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INTRO
DUÇÃO

O setor da construção civil contribui de uma forma significava para a 
economia mundial. No Brasil, chega a representar 6,2% do PIB do país, 
movimentando mais de 70 setores da economia. Atua de forma expressiva 
na geração de empregos, sendo responsável por 24% das vagas disponíveis. 

AindaAinda que apresente um grau de importância econômica, o relatório da 
McKinsey relata a diminuição de produvidade em diversos países, 
incluindo o Brasil.  Além de fatores que envolvem o próprio governo, as 
crises financeiras e a desaceleração econômica, a falta de invesmento 
tecnológico também influencia para a atual situação do setor construvo. 

AA tecnologia tem sido primordial para o crescimento econômico. Diversos 
segmentos do mercado, como varejo e manufatura viram a necessidade de 
acompanhar as novidades tecnológicas e de aplicá-las em seus negócios. 
Sistemas digitalizados e a automação fazem parte de um processo de 
grande transformação e aumento na produvidade dessas áreas. 

AindaAinda que seja em um ritmo mais lento, a indústria da construção também 
está sendo desafiada a experimentar novas opções de trabalho e invesr em 
inovação. E é daí que  surgem as construtechs. Diante das crises que o setor 
enfrenta e em busca de uma transformação digital, esse fenômeno vem 
ganhando espaço no mundo inteiro. 
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Segundo o mapeamento realizado pela Terraco a Ventures em 
2020, o Brasil já conta com mais de 700 startups Construtechs 
e Proptechs. Destas, 26.8% são voltadas para a etapa de 
construção e cerca de 8% para a fase de projetos e viabilidade, 
ou seja, para o planejamento e avidades que antecedem a 
execução das obras. A maior representavidade está 
desnada ao processo de aquisição de imóveis e às 
prpropriedades em uso, com 33% e 31.5% respecvamente.  

O processo de digitalização na indústria construva se faz 
cada vez mais necessário e, por isso, o papel de startups é de 
extrema importância para alavancar o setor. Elas refletem em 
uma mudança geral do sistema, não só na práca com a 
implementação da tecnologia, como também na maneira de 
pensar e reformular ideias e conceitos ultrapassados. Para 
isso, profissionais e construtoras precisam se libertar de uma 
memetodologia até então restrita às aplicações tecnológicas.

Com o avanço de startups que apresentam propostas 
inovadoras no país, é esperado um grande progresso na ques-

tão de materiais ulizados, pos de projetos, gerenciamento e 
operação de obras e de comunicação. As Construtechs 
apresentam uma visão muito mais ágil através das mais 
variadas tecnologias. Entre as inovações temos o uso de 
drones, inteligência arficial, big data analycs, internet das 
coisas, sistemas em nuvem, realidade virtual e aumentada, 
impressão 3D, entre outras. Essas, quando usadas em 
conjuconjunto de outros programas e sistemas, conseguem auxiliar 
o trabalho desenvolvido por projestas, engenheiros, 
arquitetos e demais profissionais envolvidos.

Tendo em vista esse novo cenário que a tecnologia 
proporciona à construção civil, trazemos neste e-book alguns 
recursos tecnológicos que têm sido produto principal de 
Construtechs. Nos baseamos em quatro tecnologias, 
mostrando as vantagens de cada uma delas, suas 
aplicabilidades e funcionalidades na construção civil e os 
resultados. O principal objevo deste conteúdo é mostrar o 
realreal impacto que isso pode causar para ter construções mais 
inteligentes. 
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TECNOLOGIAS ESTUDADAS

DADOS & 
CLOUD
Pode parecer confuso quando falamos de uma gama de dados anexados em 
um espaço pracamente invisível. É comum também surgir a dúvida sobre o 
que isso tem a ver com o setor de construção civil, não é mesmo? Mas 
vamos lá! 

EEm um modelo construvo tradicional, é possível perceber diversas falhas 
no gerenciamento de projetos e processo de obras, ou seja, na 
comunicação, na captação e armazenamento de informação, além dos 
gastos de tempo e dinheiro que poderiam ser evitados. Percebe-se então 
uma dificuldade relacionada à organização de dados. 

AA comunicação faz parte do comparlhamento de conhecimentos e 
apontamentos necessários para o bom andamento de uma obra. Sendo 
assim, o nível de complexidade e o alto volume de informações que são 
gerados nem sempre torna o processo ágil e suficiente. 
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Se pensarmos na logísca padrão, essas informações acabam sendo 
comparlhadas através de diversos e-mails, planilhas do excel, 
arquivos e documentos que muitas vezes são perdidos ou esquecidos 
diante de tantos meios de comunicação e materiais envolvidos. Ter 
informações bem estruturadas e comparlhadas de maneira objeva é 
extremamente importante para melhorar a execução de obras, 
inclusive em empreendimentos futuros. 

PPlataformas especializadas em analisar os dados e encontrar 
respostas para determinados problemas ainda na fase de projeto se 
tornam essenciais para um bom gerenciamento de obras. Com isso, os 
parcipantes do projeto de obra são autorizados e responsáveis por 
fazer anotações e chamar a atenção de certos pontos ou detalhes 
durante a compabilização.

Para ele, o principal objevo é ajudar a mudar o setor com uma 
retroalimentação de dados e trazer resultados posivos em relação à 
economia de tempo e dinheiro. 

Para elevar a qualidade de um projeto é importante que haja também 
a colaboração entre os envolvidos e a troca de conhecimentos 

“Tendo esses dados a gente pode direcionar para quais 
indústrias vamos propor possíveis soluções para os 

apontamentos realizados pelos profissionais”, ressalta Cícero 
Sallaberry, sócio fundador da Construflow.
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técnicos de diferentes áreas. Com isso, a redução de tempo acontece 
na medida em que todos os agentes da cadeia se encontram 
conectados, o que facilita a comunicação e permite a interação entre 
as equipes. “Ter um canal muito mais rápido e direto com a indústria 
para solucionar esses problemas só é possível a parr de informações 
que estejam na nuvem”, conclui Cícero Sallaberry. 

AA conexão entre o escritório e o canteiro de obras, por exemplo, nem 
sempre é feita de maneira eficaz. No meio da construção civil, é 
preciso entender que o profissional que concebe o projeto não é o 
mesmo que o executa. Por isso, é necessário invesr mais tempo em 
planejamento por meio de projetos detalhados e possíveis de serem 
discudos entre todas as disciplinas para que, assim, se evite 
imprevistos na etapa de execução.

QQuando falamos de sistema em nuvem, nos referimos à omização da 
coleta, do armazenamento e da análise de dados. O engenheiro civil 
Tales Silva, criador da Construct IN, acredita que o sistema de  dados 
& cloud muito tem a ver com o trabalho em conjunto e complementa:

 “Penso em uma conexão de informações, porque se a gente for 
analisar como as coisas funcionavam anteriormente, tanto na 
área de projetos como na engenharia de campo, havia uma 
desconexão entre o projeto através de um meio impresso 
entregue na obra. Não era nem em arquivos, nha todo um 

processo que, na verdade, gerava diversos erros”.
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TECNOLOGIAS ESTUDADAS

DRONES
Algumas avidades do sistema construvo demandam muito tempo e mão 
de obra que poderiam ser evitados, principalmente por meio de aparelhos 
tecnológicos. Além disso, as prácas de um modelo de construção mais 
tradicional nem sempre disponibilizam as informações necessárias e 
suficientes. 

NNo meio da construção, além de plataformas e ferramentas que têm a  
capacidade de organizar informações em nuvem, nos referimos também às 
tecnologias que podem auxiliar no processo sico, como drones, câmeras 
360º e outras capazes de captar, digitalizar e gerar dados. Na visão de 
Chase Olson, CEO & Founder da Smart Sky Tech Hub, para alcançar uma 
transformação digital parmos da captura de realidade por meio de 
tecnologias específicas e, assim, avançamos para a aplicabilidade de outras 
comocomo realidade aumentada e virtual, depois internet das coisas e 
inteligência arficial. 

Com isso, nos referimos à ulização de drones. Uma das poucas tecnologias 
que podem ser aplicadas em toda cadeia de valores de uma construtora. 

Independente da área de construção, é 
necessário fazer a prospecção do local. A parr 
desta análise é feito o projeto e, então, a 
execução do mesmo. Chase Olson afirma que o 
drone traz valor em todas estas etapas. 
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A eficiência pode ser explicada pela capacidade da ferramenta 
em fazer o  levantamento topográfico de forma completa e gerar 
todas as informações da elevação para que os projetos sejam 
realizados. 

“O drone gera um visual muito rico para todos os estudos, 
seja de ambiental, das nascentes da área, da vizinhança e 
tudo mais. Ele agrega todos os vales dos projetos, 

entregando muita informação que hoje a construtora não 
tem acesso, pois uma topografia tradicional só é entregue 

em curva de nível”, ressalta Chase. 

A grande amplitude e precisão que o equipamento carrega 
permite a realização de inspeções e de análises estruturais, 
inclusive com imagens das alturas e capturadas em poucos 
minutos. Isso evita, por exemplo, a necessidade de contratar 
serviços externos e especializados para a operação, logo, reduz 
os custos e o tempo de obra. Além disso, o acompanhamento das 
obras se torna mais controlado e possível de se realizar 
compacomparações entre diferentes datas para visualizar as evoluções 
ou possíveis erros do empreendimento.



TECNOLOGIAS ESTUDADAS

REALIDADE 
AUMENTADA
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Há quem já esteja acostumado com o recurso de realidade virtual e 
aumentada, seja nos jogos on-line ou em outras situações de 
entretenimento e lazer. No entanto, pode parecer estranho ou 
incomum usá-las em áreas até então carentes no quesito tecnológico, 
como a construção civil. Ainda que seja recente e bastante inusitado 
inserir modelos de realidade virtual e aumentada neste mercado, 
alguns profissionais têm enxergado nas ferramentas uma 
oportunidadeoportunidade de solucionar problemas e inovar com aplicabilidades 
eficazes. 

Ao abordar este assunto, é importante termos em mente que 
realidade virtual se diferencia de realidade aumentada. A virtual 
permite que o usuário tenha a sensação de estar em outra realidade e, 
assim, propõe uma situação de total imersão no mundo digital. Já a 
realidade aumentada nada mais é do que a possibilidade de ver um 
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conteúdo virtual no mundo real.  Essas possibilidades, 
portanto, só acontecem quando mediadas por um device. 
Sejam eles óculos, sensores de manipulação, disposivos 
móveis, como smartphones e tablets, ou aplicavos 
específicos.

NNa construção civil, uma das principais aplicabilidades dessas 
tecnologias é no auxílio da demonstração de projetos, 
proporcionando uma imersão e visibilidade maior àquilo que 
está sendo apresentado. Apesar de serem poucas as 
plataformas já existentes nesse ramo, os olhares e as 
expectavas crescem para essa inovação. 

JJuan Carlos Germano, criador do aplicavo Augin, apostou 
nas propriedades da realidade aumentada para explorar um 
mundo novo e, assim, integrá-lo ao mercado da construção. 
Além de proporcionar uma experiência imersiva e ser úl 
para os projestas mostrarem seus projetos de uma maneira 
inovadora e chamava, a plataforma foi pensada com o 
intuito de auxiliar o trabalho no canteiro de obras. O 
aplicaplicavo permite que modelos e projetos 3D possam ser 
vistos em realidade aumentada de forma rápida e precisa. 

Com falta de precisão na leitura das plantas, alguns  

imprevistos acontecem na parte de execução. Essa 
tecnologia, portanto, traz a possibilidade de apontar 
possíveis erros ainda na parte de projetos, além de facilitar o 
entendimento dos desenhos. Um dos benecios é reduzir as 
perdas causadas por reparos descobertos e realizados nas 
etapas mais avançadas do processo de construção. Isso 
mostra que a realidade aumentada pode ser adaptada ao 
cacanteiro de obras trazendo resultados posivos na questão 
financeira e na omização do tempo.

Aquilo que já havia transformado a história do cinema e dos 
games, por exemplo, hoje vem ganhando espaço na indústria 
da construção civil. Com o aumento do uso de projetos em 
3D, a transição entre a documentação bidimensional e a 
informação espacial 3D interava é inevitável. Juan acredita 
estar no caminho certo para o desenvolvimento de novas 
ferramentas aplicadas na construção, mas ressalta: 

“A tecnologia de realidade aumentada para a 
construção civil está nesse ambiente de crescimento, 
mas os players ainda estão querendo encaixar qual o 

melhor formato para que isso aconteça”.
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TECNOLOGIAS ESTUDADAS

INTERNET 
DAS COISAS

A internet das coisas ou IoT, do inglês “Internet of Things”, 
embora tenha registros de aplicações no sistema construvo, 
está em processos iniciais quando pensada para a etapa de 
construção em si. Isso porque  já é um pouco mais comum 
enxergá-la em fases de operação e manutenção, por exemplo. 
Essa tecnologia se refere à presença de sensores capazes de 
gerar dados, os quais podem ser estruturados e, na sequência, 
trtrazer análises e resultados para a tomada de decisão rápida. 

No e-book “Potencialize o seu negócio com plataforma de 
controle e gerenciamento de projetos” vimos o quanto o ato de 
planejar e dedicar tempo à etapa de projetos é importante. Por 
isso que, no Brasil, uma questão que acaba atrasando o 
funcionamento das obras é a falta de planejamento, visto que é 
uma fase primordial para manter o processo de obras organizado, 
ágil e, muitas vezes, para prevenir falhas futuras que podem 
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tomar mais tempo e custos. 

AA ausência de um pensamento prevenvo faz parte de um 
sistema até então tomado por suas prácas habituais, as quais 
não priorizam o ato de programar determinadas informações e 
avidades antes de serem executadas. Isso afeta não só a 
velocidade do trabalho, como também a quandade de 
desperdício de insumos e a questão financeira.

QQuando se trata de manutenções, o uso de IoT pode ser visto 
como uma medida prevenva. Rodrigo Girardi, gerente de 
parcerias da Braso ware, comenta sobre a possibilidade desta 
tecnologia atuar em uma reparação de um viaduto, por 
exemplo. “É esse po de coisa que, se você sensoriza, conecta 
o elemento final com o projeto, sabendo como ele deveria se 
comportar e como ele está se comportando. Você toma 
decisõesdecisões de forma prevenva que vai evitar custos caso uma 
obra como essas caia”, destaca Rodrigo a respeito da 
importância de pensar neste meio como uma possível solução 
de antecipar problemas futuros.

Até o momento, as principais aplicações deste recurso está na 
sensorização de equipamentos e materiais. No quesito 
produvidade, portanto, a caracterísca de previsibilidade 
poderia ser aplicada também quando pensamos em 

equipamentos, já que é possível controlar a manutenção, o 
consumo de combusvel, tempo de funcionamento de cada 
equipamento e assim por diante. “O trabalho não pode parar e 
isso ajuda a prevenir impasses em tempo real”, reitera Rodrigo.

EEm locais de obra muito extensos, é muito comum ter 
sensorização de equipamentos até pela segurança, já que eles 
podem ser perdidos dentro de um canteiro de obra grande. Da 
mesma forma, a sensorização de materiais também melhora a 
logísca, uma vez que são armazenadas já no local correto. 

NNo caso de obras com áreas de risco a proteção pode ser 
pensada também para pessoas. Com uma equipe sensorizada é 
possível localizar todos os colaboradores e, assim, controlar o 
fluxo da obra e manter a segurança. Em casos de acidentes o 
monitoramento dos profissionais em tempo real pode evitar 
problemas mais graves.

FicaFica evidente que a aplicabilidade desta tecnologia ainda é 
feita de forma isolada quando pensada para construções. Por 
isso ela precisa ser planejada para que opere de maneira eficaz 
e traga resultados mais reais. IoT nada mais é do que um 
elemento para extrair dados. A questão está em como ler, 
estruturar, analisar e aplicar essas informações em tempo real 
para retroalimentar outros sistemas. 
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CONCLUSÃO
De fato, as tecnologias são um grande suporte para alavancar o setor 
construvo. As Construtechs apontam para resultados significavos no 
desempenho dos projetos e execução de obras. 

AindaAinda que de forma gradual, pode-se observar que as aplicações e o 
invesmento em recursos tecnológicos estão ocorrendo de forma posiva. 
Em casos específicos, o uso de IoT, por exemplo, permite a codificação e 
escaneamento de materiais para controlar a chegada e o armazenamento dos 
mesmos. Isso agiliza o processo e pode diminuir em 20% o desperdício. 

Rodrigo Girardi aponta para a necessidade de um desenvolvimento maior da 
ferramenta e destaca o papel das Construtechs: 
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De uma forma geral, o processo de  digitalização do setor proporciona a omização do 
tempo, a redução de custos e o aumento da qualidade e produvidade. Mas vale 
lembrar também a importância da integração destas tecnologias. Quando trabalhadas 
em conjunto podem elevar ainda mais os resultados de uma obra. 

NNa opinião de Chase Olson, esse movimento pelo qual se está passando é crucial para 
o crescimento e inovação deste mercado. “É necessário e quanto mais opções se tem 
e mais conhecimento é gerado, mais valor e validações acontecem no setor da 
construção”, completa Chase.  Ainda assim, ele enxerga uma ineficiência de integração 
entre profissionais da construção, visto que enquanto cada Construtech oferta 
somente a sua tecnologia, está ofertando apenas 1% de uma solução. 

Cada vez se faz mais necessária a união entre os profissionais das Construtechs e, 
também, entre Construtechs e construtoras. Podemos citar a parceria da Construct IN 
com a Construflow como um exemplo de soluções de Contrutechs que se 
complementam e garantem a execução de obras com mais produvidade. Enquanto a 
primeira  é capaz de coletar informações do canteiro, a outra conecta estes dados ao 
projeto, tornando a construção mais inteligente e trazendo benecios para 
empreendimentos futuros, pois permite que a construtora visualize os erros anteriores 
a para parr de dados já analisados e estruturados.

“Todas tem uma pequena parte da solução, mas se não trabalham em conjunto, 
o cliente nunca vai chegar nessa solução, pois não terá a visão nem a 

capacidade de contratar todos."
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