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INTRODUÇÃO
A ProjetaBIM, empresa de compabilização de projetos interdisciplinares, nos 
úlmos seis anos, parcipou de mais de 200 obras, gerando 23 mil 
apontamentos de compabilização, trazendo inovação e controle aos projetos e 
uma economia de mais de R$ 20 milhões nos canteiros de obra onde já atuou.

AA Construflow surge como uma spin-off da ProjetaBIM, com o objevo de 
gerar, por meio de uma plataforma, relacionamento e integração na cadeia da 
construção. Portanto já nascemos com o conhecimento de workflow de projetos 
aliados à vivência em canteiros de obras.

NNosso propósito é atuar de forma diferenciada no Ecossistema da construção, 
entregando benecios específicos para cada agente da cadeia, por meio da 
integração de fluxos de trabalho que hoje desviam profissionais e empresas de 
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DIFERENCIAIS DA 

PLATAFORMA 
CONSTRUFLOW

Módulo de 
Compatibilização

Arquitetos, projestas, coordenadores e contratantes trocam informações em tempo real, 
criando um histórico das decisões tomadas, pois todas as informações ficam organizadas em um 
único local, trazendo rastreabilidade e envolvimento de todas as disciplinas.

Portanto você não precisa mais entrar em diversos e-mails, relatórios ou grupos do WhatsApp 
para localizar as informações. 

É por meio da compabilização que os projetos 
são analisados quanto à qualidade e conformidade 
com escopo, premissas e construbilidade. 

CCom a plataforma de coordenação de projetos 
Construflow, o fluxo de comunicação na 
compabilização é muito mais fácil e transparente 
entre todos os envolvidos, pois a plataforma é 
intuiva e de simples acesso.
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A plataforma Construflow é ulizada como roteiro nas reuniões de compabilização, pois devido ao acesso rápido de 
modelos BIM, os parcipantes podem capturar a tela e realizar comentários referentes aos ajustes e melhorias. A 
ferramenta também permite a inserção de croquis e markups para melhor exemplificar os apontamentos.

Com a plataforma, reduzimos os problemas de falha de comunicação!

Nele estão armazenadas as documentações de projetos com a respecva revisão, relatórios, desenhos, modelos 3D e 
PDFs para consulta de informações de forma ágil entre todos os agentes do processo, do projeto ao canteiro de obra.

É a fonte centralizada de consulta a todos os envolvidos, com controle de acesso e avidades de acordo com a 
hierarquia pré-definida na gestão corporava. 

A integração do módulo de arquivos  com o de compabilização oferece uma excelente gestão para a resolução de 
problemas dos projetos e vínculo entre apontamentos e documentação.

EEste módulo está em desenvolvimento e em breve você poderá se beneficiar da pracidade que o mesmo traz a 
plataforma, pois em um mesmo lugar estarão todos os assuntos referente à sua obra! Independente do po de arquivo.

Módulo de 
Repositório de arquivos
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É a forma simples e descentralizada de criação de usuários! Porém com critérios 
de alçada/permissionamento de acordo com a hierarquia definida pelo 
administrador.

LLevando em consideração o volume de empresas que se relacionam com a obra, 
a empresa contratante da plataforma Construflow, teria um grande esforço no 
cadastro de usuários e permissões. Optamos por democrazar o acesso, 
portanto os nossos clientes nos contratam pelo número de empresas parceiras, 
com número de usuários ilimitados. Cada empresa parceira é responsável pelo 
cadastro dos usuários na plataforma, respeitando a permissão do nível de acesso 
definida pelo administrador.

PPara a Construflow o importante é que todos os envolvidos parcipem do 
processo para que não haja nenhuma falha de comunicação! Aguardem, este 
recurso em breve será disponibilizado aos usuários.

Recurso exclusivo de 
Gestão Corporativa 
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Através da plataforma Construflow, temos acesso 
a um grande volume de dados, estes são 
classificados e combinados através de algoritmos 
para entendermos a origem dos principais 
problemas ocorridos durante a compabilização 
de projeto e/ou ocorridos nos canteiros de obras.

EEstas análises são disponibilizadas em BI 
proprietário, e através do entendimento e 
ranqueamento das inconsistências, gerarmos 
conteúdos específicos, que elevam o nível 
tecnológico do mercado, aumentam a 
produvidade e ajudam as empresas e os 
profissionais a tomarem as melhores decisões.

Monitoramento do 
mercado através de 
Business Intelligence  
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GANHOS COM O 

MONITORAMENTO 
DE MERCADO 
CONSTRUFLOW

Durante o projeto, são muitos os acontecimentos que podem impactar na 
execução da obra. É muito importante que sejam mapeadas as 
ocorrências de erros, problemas e acertos, para que ao final de todo o 
projeto, possam ser analisados os dados sobre o que de fato aconteceu 
durante o projeto e obra, para idenficar causas e efeitos.

PPor exemplo, se num determinado ponto do projeto for idenficada a 
oportunidade de reduzir o uso de um material especificado, isto será 
antecipado naquele momento e essa informação poderá ser armazenada 
na plataforma Construflow para uma consulta futura. Na próxima vez que 
uma equipe esver diante de situação similar, poderá consultar os dados 

de projetos passados para tomar uma decisão embasado neles. 

Essa é uma mudança de cultura para um mindset data driven, em que as 
decisões e estratégias das ações são baseadas em dados também, além 
da própria experiência dos parcipantes.

CCom o tempo, quanto mais dados forem coletados de forma estruturada, 
as empresas terão à sua disposição uma base de conhecimento super rica 
em lições aprendidas.

Além disso, dentro da plataforma Construflow, os dados gerados 
alimentam dashboards de acompanhamento em tempo real do projeto, o 
que permite agir de forma rápida onde e quando for necessário.

AindaAinda assim, outro uso para os dados coletados pela Construflow será o 
de informar as equipes quais são as necessidades de capacitação 
prioritárias, baseados nos desempenhos e pos de obstáculos 
enfrentados durante os projetos. Por meio de algoritmos de data science 
próprios, a plataforma poderá agir como um assistente pessoal para 
melhorar o desempenho dos usuários e empresas, recomendando 
conteúdos sob medida para cada stakeholder.
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“
“Com a implementação do BIM e da 

Construflow, ficou ainda mais claro o impacto 
que a gestão de informação tem na omização 

dos projetos”, conta a sócia e diretora 
Crisane Machado. Quando se lembra dos 
processos anteriores à implementação do 
BIM, Crisane relata o quão trabalhoso era 
prproduzir documentações e informações a 
parr dos desenhos e diz que o BIM facilitou 

muito isso.”
“Com todas informações em um lugar só, foi 
como se uma luz iluminasse nosso caminho.  

comemora Cristiane.

Cristiane Machado
Sócia e diretora da Roseli Melnick 

Arquitetura e Interiores

“
“Quando o cliente recebe a documentação do 
projeto por vezes não percebe todo o valor do 
nosso serviço até que se inicie a obra. Ter 
todos os apontamentos e resoluções do 
projeto registradas em uma plataforma web 
acaba sendo uma forma de apresentar pro 
cliente o fluxo de análises, que é muito denso, 
e toda a e toda a avaliação de possibilidades que 
garante que a gente encontre as melhores 

alternavas” 
“A plataforma ConstruFlow é muito simples de 
ulizar. Tenho a sensação de que ela foi 
desenvolvida a parr de uma visão muito 

práca”

Guilherme Pelizza
Sócio da Preimère Engenharia

“
“Em projetos onde houve resistência no 
engajamento dos projestas em ulizar a 
plataforma, senmos um aumento muito 
significavo no número de emails, que 
dificulta bastante a gestão e resolução de 
conflitos. Mas basta que achemos um 

apontamento que gere um grande impacto na 
obobra para que todos os envolvidos se 
convençam da necessidade de usar a 

Construflow”, diz Marcos.
“A Construflow também omizou nossas 
reuniões semanais internas e com clientes, já 

que facilitou a compreensão e o 
gerenciamento das diferentes etapas dos 

projetos”, lembra Furtado.

Marcos Furtado
Sócio e arquiteto da ProjetaBIM
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CONCLUSÃO 
Com a Construflow, as equipes têm à sua disposição uma maneira mais 
ágil de fazer apontamentos durante a compabilização, com uma 
interface muito amigável e fácil de usar. 

A gestão corporava descentralizada facilita o cadastro e interação entre 
empresas e usuários, sem a limitação de assinaturas por profissional. Isso 
flexibiliza o acesso e torna mais fácil o engajamento de todas as equipes 
no início do projeto.

AA comunicação é mais fluida e objeva, pois está concentrada num 
ambiente único, em que as pendências e apontamentos de projetos 
podem ser comparlhados entre todos, com acesso rápido facilitado por 
filtros e campos de busca. Reuniões podem ser mais ágeis e focadas em 
resolver problemas que já foram consultados previamente na plataforma, 
dando mais produvidade a todos.
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Toda a documentação está acessível num único lugar, acessível a todos, 
aumentando a transparência entre todas as partes.

O canteiro também passa a se integrar tendo acesso também às 
documentações e comunicações de projeto, antecipando questões que 

anteriormente só seriam discudas já na obra.

AA plataforma se encarrega de entregar dashboards gerenciais, que ajudam na 
tomada de decisão e posteriormente, na análise de lições aprendidas e base 
de conhecimento consolidado. E este conhecimento se torna subsídio para a 
produção de conteúdos de capacitação profissional para que possamos 

melhorar o desempenho das empresas no mercado de projetos. 

QQue tal vir conosco nessa jornada rumo à construção digital apoiada pela 
Construflow? Queremos construir melhor e de maneira que todos os agente 
da indústria da construção se beneficiem de projetos e obras melhores, 
colhendo os frutos dessa jornada de digitalização e performance de ponta!
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