAIS FÁCIL

TEMOS TEMPO PARA NOS

PREPARARMOS



FUTUROS?

DE ONDE ELES 

SURGEM?



PRESENTE
“O futuro já está aqui, só não está 
uniformemente distribuído”. 

WILLIAM GIBSON

escritor de ficção científica 

DO



TEMOS SINAIS

DOS FUTUROS

AO NOSSO REDOR



dom.ai – loja de casas

Casas pré-fabricas que podem ser localizadas em 
qualquer lugar, mesmo sem conexão com rede elétrica ou 
abastecimento de água e esgoto. Esta casa autônoma 
pode ser comprada na Internet e entregue no terreno do 
cliente.

Este sinal aponta para novas formas de produção e venda 
de habitações. No futuro, módulos de habitações poderão 
ser comprados e vendidos, adaptando funções as 
mudanças de necessidades das pessoas. de Conceito .



Vitacon – Morar como Serviço com 
Supermobilidade

Iniciou suas atividade em 2009, com uma nova proposta 
de “morar”. Espaços compartilhados, supermobilidade, 
morar provisório são as mudanças que a Vitacon
antecipou para o setor de habitações. A empresa aposta 
em uma mudança nas necessidades e desejos das 
pessoas sobre como viver e morar melhor. Além das 
inovações tecnológicas, a Vitacon apresenta um novo 
modelo de negócios num mundo que se prepara para 
maior disseminação da IoT, do co-living e co-working, e 
das mudanças demográficas que já fazem parte do nosso 
presente
Produto Comercializado em Larga Escala.



Apis Core – Automação

Surgida em 2014, esta empresa é um dos vários sinais de 
mudança na construção com o uso de impressão 3D. 
Estes sinais aparecem em diversos mercados, 
principalmente buscando redução de tempo e custo de 
produção.

Aparecem também em “outros planetas...”

Habitações de interesse social parecem ser um dos 
mercados para este tipo de solução. Na China, Europa e 
Estados Unidos, várias startups nos sinalizam para uma 
incorporação destas tecnologias num futuro muito 
próximo.Escala.



COMO COMPREENDER 

AS MUDANÇAS

E AGIR SOBRE ELAS?



www.cbic.org.br/construcao2030



É a primeira materialização, dinâmica e viva, de um amplo estudo de futuro realizado 
pela CBIC e SENAI em 2018. 

Construção 2030 é o espaço para analisarmos e compreendermos as 
transformações que podem impactar o setor de construção. 



Um espaço sustentado em dois pilares.



É uma ferramenta interativa de visualização do que está por vir no 
setor de construção no mundo e no Brasil.



Construção 2030 nos ajuda a navegar pelos sinais do futuro que 
existem no presente.



Construção 2030 foi desenvolvido para ajudar 
nossa compreensão das transformações que o 

presente está causando no futuro.





Sinais de Tecnologias 
Inovadoras

Visões de Futuro da
Tecnologia

Transformações nas Tecnologias





Visões de Futuro ++

Sinais de mudanças:
Comportamentos Sociais
Necessidades das Pessoas

Transformações nas Pessoas e na Sociedade





Construção 5.0

Espaços Colaborativos
Sustentáveis



Construção 5.0

Loja de 
Casas

Canteiro
Zero

Resíduos

Zero
Manutenção



Loja de 
Casas

Um novo modelo de produção e fornecimento de 
habitações baseado em macro-integradores se 
utilizará das inovações na modularização, automação 
e industrialização da construção para fornecer 
habitações ativas, adaptativas, regenerativas com 
custos acessíveis e em tempo muito curto. Materiais 
adaptativos e impressão 3D permitirão níveis altos de 
customização e flexibilidade.



Loja de 
Casas

Que Tecnologias
suportam 

essa visão?





Loja de 
Casas

Construção
Modular

Que Sinais
Apontam para este 

futuro?



California Roll Houses

Desenhada para montar e desmontar de acordo com a 
incidência de luz e calor, de maneira que possa se adaptar 
à ambientes áridos e com condições naturais extremas. 

A ideia é que o interior da casa seja poupada dessas 
condições. São tecnologias de última geração que vêm 
sendo usadas em projetos arquitetônicos, trazendo novas 
possibilidades de mobilidade no design de construções 
modernas.

Maturidade 0 – Prova de Conceito/Protótipoonceito .

Fonte: https://www.homedsgn.com/2012/04/28/california-roll-house-by-christopher-daniel/http://violentvolumes.com/plog/?p=210



Mehta Construções Modulares

A Mehta Soluções Modulares iniciou sua atividades em 
2003, com foco na locação de containers metálicos para a 
construção civil. Com arrojo e permanente visão de 
futuro, hoje a empresa é líder nesse mercado, atendendo 
clientes de múltiplos segmentos que precisam de 
construção rápida, econômica e confortável..

Maturidade 3 – Produto comercializado em larga escala
Produto Comercializado em Larga Escala.









Morar Provisório
Coliving, 

Coworking, 
Colearning

Setorização Urbana 
Inteligente

SupermobilidadeEspaços Colaborativos
SustentáveisCasa Ativa



Casa Ativa

As habitações no futuro serão ativas, adaptáveis e regenerativas: 
responderão aos estímulos e às necessidades de seus habitantes bem 
como dos elementos do entorno imediato e distante; evoluirão e 
mudarão suas funções e usos junto com a evolução das necessidades de 
seus habitantes; serão integradas ao ambiente natural e melhoram o seu 
entorno.



Casa Ativa Que Necessidades
estão relacionadas 

a esta visão?



Casa Ativa



Casa Ativa

Que Sinais
apontam para este 

futuro?
Sustentabilidade e 

Regeneração do 
Ecossistema









Casa Ativa

Loja de 
Casas



Automação e robótica: 15
Construção Modular: 21
Impressão 3D: 14
Industrialização/Pré-fabricação: 17
Novos Equipamentos: 38
Novos Materiais: 28
Sistemas Biomiméticos, Adaptativos e Regenerativos: 14

Tecnologias Total: 139 Sinais



Relações sociais mais ricas: 13
Redução do custo de propriedade: 76
Sustentabilidade e regeneração do ecossistema: 59
Transformação nas necessidades com o tempo: 21
Bem estar, saúde e segurança: 27
Uso racional do tempo: 16
Uso racional de recursos: 33
Mobilidade e Flexibilidade: 23

Necessidades Total: 141 Sinais



Loja de Casas: 40
Canteiro Zero Resíduos: 66
Zero Manutenção: 35

Casa Ativa: 50
Morar Provisório: 14
Coliving, Coworking, Colearning: 15
Supermobilidade: 14
Setorização Urbana Inteligente: 19

Visões de Futuro Total: 141 Sinais



Maturidades Total: 141 Sinais



COMO CHEGAMOS AQUI?



ENIC 2018









COMO PARTICIPAR?



www.cbic.org.br/construcao2030



www.cbic.org.br/construcao2030

REDE SOCIAL SOBRE O FUTURO DA CONSTRUÇÃO


