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INTRO
DUÇÃO
A construção civil de alguns 
países da Ásia – principalmente 
a China e o Japão – sempre 
surpreendem o mundo pela 
rapidez na execução de projetos 
incrivelmente grandes e 
voltados para o futuro. 
DestacamosDestacamos três importantes 
regras das quais estes países 
não abrem mão. 

Independente do cenário econômico, esses países não deixam de invesr naquilo que consideram primordial 
em qualquer área: tecnologia e inovação. O mercado dos dois países têm invesdo massivamente em materiais 
e métodos mais eficientes do projeto ao canteiro de obra, como a impressão 3D, a automação de tarefas e o 
uso de inteligência arficial. Como resultado, os úlmos levantamentos mostram que a produvidade da 
construção civil chinesa aumenta cerca de 7% ao ano, os projetos são entregues em tempo recorde e os 
recursos do setor podem ser direcionados a mais melhorias e projetos cada vez mais rentáveis.

TECNOLOGIA NÃO É GASTO,
É INVESTIMENTO

CONSTRUÇÃO MODULAR
PODE SER A SOLUÇÃO
Com uma população de quase 1,4 bilhões de pessoas (2016), a China viu na construção modular uma solução 
práca e com custos reduzidos para combater o déficit habitacional do país. Os edicios modulares podem 
ganhar ou perder andares de acordo com a demanda, sem a necessidade de buscar novos terrenos para 
construir novas moradias a parr de técnicas tradicionais (como a alvenaria ou concreto moldado em loco). 
Como prova de que isso dá certo, a maioria das construções mais rápidas do mundo estão localizadas na China.

PLANEJAMENTO É 
FUNDAMENTAL
Se China e Japão têm um segredo para tanta inovação e atravidade para negócios internacionais envolvendo 
a construção civil, ele definivamente está no planejamento. No Japão, cerca de 67% do tempo é gasto com 
planejamento e 33% com execução. Aqui no Brasil (e em tantos outros países), as empresas do setor investem 
muito menos tempo com essa etapa dos projetos do que realmente deveriam. Como resultado, as obras 
acabam durando muito mais tempo devido aos estouros no orçamento, constantes imprevistos e erros de 
comunicação entre os envolvidos do processo.
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COMO AS PLATAFORMA DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO DE PROJETO PODEM 

IMPACTAR A ESTRATÉGIA
DE NEGÓCIOS
Plataformas de controle e gerenciamento de projeto são ferramentas importantes para migar os 
imprevistos e erros constantes de comunicação entre os envolvidos do processo, pois centraliza as 
discussões, gera engajamento de todos os envolvidos e principalmente registram o histórico das 
discussões.

OOutro ponto de mudança no mercado, veio com a implementação da tecnologia BIM. Muitos 
escritórios de arquitetura e projetos complementares revisitaram os processos, repensaram a forma 
de trabalho e reformularam a gestão da informação entre os colaboradores e os outros agentes do 
processo construvo.

Pois pensando na qualidade do projeto, é fundamental exisr colaboração entre os envolvidos, 
somando os conhecimentos técnicos de diferentes áreas e diferentes disciplinas, através da 
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plataforma essas discussões são potencializadas, durante a fase de projeto, 
ajudando muito na condução de vários processos e reduzindo possíveis 
problemas no canteiro.

Grande parte das empresas ulizam a plataforma como pauta nas reuniões, 
pois o fluxo segue linhas de raciocínio e possibilita o registro de todos os 
pontos e  assim que uma decisão é tomada, ela já é registrada e 
automacamente organizada. 

NNo processo atual, sem a ulização de uma plataforma, as atas vão se 
acumulando e são registradas de diversas formas: e-mails, planilhas e 
mensagens.  Isso dificulta a rastreabilidade e a discussão entre os envolvidos, 
pois devido ao grande volume de informações e a descentralização das 
mesmas, fica complicada uma leitura fluída e objeva, perdendo-se muito 
tempo na reconstrução dos processos e por vezes partes importantes podem 
passar despercebidas.
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Como apontado em pesquisas 
realizadas na pesquisa anual Pulse of 
the Profession pelo PMI (Project 
Management Instute), a comunicação 
nos projetos é um fator críco para o 
sucesso dos empreendimentos.

SSendo assim, as plataformas de 
gerenciamento devem possibilitar 
menor atrito no gerenciamento de 
comunicação entre os stakeholders do 
projeto.

No Módulo de comunicação, os parcipantes podem registrar pendências, apontamentos de 
compabilização de projetos (interferências, divergências, erros gráficos, dentre outras classificações). 
Além disso, nesse módulo os parcipantes podem trocar mensagens e comentários entre si, deixando um 
histórico público de como as decisões são tomadas durante o projeto. Isso permite que posteriormente os 
metadados atrelados a essas comunicação sejam analisados para gerar lições aprendidas para o projeto. 

Métricas de performance como tempo de resposta de comentários, atendimentos de pendências e 
realização de tarefas dão suporte à tomada de decisão dos gestores de forma ágil, inclusive para poder 
melhorar os fluxos de comunicação do projeto.

Gerenciamento de documentos. Outra tarefa muito importante em projetos de arquitetura, engenharia e 
construção é o gerenciamento de documentos: desenhos 2D, modelos 3D/BIM, relatórios, memoriais, 
etc.  Por isso, plataformas devem possuir um módulo inteligente que permita a organização desses 
documentos e a consulta rápida das informações condas nos mesmos. O módulo de documentos 
também deve permir a visualização de desenhos, relatórios e modelos BIM e poder atribuir comentários 
e marcações aos documentos. Centralizando na plataforma a consulta de informação, se tornando uma 
fonte única de dados do projeto, bem como o vínculo entre diversos metadados, facilitando o 
rastrastreamento do que precisa ser feito, como e onde.

QUAIS MÓDULOS COMPÕEM 

UMA PLATAFORMA DE CONTROLE E 
GERENCIAMENTO DE PROJETO
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Sobreposição de desenhos 2D em compabilização ulizando tecnologia CAD

Atualmente, de acordo com pesquisa feita pela ConstruFlow em maio de 
2020 (“Desejos dos usuários…”), cerca de 40% dos projetos não ulizam 
nenhum po de plataforma para coordenação de projetos.

QQuando os projetos são produzidos por meio de representação 2D usando 
tecnologias CAD, a maneira mais comum de realizar a compabilização de 
projetos é fazendo uma sobreposição sica dos desenhos (plantas,  
incompabilidades são transcritas para relatórios usando editores de texto 
ou planilhas eletrônicas.

AA tarefa de organizar e gerenciar esses documentos requer muitas horas 
para compilar informações e verificar se as respostas dos projestas aos 
relatórios estão sendo atualizadas em tempo hábil.

CONSIGO UTILIZAR A PLATAFORMA

EM PROJETOS 2D?
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Atualmente, de acordo com pesquisa feita pela ConstruFlow em maio de 2020 
(“Desejos dos usuários…”), cerca de 40% dos projetos não ulizam nenhum 
po de plataforma para coordenação de projetos.

QQuando os projetos são produzidos por meio de representação 2D usando 
tecnologias CAD, a maneira mais comum de realizar a compabilização de 
projetos é fazendo uma sobreposição sica dos desenhos (plantas, cortes, etc) 
de todas as disciplinas e analisando incompabilidades entre eles. Estas 
incompabilidades são transcritas para relatórios usando editores de texto ou 
planilhas eletrônicas.

AA tarefa de organizar e gerenciar esses documentos requer muitas horas para 
compilar informações e verificar se as respostas dos projestas aos relatórios 
estão sendo atualizadas em tempo hábil.

Exemplo de um relatório de compabilização 
em CAD feito ulizando planilhas eletrônicas.
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CONCLUSÃO
Com a ulização de plataformas que centralizam as informações gerenciais num 
mesmo ambiente de dados, percebe-se uma redução no número de horas ulizadas 
para a compilação e preparação de apontamentos para reuniões de compabilização 
durante o projeto, assim como também reduzem a duração das mesmas, permindo 
que sejam analisados mais assuntos para chegar a decisões entre os parcipantes.

CadaCada apontamento pode ser enriquecido com diversas informações que ficam 
relacionados a cada tópico ou problema: imagens, comentários, arquivos, links, etc. 
Dessa maneira, é possível ter um entendimento mais claro sobre pendências, sendo 
possível angir resoluções de forma mais rápida.

CConforme pesquisa da EIU Perspecves (The Economist), citada no e-book 
ConstruFlow, Impacto da tecnologia na qualidade e precisão dos projeto, 74% dos 
profissionais do setor de construção disseram que a equipe de gerência sênior 
reconhecia que o crescimento da produvidade era um desafio. E 32% dos 
profissionais da construção citaram "comunicação e colaboração fracas" como o 

maior obstáculo isolado para aumentar a produvidade, 
através da ulização da plataforma de controle e 
gerenciamento de projeto, é certa a mudança deste cenário.

Portanto os principais ganhos 
no uso de plataformas são:

Objevidade e controle de todas as disciplinas     

Organização de layout focada em solução e resolução

Processo de projeto colaboravo, com envolvimento de todos os 
stakeholders 

O mização do tempo envolvido em reuniões, aumentando a pro-
duvidade das equipes envolvidas

Rastreabilidade de todo o processo

Redução de imprevistos no canteiro

informação centralizada no mesmo local, com possibilidade de 
análises de métricas de performance

principais problemas ocorridos durante a compabilização são 
rastreados, com o objevo de gerar insights para as equipes de 
projeto, construção e indústria.
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