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Introdução

Estamos em meio a 4ª Evolução Industrial, onde o 

centro das operações é o uso da tecnologia em 

todas as áreas das empresas.

As respostas para essas perguntas estão escritas 

nas próximas páginas deste e-book.

Estamos vivendo na era pós-digital, como afirma o 

executivo Walter Longo, em seu livro publicado em 

2017. Este é o momento em que o mundo digital já 

se consolidou, em que o que era novo já se tornou 

comodity e agora temos que nos adaptar a cada vez 

mais a essa realidade. 

Mas como a construção civil se encaixa nesse 

cenário? Como acompanhar essa evolução e se 

preparar para a transformação digital?

Desejamos a você uma boa leitura!

Em suas rotinas as pessoas estão cada vez mais 

conectadas à internet, em busca de informações, 

pesquisando sobre novos assuntos, se 

comunicando e trocando experiências com outras 

pessoas e investigando a opinião de outros 

consumidores e clientes de uma empresa, antes de 

tomar a sua decisão de compra.

Por outro lado, as empresas estão cada vez mais 

competitivas e em busca da mais alta eficiência para 

produzir mais rápido e com o menor custo possível. 
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O que é a 
transformação digital

Este é um processo em que a tecnologia passa a ter um papel central e 

estratégico em todas as áreas das organizações, deixando de ser algo 

superficial.

Um ponto importante de se entender é que a transformação digital não é uma 

iniciativa por parte das empresas. Na verdade, é uma resposta as mudanças de 

comportamento dos consumidores e aos níveis de eficiência e competitividade 

cada vez maiores.

Ao contrário do que muitos pensam, a transformação digital não é apenas um 

esforço para utilizar mais recursos tecnológicos. Trata-se de uma mudança 

estrutural e cultural que está acontecendo em muitas empresas.

Assim, cabe observar que essa transformação está relacionada ao que as 

empresas estão fazendo agora para se manterem vivas em breve.
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Transformação digital 
na construção civil

Segundo dados apresentados pela  em 2016, a construção Mckinsey & Company

civil está em penúltimo lugar dentre os setores menos digitalizados, à frente 

apenas do setor da agricultura.

É claro que seria ótimo se a realidade do setor fosse diferente, mas se você for 

ao menos um pouco visionário, poderá enxergar grandes oportunidades de se 

destacar e abrir uma grande vantagem sobre os seus concorrentes, caso 

aproveite o momento para iniciar o seu processo de transformação digital.

Basta olhar os números de outros setores em que essa realidade já está 

consolidada.

Agora que falamos um pouco sobre a realidade 

e oportunidades do setor, vamos abordar 

algumas das principais frentes de transformação 

digital para a construção civil.

A pesquisa realizada pela  Coleman Parkes

mostrou que as empresas que aderiram a 

transformação digital aumentaram em 76% o 

seu alcance digital, 69% a sua diferenciação 

dos concorrentes e 37% em receita vinda de 

novos negócios.

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future#
https://www.storm.ie/insights-web/PublishingImages/Pages/Challenges-and-Benefits-of-Digital-Transformation-in-the-Public-Sector/Keeping%20Score%20-%20Why%20Digital%20Transformation%20Matters.pdf
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No desenvolvimento de projetos

No desenvolvimento de projetos a tecnologia de Modelagem da Informação 

da Construção, popularmente conhecida como BIM (sigla para Building 

Iinformation Modeling), tem revolucionado a forma como as empresas 

desenvolvem e enxergam os seus projetos.

Com o BIM é possível integrar diversas equipes em um mesmo projeto, onde 

podem trabalhar e visualizar as mesmas informações simultaneamente, 

eliminando erros, reduzindo custos, evitando desperdícios de materiais e mão-

de-obra e aumentando sua produtividade.

Com ele é possível criar uma representação digital das características físicas e 

funcionais de um projeto, criando uma base exata de informações que tornam 

as decisões mais assertivas durante o processo.
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Ÿ 3D: modelagem digital com foco em visualização espacial, onde é possível 

captar a realidade dos elementos BIM, identificar e corrigir colisões

Ÿ 2D: introdução de fluxos de trabalho colaborativos e soluções de gestão 

integrada

Ÿ 6D: sustentabilidade dos projetos e construção focada em seu vértice 

ambiental

Ÿ 9D: gestão Lean em Construção Civil

Ÿ 10D: industrialização da construção, para tornar o setor mais produtivo, 

integrando as novas tecnologias através da sua digitalização.

Ÿ 4D: cronograma da obra, precisamente ligado a cada um dos elementos 

modelados

Ÿ 5D: orçamentação sincronizada com o preço, origem, instalação e custos de 

manutenção

Ÿ 7D: gestão e manutenção das instalações construídas

Ÿ 8D: segurança e saúde durante o projeto e fase de manutenção 

Vejamos os níveis de detalhamento de informações que o BIM permite gerar de 

forma centralizada, durante o ciclo de vida de um projeto:

Ÿ 1D: implantação de protocolos BIM em um país ou organização

https://blog.taket.com.br/cronograma-de-obras-o-que-e-e-como-fazer
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Canteiro de obras

Mesmo em áreas em que a utilização de trabalhos manuais e o uso de 

máquinas pesadas são predominantes, como no canteiro de obras, podemos 

notar a crescente utilização de recursos digitais e tecnológicos.

O uso de Drones, por exemplo, já se tornou bastante comum para ajudar na 

realização de pesquisas e mapeamentos de grandes áreas ou para monitorar e 

acompanhar a evolução das obras. Dentre outras diversas utilizações dessa 

tecnologia.

Os Robôs Construtores trazem grandes vantagens para o canteiro de obras, 

como a realização de atividades de alto risco ou a execução de serviços 

repetitivos.



Transformação Digital da Construção Civil | www.taketmarketing.com.br 9

Outros recursos como a Internet das Coisas (IOT) que ajudam no 

monitoramento e controle das obras, e a Realidade Aumentada que permite a 

projeção virtual de projetos em ambientes reais, como em projetos de 

arquitetura, por exemplo. 

São realidades que há poucos anos eram difíceis de imaginar. O que aponta 

fortemente para a necessidade de acompanhar a evolução do mercado.

As Casas Modulares também são um grande avanço para o setor, uma vez que 

enquanto uma equipe prepara a fundação, outros profissionais desenvolvem as 

casas em outro local e as transportam em módulos para o local de destino.
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Alguns softwares já realizam até mesmo negociações financeiras diretamente 

com os clientes, por meio de chatbots que utilizam inteligência artificial. 

A área de marketing é um dos setores que mais acompanha os avanços da 

transformação digital.

Marketing

A evolução do marketing permite que as empresas realizem campanhas e 

ações extremamente segmentadas, muito mais eficientes e com um custo 

muito menor do que era possível antes da internet.

Com o marketing digital é possível se relacionar com os clientes de forma 

automatizada e ao mesmo tempo personalizada, antes, durante e depois de 

concluir uma venda.
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Atualmente, investir em marketing é muito mais confiável. Basta comparar 

o cenário atual com as ações realizadas na época em que o marketing 

tradicional era o único recurso disponível para as empresas que queriam 

alcançar o seu público-alvo e aumentar a sua participação de mercado.

Hoje, com a capacidade do marketing digital de coletar dados e analisar 

resultados, é possível otimizar orçamentos e focar nas ações que geram mais 

resultados.

John Wanamaker, um famoso empresário do varejo norte americano dizia que 

metade do seu orçamento para publicidade era desperdiçado. Só não sabia qual 

metade.



Transformação Digital da Construção Civil | www.taketmarketing.com.br 12

Prepare-se para a 
transformação digital

Por isso, falaremos a seguir sobre quatro competências que precisam estar 

presentes na cultura da sua empresa:

Se preparar para iniciar essa transformação é fundamental para a sobrevivência 

das construtoras em longo prazo, embora em alguns mercados, como no caso 

da construção civil, essa evolução seja lenta, podemos afirmar com toda certeza 

de que este é um caminho inevitável. 

E para fazer parte deste movimento, e não ficar para trás, é preciso estar 

com os processos muito bem definidos e estruturados.

Mesmo que em alguns setores a transformação digital já seja uma realidade, 

como marketing e vendas, precisamos lembrar que essa é uma mudança que 

envolve toda a empresa e saber quais as competências necessárias para 

promover essa evolução internamente é fundamental.

Desenvolver a capacidade de perceber e antecipar as 

mudanças da cadeia de valor e o comportamento do 

consumidor, para reagir rapidamente à essas mudanças é 

um fator que com certeza trará muitas vantagens 

competitivas para a empresa. Afinal, permanecer à frente é 

tão importante quanto estar nessa posição.

Estar pronto para o novo
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Philip Kotler, que para muitos é um dos mais importantes 

influenciadores na área de marketing, afirma que a 

rapidez com que as empresas de adaptam as mudanças 

dos mercados está se tornando cada vez mais uma 

capacidade indispensável.

Experimentar as mudanças

Compreender e utilizar dados

Na verdade, quanto mais você testa mais rápido poderá 

validar o projeto e identificar as mudanças e correções 

necessárias para alcançar um bom nível de satisfação e 

continuar o seu processo de melhoria contínua. 

Porém é preciso saber interpretar e cruzar essas 

informações para que se tornem úteis e possam auxiliar 

durante as tomadas de decisões.

A transformação digital deve um processo dinâmico e 

evolutivo. Assim, esperar que algo esteja perfeito antes de 

ser implementado pode causar muitas falhas e atrasos.

Uma das grandes vantagens do avanço da tecnologia é 

a capacidade de capturar e armazenar dados. 

É recomendado investir na capacitação das equipes e 

sistemas de análises para poder aproveitar e retirar o 

máximo de insigths desses recursos e transformar essa 

competência em parte da cultura da empresa.
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Como afirmamos no tópico anterior, ter equipes 

preparadas para trabalhar com as dinâmicas da 

transformação digital e que tenham essas características 

como parte de suas identidades, é fundamental para o 

sucesso dessa implementação.

Cultura Digital

É preciso ser flexível, não apenas em recursos de 

investimento, mas em percepção e prontidão para as 

mudanças. 
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Agora que você já sabe um pouco mais sobre a transformação digital, como ela 

é inevitável e de extrema importância para o futuro dos negócios. É provável que 

esteja se perguntando, o quanto a sua empresa está participando dessas 

mudanças ou em por onde começar esse processo de transformação?

Por isso queremos te convidar para fazer uma análise da sua empresa e 

oferecemos uma avaliação gratuita feita por nossa equipe de especialistas.

É só clicar no botão abaixo para preencher o nosso formulário, que 

retornaremos para te ajudar a identificar o que sua empresa fazer para se 

manter atualizada e competitiva no seu mercado.

Faça uma análise 
da sua empresa

RECEBER ANÁLISE

https://www.taketmarketing.com.br/contato
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Nosso objetivo é posicionar empresas do setor na era digital para crescerem 

mais e ajudá-las a acompanhar as mudanças e evoluções do mercado brasileiro, 

por meio da inovação.

Para isso, criamos e executamos soluções que buscam resolver problemas deste 

setor, que é um dos mais tradicionais no Brasil.

A Taket Marketing é uma agência especializada na  transformação digital para a 

indústria da construção. 

contato@taket.com.br

www.taketmarketing.com.br

Rua Arlindo de Oliveira, 185

Jardim Paulistano - Sorocaba/SP

Siga-nos:

https://www.linkedin.com/company/taketmarketing/
https://www.instagram.com/taketmarketing/
https://www.youtube.com/c/TAKETMarketing
https://www.facebook.com/taketmarketing/
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