
IMPACTO DA 

TECNOLOGIA 
NA QUALIDADE E PRECISÃO 
DOS PROJETOS



Se pensarmos na história da construção e o ato de projetar, vindo desde os 
primeiros monumentos feitos de pedra, passando pelas grandes pirâmides egípcias, 
a grande muralha da China, as catedrais da Europa durante o renascimento, o início 
das estruturas metálica durante a Revolução Industrial, grandes obras de 
infraestrutura do século XX e até os grandes arranha-céus de hoje. 

DDurante todo esse tempo, o projeto arquitetônico e de engenharia foi uma práca 
aperfeiçoada por diversas ferramentas e metodologias, desde o surgimento e 
desenvolvimento das técnicas de desenho em perspecva durante o renascimento, 
depois com as técnicas de geometria descriva criadas por Gaspar Monge no 
século XVIII. Paralelamente, o processo de projetos para construção sempre foi 
uma empreitada complexa, por envolver muitos parcipantes / stakeholders: 
arquitetura, engenharia civil (estrutural, elétrica, hidráulica), engenharia mecânica. 
AtéAté meados dos anos 80, o desenho em prancheta era algo consolidado. Tanto que 
são famosas as imagens de imensos salões preenchidos com pranchetas e 
profissionais debruçados sobre elas, desenhando dia e noite.

INTRODUÇÃO
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Cada projeto resultava em milhares de pranchas sicas de desenho, que 
precisavam ser revisadas, conferidas. Naquela época, os prazos eram mais 
dilatados e portanto havia mais tempo para fazer mudanças em diversos 
desenhos, correções, etc. Mas imagine o pesadelo de alterar dezenas de 
pranchas por conta de uma mudança em uma porta, por exemplo?

AA parr da década de 60, baseado em pesquisas acadêmicas e experimentos de 
mercado, a tecnologia CAD foi ganhando sendo, pois possibilitava a 
escalabilidade do desenho a um patamar que antes não exisa com a 
prancheta. Na década de 70, veio a possibilidade de criar modelos 3D, que 
representavam a realidade de maneira mais próxima do mundo real, mas ainda 
não conseguia carregar informações relevantes para os projetos, que não 
fossem geométricas. Ainda assim, essas tecnologias foram primeiro adotadas 
pelapela indústria de manufatura, em virtude da possibilidade de produção de bens 
em massa, ao contrário da construção civil. E então começaram a surgir 
sistemas que promeam simular a construção de forma virtual, muito antes até 
do acrônimo BIM (Building Informaon Modeling) surgir em 1992. O primeiro 
termo que descrevia uma abordagem digital à projetos AEC foi o CAAD 
(Computer-aided Architectural Design), cunhado por Chuck Eastman em 1974. 

Sketchpad, criado por Ivan 
Sutherland em 1963.
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Entre as caracteríscas do sistema estão o “projeto automazado”, “leitura e 
interpretação de desenhos arquitetônicos” e “estruturas de dados para 
informações arquitetônicas”. Depois vieram outras definições como Building 
Design System (Lesniak, Grodki e Wintarski, 1975), Building Descripon 
System (Eastman, 1976), Integrated Building Model (Eastman, 1980) e 
muitos outros até o termo VDC (Virtual Design and Construcon - Kam e 
Fischer) em 2004.

EEsses conceitos, sowares e tecnologias surgiram para ajudar os arquitetos e 
engenheiros a protopar as construções antes que qualquer trator tocasse o 
canteiro de obras, com o objevo de simular o máximo possível da obra 
durante a etapa de projetos.

AindaAinda assim, não exisam ferramentas que suportassem o fluxo de 
comunicação entre todos os stakeholders envolvidos no projeto. Atas de 
reuniões, e-mails, mensagens de texto, planilhas eletrônicas e relatórios eram 
na maioria das vezes as ferramentas ulizadas para registrar, documentar e 
analisar os problemas que surgiam durante os projetos. Essa segmentação de 

E



Modelo 3D
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informação em diversos documentos torna o próprio trabalho de 
gestão desses documentos uma tarefa no mínimo complexa.

Num argo de 2014 entulado “The Future of Issue Tracking for the 
AEC. Will it be AEC soware?”, o autor compara a questão de 
coordenação de projetos e “issues” (livremente traduzido como 
“problemas”) principalmente visto sob a visão da metodologia BIM, 

fazendo um contraponto com a maneira como a indústria de 
desenvolvimento de sowares lida com bugs e reports de usuários há 
vários anos. Não basta achar os problemas, mas há de se garanr que eles 
sejam resolvidos. Assim, faz-se necessário o uso de algum po de 
ferramenta ou plataforma para auxiliar essa tarefa.



Durante a concepção e desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, 
encontramos diversos problemas de compabilidade, conforme descrito no e-book 
“Estudo sobre Inconsistências Originárias dos Projetos”. Cada instância de apontamento 
deve carregar consigo diversos metadados: quem criou o apontamento, a quem ele está 
atribuído e de quem é a responsabilidade por respondê-lo e/ou resolvê-lo. Assim como 
datas, prazos de resolução, que podem ser depois ulizados para gerir a eficiência 
nessas correções.

CCom a prancheta, os projestas geralmente estavam todos numa mesma sala e se 
comunicavam diretamente para resolver conflitos. Com o CAD, as equipes foram 
fragmentadas e isso gerou conflitos de comunicação, além de uma cultura segregada de 
projetos, em que cada parcipante é responsável por sua entrega e durante a 
compabilização de projetos, os erros são verificados. Com o BIM, está havendo um 
resgate da necessidade da maior comunicação e colaboração entre os stakeholders, 
porém agora há uma pressão maior por mais produvidade e eficiência. Devemos 
prprocurar errar menos e comunicar mais.
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O QUE SÃO PLATAFORMAS DE
CONTROLE E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Esta imagem é muito reconhecida em apresentações sobre Gestão de 
Projetos. O que ela significa é a falta de entendimento/alinhamento 
entre as várias partes envolvidas em projetos. Na construção civil não 
é diferente. Em cada projeto, arquitetos, engenheiros, construtores e 
fornecedores de materiais e serviços devem trabalhar juntos para 
concluir o empreendimento dentro do prazo e orçamento definido.

EE este alinhamento entre as partes depende muito da qualidade da 
gestão de comunicação durante o projeto. Esta avidade é por si só 
bastante complexa, pois é responsável que todos os envolvidos 
tenham acesso à informação que precisam, quando precisam e que 
possam agir com base nelas em tempo hábil para poder cumprir as 
metas dos projetos.
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De acordo com dados do CAU-BR (Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo), atualmente 
existem 184.606 Arquitetos(as) Urbanistas e 
26.283 empresas de Arquitetura e Urbanismo 
com registro avo. Desses, cerca de 69% 
trabalham com projetos e construção. De 
acordo com o Anuário 2019 do CAU-BR, em 
20182018 12 mil novos profissionais entraram no 
mercado de trabalho. Dados do CAU-BR 
também indicam que a demanda por serviços 
de Arquitetura e Urbanismo vem crescendo 
ano após ano, com um número de emissão de 
RRTs cada vez maior, angindo em 2019 mais 
de 1,1 milhão de registros. E de acordo com o 
CCONFEA (Conselho Federal de Engenharia e 
Agrimensura), atualmente existem cerca 
1.037.317 engenheiros registrados no Brasil. 
A cada ano, formam-se mais 30 mil 
engenheiros no Brasil.

gerem valor para o trabalho de arquitetura ou 
engenharia devem ser delegadas para 
sistemas que possam automazá-las. A 
comunicação é uma tarefa extremamente 
importante no contexto da coordenação de 
projetos, e é onde as empresas também 
devem invesr seus esforços em torná-la mais 
eficieeficiente.

Ou seja, a compe vidade no mercado de 
projetos de Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC) é cada vez maior. Por isso, 
os profissionais e empresas devem se 
diferenciar em suas habilidades e serviços 
que eles podem oferecer ao mercado. Outro 
foco também deve ser na produvidade na 
exexecução de serviços, visto que a busca por 
eficiência operacional e financeira é uma 
necessidade cada vez maior.
Sendo assim, os profissionais e empresas do 
setor AEC devem procurar metodologias e 
tecnologias que possam automazar 
processos manuais de controle e gestão das 
suas avidades, deixando sua capacidade 
produva livre para funções mais criavas e 
especializadas, inerentes à profissão de 
ararquitetura e engenharia. Tarefas que não 
gerem valor para o trabalho de arquitetura 
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IMPORTÂNCIA DAS 
PLATAFORMAS FRENTE AO 
NOVO CENÁRIO DE PROJETOS

E é aí que entram as plataformas, com a possibilidade de reunir de forma remota, online e em tempo real a 
comunicação e resolução de problemas entre mes de engenheiros, arquitetos, gestores. Elas dão visibilidade a 
todos os envolvidos no processo, tornando transparente e colaborava a gestão de conflitos que surgem durante 
os projetos. Assim, qualquer parcipante pode, a qualquer momento, acionar outra parte envolvida para discur e 
solucionar problemas, sem a necessidade de reuniões, relatórios e documentos separados. A própria plataforma é 
a fonte de informações para a gestão do projeto.

AA ulização de plataformas traz ganhos de produvidade para as equipes de projeto, pois agora elas podem 
centralizar a resolução de conflitos em um único lugar, sem depender de dezenas de documentos para validar as 
mesmas informações.

Isso deixa os arquitetos e engenheiros livres para trabalharem em tarefas que requeiram mais habilidade 
específicas (técnicas e criavas).
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ALGUMAS 
REFERÊNCIAS MUNDIAIS

Em 2013, o PMI (Project Management Instute) realizou a pesquisa The Pulse, que alerta 
para a importância de comunicações eficazes, descobrindo que aproximadamente US$ 75 
milhões estão em risco nos projetos devido a comunicações com falhas. 

DDe acordo com a pesquisa, 80% das empresas com comunicação altamente eficiente 
conseguiram angir suas metas, em contraparda das empresas com comunicação 
minimamente eficiente, com 52% dos projetos angindo suas metas. Entre as companhias 
que conseguiram cumprir o projeto dentro do prazo, 71% estavam no primeiro grupo, e 
37% estavam no segundo. Já dentre as organizações que desenvolveram seus projetos 
dentro do orçamento, a porcentagem era de 76% e 48% respecvamente.

OO PMI (Project Management Instute) realiza anualmente a pesquisa Pulse of the 
Profession, em que são levantados dados sobre a performance das organizações em relação 
ao gerenciamento de projetos. 
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Alta maturidade

Angiu objevos / 
intenções

Projeto 
dentro do orçado

Projeto realizado 
no prazo

Mudanças de 
escopo

Falhas de 
Projeto

O ROI da maturidade
Dados da pesquisa Pulse (of the Profession) mostram que em relação à entrega de valor, organizações altamente 
maduras em suas capacidades tem uma performance muito maior do que aquelas com pouca maturidade, em 
várias métricas chave de sucesso de projeto:

Baixa maturidade77%

56%

67%
63%

39%

30%

47%

11%

21%

46%

Segundo a pesquisa, as organizações no Brasil desperdiçam cerca de US$ 
133 milhões para cada US$ 1 bilhão gasto em projetos, devido à baixa 
performance dos mesmos, comparado com a média mundial de US$ 114 
milhões para cada US$ 1 bilhão.

E em uma pesquisa da EIU, 74% dos profissionais do setor de construção 

disseram que a equipe de gerência sênior reconhecia que o crescimento 
era um desafio. E 32% dos profissionais da construção citaram 
"comunicação e colaboração fracas" como o maior obstáculo isolado para 
aumentar a produvidade.

EEm maio de 2020, a ConstruFlow realizou a pesquisa “Os principais 
desejos dos usuários de plataformas online de gerenciamento e 
compabilização de projetos”. Nela, perguntamos sobre a adoção dessas 
plataformas e como os usuários ulizam elas.

Acima de 80% 33,3%

Projetos ulizavam plataformas online

29,7%0% a 20%

13,5%61% a 80%

11,7%21% a 40%

11,7%41%a 60%
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40% dos entrevistados afirmaram que ulizam tais plataformas em apenas 40% dos projetos. Ou 
seja, em outras ocasiões a gestão da compabilização é feita com ferramentas menos eficientes 
ou de maior complexidade para conduzir esse trabalho.

Plataformas de coordenação de projetos são fundamentais para aumentar a produvidade de 
mes de projetos que precisam acessar informações sobre conflitos de forma rápida e tomar 
decisões baseados em dados.

O invesmentos nessas plataformas é um passo em direção a uma maior maturidade de gestão, 
que pode render frutos em termos de eficiência no atendimento de qualidade, prazos e objevos 
dos projetos.

CONCLUSÃO 
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