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METODOLOGIA

Em maio deste ano, a Projeta BIM empresa de compabilização 
de projetos interdisciplinares e a ConstruFlow,  plataforma de 
relacionamento e integração na cadeia da construção, 
realizaram pesquisa com os gestores de empresas de 
arquitetura, engenharia e construção (AEC) com o objevo de 
entender como profissionais ulizam ferramentas de gestão 
online e a forma que normalmente se atualizam.

AA pesquisa contou com 111 respondentes, em 21 dias que ficou 
disponíveis nas redes sociais, vemos  11 estados parcipantes, 
sendo que SP e MG, cada, representaram 16,7% e RS 40,5%. Em 
relação ao perfil, 36% eram sócios | founders | diretores e 64% 
eram usuários.

Comparlhamos no próximo capítulo, os principais insights da 
pesquisa:
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RESULTADOS DA PESQUISA

A. Perguntamos qual era a frequência com que os entrevistados 
ulizavam plataformas online de gerenciamento e compabilização em 
seus projetos?

Aproximadamente 47% responderam que ulizam tais plataformas em 
61 a 100% dos seus projetos, pois os benecios já estão incorporados 
nos processos do escritório.

Mas ainda existe um grande percentual (cerca de 42% dos profissionais) 
que ainda uliza pouco estas plataformas, numa faixa de 0 a 40% dos 
seus projetos. Ou seja, ainda é necessário difundir esta práca em boa 
parte do mercado de projetos.

B.B. Perguntamos também sobre as funcionalidades que mais ulizam 
nessas plataformas:
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A possibilidade de fazer apontamentos ou Issues de projeto é a funcionalidade mais 
ulizada, mostrando como é importante a comunicação integrada entre os stakeholders 
num projeto (arquitetos, engenheiros e construtora).

AA visualização do modelo BIM e a integração com o formato BCF (BIM Collaboraon 
Format - Formato de Colaboração BIM) também aparecem com bastante importância 
(cerca de 39% ulizam pelo menos uma dessas funcionalidades). O entendimento do 
projeto é muito facilitado por haver a possibilidades de todos poderem acessar os 
modelos BIM em um visualizador web, rando a necessidade de instalar sowares, com 
uma navegação acessível a todos. Por outro lado, pelo BCF, pode-se associar informações 
dos apontamentos aos elementos e vistas do modelo, facilitando mais ainda a 
comunicação e ecomunicação e entendimento entre todas as partes envolvidas.

C. Em relação a atualização dos engenheiros, arquitetos e projestas idenficamos os 
seguintes formatos:
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Cerca de 62% dos profissionais responderam que se atualizam sobre esses 
temas por meio de conteúdos (blog, podcasts, ebooks), eventos (lives, 
webinars, congressos online, etc) ou cursos online de curta duração (em 
plataformas de aprendizado). Vemos que cada vez mais, o aprendizado 
on-demand é algo que permeia a vida profissional na construção, exigindo 
que os profissionais estejam sempre se atualizando.

AindaAinda assim, cerca de 33% dos profissionais responderam que se atualizam 
em eventos ou cursos presenciais de curta ou longa duração, envolvendo 
desde workshops até Mestrados, Especializações.

QQuando perguntados se tem o costume de comprar cursos online, 53,15% 
responderam que sim, reforçando que a educação online/à distância tem 
ganhado cada vez mais espaço, especialmente agora que existe maior 
oferta desse po de conteúdo e também em função do isolamento social 
forçado pela pandemia de COVID-19.
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