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No e-book,  Impacto da tecnologia na qualidade e precisão dos 
projetos , trouxemos a visão, ao longo dos anos, de como o projeto 
arquitetônico e de engenharia foi uma práca aperfeiçoada por diversas 
ferramentas e metodologias, resgatamos a história do surgimento, que durante o 
renascimento ulizava técnicas de desenho em perspecva, passando pelas 
técnicas de geometria descriva criadas por Gaspar Monge no século XVIII, já nos 
anos 80 o desenho em prancheta era algo consolidado, tanto que são famosas as 
imaimagens de imensos salões preenchidos com pranchetas, mas no início dos anos 
90, começaram a surgir sistemas que promeam simular a construção de forma 
virtual, muito antes até do acrônimo BIM (Building Informaon Modeling) que 
surgir em 1992.  O primeiro termo que descrevia uma abordagem digital à projetos 
AEC foi o CAAD (Computer-aided Architectural Design), depois vieram outras 
(Lesniak, Grodki e Wintarski, 1975), Building DescriponSystem definições como 
Building Design System (Eastman, 1976), Integrated Building Model (Eastman, 
1980)1980) e muitos outros até o termo VDC (Virtual Design and Construcon - Kam e 
Fischer) em 2004.

Neste mesmo e-book, apontamos que a compe vidade de projetos de 
Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) é cada vez maior. Por isso, os 
profissionais e empresas devem se diferenciar em suas habilidades, procurando 
metodologias e tecnologias que possam automazar processos manuais de 
controle e gestão, e é nesta automazação 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 e gestores, elas 
dãodão visibilidade a todos os envolvidos no processo, tornando transparente e 
colaborava a gestão de conflitos que surgem durante os projetos. 



01. Tecnologia não é gasto, é invesmento

02. Construção modular pode ser a solução

03. Planejamento é fundamental

Trouxemos como referência os números do Japão, onde 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 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. 

NNeste quesito, de erros de comunicação, as plataformas de controle e 
gerenciamento de projeto é uma importante ferramenta para migar os 
imprevistos e os erros constantes de comunicação entre os envolvidos 
do processo, pois centraliza as discussões, gera engajamento de todos os 
envolvidos e “principalmente” registra o histórico das discussões.

No e-book, Potencialize o seu negócio com plataforma de 
controle e gerenciamento de projetos, destacamos três 
importantes regras, que países de extrema produvidades, não abrem 
mão. 
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Já no e-book, Como a Construflow pode potencializar o seu negócio destacamos os 
nossos diferenciais, que são: 

Neste e-book Case Construflow, trouxemos casos reais de cinco clientes que representam 
agentes diferentes do ecossistema, eles nos contaram os processos atuais e como a plataforma de 

gerenciamento de controle de projetos impactou no dia a dia.

Módulo de Compabilização, 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. A plataforma é ulizada como roteiro 
nas reuniões de compabilização, pois devido o acesso 
rápido ao modelo BIM, os parcipantes podem printar a 
tela e realizar comentários referentes aos ajustes e 
melhorias,melhorias, a ferramenta também permite a inserção de 
croquis para melhor exemplificar. Através da plataforma, 
reduzimos os problemas de falha de comunicação!
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02Módulo de Repositório de arquivos, 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, projeto ao canteiro de 

Recurso exclusivo de Gestão Corporava, é a forma 
simples e descentralizada de criação de usuários! 
Levando 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 
cocontratam 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.

Monitoramento do mercado através de Business 
Intelligence, 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. Estas análises são 
disponibilizadasdisponibilizadas 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.



No modelo ango de trabalho, trabalhavam com reuniões quinzenais dentro de um 
projeto – que tende a durar de 6 a 8 meses. Os projestas nham horários escalonados 
e ali se gerava uma ata com as informações debadas e as combinações, que era 
posteriormente enviada por e-mail e postada num repositório de informações e 
projetos. Ao começarem a fazer relatórios tentando ilustrar incompabilidades, viram 
que a Construflow se encaixava muito nesse perfil. No segundo semestre de 2019, 
perceberam que era hora de realmente ter uma plataforma que lhes conferisse agilidade 
e e centralizasse informações de forma ilustrava, para garanr uma comunicação mais 
fluída com os profissionais

Os primeiros ganhos de agilidade com o uso da Construflow já foram observados ao 
adaptar projetos angos à plataforma. Mas agora, com os produtos já iniciando por ali, 
Maicon diz que fica ainda mais fácil perceber as vantagens.

“Também facilita a rastreabilidade de pendências de cada disciplina, pois em 
uma ata os assuntos se acumulam e a plataforma possibilita diversas formas de 
procura dos assuntos no decorrer do desenvolvimento dos projetos, este 
recurso fez com que houvesse maior engajamento dos projestas”

 “Agora, a Construflow já é a ata da reunião. Algumas outras plataformas tem 
recursos mais pesados na transmissão de dados. Ainda temos uma internet 
pouco eficiente no Brasil, e nesse período de home office dependemos da 

conexão. Ter plataformas leves é muito importante, pois torna o trabalho mais 
ágil.”

MAICON LEAL
GERENTE DA ÁREA DE 
PROJETOS DA MELNICK EVEN.

Para Maicon, as 
principais vantagens 
da plataforma são:
Relatórios automáticos;

Maior conexão entre os 
projetistas;

Comunicação ágil entre a 
equipe;

MelMelhor visualização dos 
problemas, com a 
possibilidade de incluir 
imagens e marcações.
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CRISTIANE MACHADO
SÓCIA E DIRETORA DA ROSELI MELNICK
ARQUITETURA E INTERIORES

O escritório Roseli Melnick trabalha com projetos de ponta a ponta. Ou seja, desde a 
prospecção de novos negócios, passando pela análise do terreno, até a escolha da cor 
das almofadas e das cornas.

Com a aplicação gradual da tecnologia BIM (Building Informaon Modeling) por algumas 
das equipes do escritório, as sócias aproveitaram para “arrumar a casa” e reduzir 
drascamente o trabalho de revisão e organização dos processos.

ApesaApesar de ainda haver uma troca significava de e-mails, a centralização da comunicação 
via Contruflow reduziu o uso de aplicavos e permiu o fácil acesso às informações.

Quando se lembra dos processos anteriores à implementação do BIM, Crisane relata o 
quão trabalhoso era produzir documentações e informações a parr dos desenhos, 
reforçando:

“Com a implementação do BIM e da Construflow, ficou ainda mais claro o impacto 
que a gestão de informação tem na omização dos projetos”. 

“É impossível medir a quandade de trabalho realizado quando não trabalhamos 
com o BIM e não temos o controle de informações via Construflow”.

Tranquilidade no desenvolvimento 
do projeto;

Facilidade no controle das 
informações;

Agilidade e engajamento na 
comunicação entre os 
participantes;

AAssertividade na solução de 
pendências;

Praticidade em realizar alterações;

Aqui, as sócias enumeram 
as vantagens de trabalhar 
com a ferramenta: 
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GUILHERME PELIZZA
SÓCIO DA PREMIÈRE ENGENHARIA

Quando o escritório da Première Engenharia foi inaugurado, em 2016, a equipe contava com 
apenas 2 engenheiros mecânicos. Atualmente, já são oito pessoas: 6 engenheiros, 1 
arquiteta e 1 estagiária. Para o sócio Guilherme Pelizza, o relacionamento com o cliente é 
extremamente importante, e, mesmo com as expectavas de crescimento, a empresa 
prioriza a pessoalidade, algo dicil de ser mando quando as equipes se tornam grandes 
demais. Por isso, além desse cuidado, Pelizza chama atenção para o papel fundamental do 
BIM, consolidado como metodologia do escritório em 2018. 

O uso da ferramenta ConstruFlow surgiu a parr da demanda de um cliente de 
coordenação de projetos. “Entendemos que precisávamos de uma ferramenta para 
centralizar as discussões, onde véssemos engajamento de todos os envolvidos e um 
registro do histórico das discussões.”

“Angamente, as ferramentas usadas pela equipe não eram específicas para o fluxo da 
engenharia. Foi nesse momento que a ConstruFlow passou a fazer parte da história do 
escritório, inicialmente em dois projetos, e depois, internamente.”

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 coisas que são 
resolvidas no projeto registradas em uma plataforma web 
acaba sendo uma forma de apresentar pro cliente o fluxo de 
análises, o processo BIM, que é muito denso, e toda a 
avaliação de possibilidades que garante que a gente 
enencontre as melhores alternavas”.

Agora, as reuniões da Prèmiere são pautadas em cima dos 
apontamentos criados na ConstruFlow. Pelizza entende 
que se tornou até mesmo inviável fazer reuniões de 
compabilização de outra maneira, pois o fluxo atual segue 
linhas de raciocínio e possibilita o registro de todos os 
pontos. Assim que uma decisão é tomada, ela já é 
registrada na plataforma, que acabou se tornando o 
cecentralizador de informações para se ter como pauta nas 
reuniões.

“Não há outra forma de entregar um produto de excelência sem isso”, garante.



Para Pelizza, o grande 
diferencial da plataforma é o 
engajamento que ela gera, 
além da simplicidade da 
interface. “É muito mais 
simples de utilizar. Tenho a 
sensação de que ela foi 
desedesenvolvida a partir de uma 
visão muito prática”, 
defende. Ele enumera 
características específicas da 
ConstruFlow: 

Objetividade nos features;

Organização de layout focada 
em solução e resolução;

Plataforma intuitiva, que 
permite o uso sem maiores 
explicações;

PProcesso de projeto 
colaborativo.

“Reduz muito o nosso tempo em função de ter as pautas registradas e organizadas. Isso 
evita que a gente fique criando apontamentos em diversas plataformas, além de tornar as 

reuniões muito mais objevas.”

“A ulização de metodologias BIM aliadas ao ConstruFlow tem trazido nosso cliente para 
dentro do projeto, juntamente com conhecimento práco de execução. Isso faz com que o 
resultado do projeto seja facvel com a realidade de obra, e que os responsáveis pela 
execução possam seguir o projeto sem a preocupação de criar soluções e improvisos no 

canteiro..”

Para ter qualidade no projeto é preciso ter colaboração entre os envolvidos, somando os 
conhecimentos técnicos de diferentes áreas. Ter uma plataforma que potencializa essas 
discussões para que elas aconteçam ajuda muito na condução do processo.

Maior viabilidade financeira e valorização ao que é nacional

EEm um período de instabilidade da economia e variação cambial imprevisível, a ConstruFlow, por 
ser brasileira, é um player importante a se falar em relação à viabilidade financeira. “Temos várias 
plataformas estrangeiras, mas o valor do dólar torna elas muito desfavoráveis em questão de 
custo. Temos que valorizar e apreciar a indústria nacional, coisas que são desenvolvidas no nosso 
país”, defende Pelizza.

AlémAlém disso, ele pontua que a interface, até mesmo por ser em português, é muito mais objeva e 
voltada à realidade da indústria do Brasil e das necessidades dos profissionais brasileiros. Nossas 
concepções de mercado em relação à construção e aos projetos estão muito mais pautados na 
realidade, de uma forma mais próxima.

OOutra vantagem que a ConstruFlow proporciona é a quanficação qualitava e quantava do 
serviço para apresentar aos clientes. Ao desenvolver os projetos em reuniões no meio do 
processo com o cliente, pode-se mostrar para os clientes esse volume de opções dentro do 
projeto, algo que quem não vem a usar BIM na obra não consegue visualizar. Isso mostra a 
quandade de esforço e análise pela qual o profissional passa antes de chegar à obra 
propriamente dita.
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Assim como na maioria das empresas brasileiras, os funcionários e 
fornecedores da ProjetaBIM formalizavam toda sua comunicação a parr da 
troca de e-mails e relatórios em PDF. Na busca de uma forma melhor para 
apresentar seus relatórios de compabilização em BIM e a falta de 
ferramentas acessíveis e que facilitassem a comunicação com seus clientes, 
a empresa começou a desenvolver uma plataforma própria para isso. Foi 
dessa maneira que, em 2016, surgiu a Construflow (originalmente chamada 
de de BimWEB), como conta o sócio e arquiteto, Marcos Furtado.

MARCOS FURTADO
SÓCIO E ARQUITETO DA PROJETABIM

Marcos conta que “antes de entrar na ProjetaBIM, eu trabalhava em 
gerenciamento de projetos e procurava uma ferramenta para melhorar 
a comunicação entre gerentes, projestas e construtora. Naquela 
época, não consegui achar uma solução no mercado que atendesse 
essa demanda. Quando vim para a ProjetaBIM, o Construflow já exisa 

e era exatamente o que eu queria”.

“A plataforma da Construflow contribuiu absurdamente com a redução do 
volume de e-mails e com a centralização da comunicação, impedindo a perda 
de informação”, afirma Marcos.

““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 obra para 
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que todos os envolvidos se convençam da necessidade de usar a 
Construflow”, diz Marcos.

AA diferença feita pela ferramenta nos fluxos da empresa também pode ser 
senda no bolso dos clientes. As construtoras que abraçaram o uso da 
Construflow, junto à ProjetaBIM, evitam erros que tendem a gerar custos 
extras e multas por atraso na entrega dos projetos. “Cada apontamento 
controlado dentro da plataforma tem o potencial de economizar custo para 
o cliente durante o projeto e também na obra”, conta Marcos sobre a 
importância do gerenciamento da comunicação.

“Hoje, a Construflow é de vital importância para mim, por que sem ela, 
eu teria bastante trabalho com a gestão de informação em emails”, 

conclui Furtado.



MARCELO ABELLA
SÓCIO E DIRETOR TÉCNICO DA SIMON ENGENHARIA

“Quando conhecemos a ProjetaBIM, eles já haviam desenvolvido um 
sistema chamado BimWEB (agora o ConstruFlow), que é uma 
organização dos apontamentos de forma coerente e com imagens em 
3D dos problemas. Antes, chegar até os problemas em cortes e plantas 
levava muito tempo”. Por meio da plataforma, a própria equipe de 
compabilização e projestas conseguem melhorar a comunicação e 
sugerir soluções para o projeto, trabalhando em conjunto. “Agora, 
podemospodemos clicar nos apontamentos, e ir direto para o problema, 
economizando muito tempo em reuniões”.

Marcelo afirma “As construtoras sempre querem que as próximas obras 
tenham menos erros do que as anteriores. Por isso, precisam das 
estascas que permitam a ela focar os esforços nos problemas mais 
recorrentes. O compabilizador possui essas estascas, mas em 
forma de diversas planilhas, que dificultam o acesso a essas 
informações de forma rápida. Agora, com os dashboards da 
Construflow, é possível acessar estascas sobre os apontamentos das 
obobras para uma melhor tomada de decisão e também mantendo um 
histórico destas”.

“O grande diferencial da Construflow é o enorme banco de dados que 
nos permite tomar melhores decisões. E antes da Construflow, esses 
dados não ficavam acessíveis a todos os parcipantes do projeto”, 
aponta 

Graças a paixão por novas tecnologias, a empresa foi umas das 
primeiras a invesr no BIM (Building Informaon Modeling). “Vimos que 
o BIM era uma possibilidade de ajudarmos a Arquitetura a ter menos 
impacto na estrutura, através da Construção Virtual, pois temos muito 
retrabalho ao compabilizar nosso projeto com as outras disciplinas”, 
conta um dos quatro sócios, Marcelo Abella.  Em 2012, a empresa foi 
uma das primeiras a entregar seus projetos por meio de modelos BIM e 
muitasmuitas vezes os clientes não sabiam o que fazer com eles. Foi assim que 
viram a oportunidade de se associar à ProjetaBIM, empresa 
especializada na compabilização e gerenciamento de projetos em BIM.

Com a aplicação de tecnologia nas obras em que a Simon parcipava, 
uma das questões que sempre vinha à tona era: onde guardar os 
apontamentos das dúvidas que surgem durante as obras? “Angamente, 
os apontamentos eram feitos em Excel, que era enviado para o 
projesta por email. O projesta então respondia por email ou criava 
mais colunas no Excel. Você imagina isso num empreendimento com dez 
projestas, imagina como isso começa a ficar complicado de gerenciar”, 
dizdiz Marcelo sobre a coordenação de informações entre os vários 
parcipantes de um projeto. Para ele, era sempre complicado saber 
quais eram as prioridades, se os problemas estavam ou não respondidos 
ou se todos os envolvidos estavam com a versão mais atualizada dos 
apontamentos.
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Marcelo. Ele afirma também que, após implementar a Construflow na 
compabilização de projetos, o retrabalho e chamados em obra por 
antecipação de erros no projeto diminuíram 90%. Por conta disso, o 
número de reuniões também diminuiu bastante, sendo cerca de 50% 
menor para projetos em BIM que ulizam a ConstruFlow.

““Sem o gerenciamento centralizado de informações em uma plataforma 
como a ConstruFlow, nossos projetos podem chegar a custar cerca de 30% 
a mais, devido à necessidade de mais tempo com retrabalhos e reuniões”,  
conta Marcelo sobre como o processo e a plataforma ajudam a dar maior

 previsibilidade sobre os custos de projeto.  

““A ConstruFlow é para nós um somatório de ferramentas que nos ajuda no 
gerenciamento da obra e que gera benecios para todos os parcipantes 
da cadeia. O projesta ganha facilidade durante o gerenciamento de 
interferências e divergências, a construtora também ganha tendo um 
processo de antecipação de problemas de execução mais eficiente. E a 
indústria pode também receber feedback sobre a aplicação de seus 
produtos nas obras”, conclui Marcelo.
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Nossos clientes demonstram como os benecios da Construflow impactam 
na comunicação e gestão de seus projetos. Reuniões mais eficientes, 
decisões tomadas com base nos apontamentos registrados na plataforma de 
forma ágil e centralização da comunicação num único local, eliminando o uso 
de e-mails, atas e relatórios de compabilização.

CadaCada problema fica registrado juntamente com o histórico de resolução do 
mesmo. Por meio dos dashboards de acompanhamento, gestores podem 
avaliar a eficácia das decisões tomadas e também podem ulizar os dados da 
plataforma para gerar lições aprendidas.

AA Construflow foi construída por equipes de profissionais com anos de 
experiência em gerenciamento de projetos e obras. Por isso, sabemos das 
dores desses profissionais e queremos ajudar o nosso mercado com 
ferramentas que impactem em seus negócios, melhorem sua produvidade e 
possam trazer resultados cada vez melhores por meio da geração de valor 
para toda a cadeia da construção.

 Venha fazer parte desse movimento por uma construção data 
driven e mais conectada conosco!

CONCLUSÃO
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