
CONSTRUTECH
Conheça as inovações mais promissoras



Do projeto à execução de uma construção são necessá-
rios meses, senão anos, para chegar ao produto final. Para 
isso, diversos estágios devem ser seguidos, como a compra 
do terreno, fornecimento de materiais, contratação de ter-
ceirizados, entre outros. No entanto, apesar de ter grande 
importância, a maioria do setor ainda conta com processos 
engessados.

Segundo a McKinsey&Company, a área sofre frequente-
mente com falhas que poderiam ser facilmente superadas 
– como erros na comunicação entre donos, construtoras e
terceirizados, na organização a longo prazo, na gestão de 
performance e de risco, entre outros. Essas questões têm 
consequências diversas como o atraso desnecessário de 
processos e, principalmente, o aumento do custo.

Os gastos relacionados à construção equivalem a 13% do 
PIB mundial. Ao mesmo tempo, o crescimento anual de 
produtividade teve um aumento de somente 1% nos últi-
mos 20 anos! A baixa produtividade do setor faz com que 
seja perdido um montante estimado entre US$ 1,6 trilhões 
e US$ 2,3 trilhões por ano, como revela o gráfico:

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative


No entanto, onde há problemas há oportunidades e o se-
tor de construção se mostra cheio delas. Segundo Romeo 
Busarello, diretor de marketing da Tecnisa, o mercado é 
muito promissor: “Se tem um mercado que precisa de star-
tups para melhorar processos e aumentar produtividade é 
o nosso”.

De fato, a área ainda conta com poucas iniciativas inovado-
ras e uma prova disso pode ser o baixo uso de tecnologias 
pelo mercado de construção. Não é de se surpreender que 
a área é a segunda do mundo que menos adota tecnolo-
gias, ficando à frente somente de agricultura e caça.

Bruno Loreto, head da Construtech Ventures, deixa claro 
que o uso precário da tecnologia na construção é um sinto-
ma mundial, mas que está com os dias contados. “Os últi-
mos meses, principalmente de um ano para cá, estão sen-
do um ponto de virada. Em 2018 e 2019, eu tenho certeza 
que construtech vai ser uma das indústrias que mais vai se 
destacar”, afirma Loreto.

Sem dúvida, é importante ficar de olho no setor, assim como 
em suas inovações e iniciativas mais promissoras.

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future


Quais as inovações mais interessantes 
para o mercado de construção?

Como já citado, o mercado de construção é carente de ino-
vações, mas isso não significa que elas não existem. Mau-
rício Bernardes, gerente de desenvolvimento tecnológico 
da Tecnisa, deu um exemplo de uma iniciativa utilizada pela 
empresa. No caso, fizeram uma avaliação termográfica do 
revestimento de uma construção com drones. “Por meio da 
temperatura, ele identificou sinais de desplacamento [falhas 
ou rupturas entre as camadas de revestimento] e, depois, 
ainda conferimos pessoalmente”, afirma Bernardes.

Não só ela promete ser uma alternativa mais segura, uma 
vez que não é preciso uma pessoa subir no prédio para 
testar toda a estrutura em busca do desplacamento, como 
também é mais rápida. Segundo Bernardes, o trabalho que 
foi realizado em horas normalmente levaria dias até ser con-
cluído.

Além dessa, há ainda várias iniciativas que prometem revo-
lucionar o setor de construção com tecnologias como rea-
lidade virtual e misturada, impressão 3D, softwares avança-
dos aplicados a áreas importantes do setor.



• Projeto:
O projeto é a primeira ideia que se tem a respeito de uma 
construção. No entanto, mesmo com desenhos 3D feitos 
em computadores, nem sempre é possível visualizá-lo sem 
um pouco de imaginação.

Para resolver e ir além desse problema, a Microsoft e a Trim-
ble fizeram uma parceria. O resultado foi a HoloLens, uma 
plataforma computacional holográfica que permite que por 
meio de óculos especiais seja possível visualizar não só o 
projeto em 3D em miniatura, como também em escala real. 
Isso também permite que o profissional possa enxergar o 
projeto em 3D no ambiente de uma obra, podendo identifi-
car possíveis erros ou reparos a serem feitos. 

Para acessar o video clique na imagem.

https://www.microsoft.com/en-us/hololens
https://www.youtube.com/watch?v=kXVW4sUsh3A
https://www.youtube.com/watch?v=kXVW4sUsh3A


• Capacitação profissional :

Outra questão muito importante relacionada às construte-
chs é a da capacitação profissional. Segundo Loreto, um dos 
desafios da área é o fato dela ser cíclica, ou seja, existem 
épocas em que ela está em alta e há muito trabalho e outras 
não.

“No longo prazo, ser um engenheiro, um arquiteto, um mes-
tre de obra é uma operação arriscada, porque se o mercado 
estiver em um momento ruim ao acabar uma obra, o pro-
fissional não vai conseguir mais outra obra para trabalhar”, 
comenta. Esse fator se agrava com a chegada das tecno-
logias, que passam a exigir uma mão-de-obra ainda mais 
qualificada.

É aqui que entra a realidade virtual, por meio da qual é pos-
sível treinar profissionais em atividades de maior risco em 
menor tempo. Como exemplo, a Nexo trabalha com capaci-
tação digital tanto por meio de e-learning, realidade virtual 
e games de segurança. No caso, o projeto e-learning com 
realidade virtual imersiva conta com duas partes principais: 
um kit com visor, smartphone, joystick e headphone e o soft-
ware.

Para acessar o video clique na imagem.

http://nexo.art.br/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=szELHHrekxI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=szELHHrekxI


• Gestão

A gestão é essencial para uma obra, tanto em relação à or-
ganização, quanto aos gastos, que se acumulam com os 
processos engessados. Como forma de prover soluções 
mais eficientes para esse problema, diversas iniciativas co-
meçaram a surgir.

Uma delas é a PlanGrid, software focado na produtividade 
em construções, promete otimizar o trabalho na área, resul-
tando em uma economia de 6,5 horas por semana. Criado 
por ex-engenheiros civis que perceberam diversas falhas no 
trabalho, o objetivo do produto é fornecer uma tecnologia 
intuitiva que incentive profissionais da área a usá-lo.

Já a Coteaqui busca facilitar a cotação de materiais de cons-
trução, levando em consideração os itens, a obra e o prazo, 
e fornecendo um mapa comparativo de preços e condições. 
A startup pernambucana já tem casos de sucesso, como o 
da CP Construção que revelou já ter economizado R$ 6.200 
em uma cotação de material.

Para acessar o video clique na imagem.

https://www.plangrid.com/
https://www.coteaqui.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=T40ie8AItxw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=qpPNfdpP9rg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=qpPNfdpP9rg


• Obra :

Em relação à construção de fato, a tendência é o profissio-
nal por cada vez menos a mão na massa. Impressão 3D de 
casas, robôs construtores e wood frame são algumas das 
opções que estão chegando no mercado.

Em relação à tecnologia de impressão 3D, um exemplo é a 
Apis Cor, empresa que desenvolveu uma máquina que im-
prime um edifício no próprio local. Além de prometer cortar 
custos em até 40% comparado a métodos tradicionais, a im-
pressora já chegou a erguer uma casa de 100m² em apenas 
24 horas.

Já a Fast Brick é uma empresa de tecnologia que desenvol-
veu um robô capaz de fazer construções rapidamente – ti-
jolo por tijolo. Totalmente automatizada, a máquina é capaz 
de montar o equivalente a 1000 tijolos por hora em uma bar-
ra de 30 metros de uma única posição no local.

Primeira empresa no Brasil a utilizar a tecnologia wood fra-
me – que consiste em usar painéis de madeira reflorestada 
para construção de casas – a TecVerde tem como objeti-
vo fazer o setor mais sustentável e industrializado. Mas não 
só: ela também é capaz de montar uma casa de até 50 m² 
em duas horas e finalizá-la, deixando pronta para morar em 
uma semana.

Para acessar o video clique na imagem.

http://apis-cor.com/en/
https://www.fbr.com.au/
https://www.youtube.com/watch?v=GUdnrtnjT5Q
https://www.youtube.com/watch?v=GUdnrtnjT5Q
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• Decoração :

Depois da construção, há ainda o toque final: decoração. 
Hoje, o setor enfrenta uma dificuldade, principalmente em 
relação ao preço e ao orçamento. Muitas vezes, os clientes 
buscam uma opinião sobre pequenas mudanças no am-
biente, o que não justificaria a cobrança de um projeto de 
decoração. Nesses casos, alguns profissionais optam por 
não cobrar, o que faz com que eles fiquem no prejuízo.

Foi pensando em resolver essas duas dores que Fernanda 
Leão e Vanessa Prado Lopes criaram a Archie, startup que 
promete ser o Uber da decoração. A proposta é conectar 
profissionais a clientes de forma prática e online, com orça-
mentos a partir de R$ 299 e projetos entregues em até 10 
dias. “A inovação que a Archie traz é o modelo de preço fixo, 
uma vez que na hora de comprar, o cliente já sabe quanto 
que vai pagar”.

https://www.archie.com.br/
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