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Gigantes em (des)construção

Apresentação

A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios) Contínua
aponta que a construção civil foi o setor com amaior alta em 2020 entre
dez grupos de atividades econômicas. Com aumento de 10,7% no
período, deixou para trás comércio e reparação de veículos com 4,4%,
agricultura, aquicultura, pecuária, pesca e produção florestal com 3,8% e
indústria que cresceu 3% na mesma época.

Apesar da situação animadora, é inegável que o ramo tem problemas
que necessitam ser, ao menos, analisados para que possa evoluir de
acordo com a realidade atual. O principal deles está relacionado a falta
de interesse de muitas empresas da construção civil em aliar a
tecnologia ao cotidiano delas, usando-a como facilitadora nos negócios.
Faz-se necessária uma reflexão sobre o tema e também uma mudança
de mentalidade de quem ainda reluta em se adaptar às praticidades da
vida moderna no ambiente profissional.

Novo olhar para a inovação

As construtechs, por exemplo, podem ser consideradas uma evolução
nesse campo de cultura da inovação. Estas startups que encontram
soluções tecnológicas para modernizar o setor, com foco em
produtividade, economia e otimização de recursos têm ganhado cada
vez mais espaço e expandido os negócios. Atuando principalmente com
aluguel de maquinário, gestão de canteiro de obras, contratação de mão
de obra e prospecção de terrenos, elas têm se consolidado num
mercado que temmuito a aproveitar desse processo de renovação.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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O uso consciente e adequado dos benefícios oferecidos pelas
construtechs trazem não só o já citado aumento na produtividade, mas
redução dos custos e melhor administração do empreendimento, além
de impactar diretamente na diminuição de problemas que tendem a
atrapalhar o bom andamento da obra, o que, evidentemente, influencia
no cumprimento de prazos e na satisfação do cliente. Elementos como
planejamento e estratégia feitos com apoio da tecnologia diminuem
custos tanto no que concerne ao material de construção utilizado no
trabalho quanto em relação ao investimento feito na contratação de
funcionários, o que abarca não só deveres, mas também direitos
trabalhistas, que, quando bem administrados, evitam problemas futuros.

Inteligência artificial no
canteiro de obras

A tecnologia BIM (Building Information
Modeling) — sigla que em tradução livre
significa “Modelagem de Informação da
Construção" — é um dos coringas quando o
assunto é inovação. Com a ajuda de
softwares, ele viabiliza a criação de projetos
em 3D, que permitem integração e
compartilhamento de todas as etapas do
processo, inclusive, ajustes. Isso reduz o
tempo de finalização do empreendimento e
também o custo da obra, além de permitir
otimização na realização do trabalho, já que
os envolvidos no projeto podem trabalhar
nele simultaneamente. Grosso modo, seria
como deixar de desenhar projetos no papel
e passar a usar maquetes interativas.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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Por falar em 3D, as impressões
tridimensionais, embora ainda usadas de
forma embrionária no Brasil, são uma forte
tendência de mercado, principalmente por
representarem economia no gasto final da
obra, já que a possibilidade de um
planejamento tão realista obviamente evita
desperdícios. O desenvolvimento de
estruturas inovadoras e a redução no tempo
de finalização da obra também estão entre
as vantagens dessa tecnologia.

A inteligência artificial, tema que caiu no
gosto popular por meio de documentários e
filmes de ficção científica dos anos 1990 e
2000, já é uma realidade no mundo da

construção civil. Ela é utilizada tanto na execução de atividades mais
complexas como a robotização de canteiros — tecnologia que permite
impulsionar a produtividade da obra com maquinários controlados à
distância. Ela evita ainda que determinados problemas aconteçam, ao
cruzar dados e prever situações futuras, além de agir como facilitadora
na concepção de designs relacionados ao projeto.

Uma das inovações mais populares do setor é a construção modular —
também conhecida como construção offsite — método que mudou
radicalmente a forma de erguer casas e edifícios. Se antes uma obra
demorava meses ou até mesmo anos para ficar pronta, os blocos pré-
montados permitiram que esse tempo se reduzisse para 30 ou 60 dias.

Os blocos que compõem a estrutura podem ser feitos de diversos
materiais, como aço, concreto e madeira, entre outros, o que permite
versatilidade no que diz respeito à engenharia, e também na elaboração
do projeto arquitetônico. Além do prazo menor para ficar pronta, outra
grande vantagem desse tipo de construção é que ela é ecologicamente
correta, pois é adaptável a qualquer tipo de terreno e também por gerar

https://www.acestartups.com.br/cortex
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menos entulho e resíduos de obra que uma construção feita de forma
tradicional.

Fica claro que as empresas do ramo que não reavaliarem a forma como
lidam com a chegada da modernidade, podem sofrer com problemas
de produtividade, o que impactaria diretamente no lucro da companhia.

Projeções para o mercado imobiliário

É praticamente impossível falar sobre
construção civil sem tratar do mercado
imobiliário brasileiro e suas tendências. De
acordo com pesquisa divulgada pela
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção Civil (CBIC) no último mês de
março, a projeção é que o mercado
imobiliário cresça entre 5% e 10% em 2021
comparado a 2020.

A pandemia também tem mudado as
preferências do público que busca imóveis
para alugar ou comprar. Antes do isolamento social imposto pelo
coronavírus, os estúdios eram procurados por jovens que queriam deixar
a casa dos pais e também por pessoas que desejavam morar sozinhas e
que, devido a uma rotina atribulada, não passavam tanto tempo na
própria residência.

O home office foi adotado por diversas empresas e mudou essa
realidade. Muitas delas pretendem adotar o teletrabalho de forma
definitiva, o que levará os colaboradores a passarem um tempo maior
em casa, fazendo com que a procura por casas maiores e afastadas das
regiões centrais venha crescendo desde meados de 2020.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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Claro que esse novo perfil de público traz inúmeras vantagens ao
mercado imobiliário. Em contrapartida, esse movimento que tende a
deixar as pessoas mais caseiras, também traz prejuízos ao ramo. Lojas de
rua e de shoppings que tinham como principal público trabalhadores
que agora farão home office, talvez não consigam semanter na ativa sem
essa clientela. Outro ponto a ser analisado é a perda dos aluguéis dos
imóveis comerciais, que se tornam desnecessários com a adoção do
home office.

É essencial também pensar na arquitetura desses novos imóveis que
serão ocupados por pessoas que não desejam apenas uma casa para
morar, mas um local aconchegante no qual tenham também qualidade
de vida. Com as diversas vantagens oferecidas pelas tecnologia, a
construção civil tem tudo para aproveitar esse boom para lucrar e, de
quebra, colaborar com o crescimento do mercado imobiliário, que
precisa se adaptar rapidamente a essa nova realidade.

Download Gratuito

Como as startups estão
resolvendo problemas
de habitação

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://acestartups.com.br/construtech/
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Dores concretas
O setor de construção é visto como ummercado de muita tradição, mas
com pouco espaço para inovação. Estamos falando de ummundo no
qual ainda é difícil se “livrar do papel” em canteiros de obras e na própria
gestão das construtoras. Em pesquisa enviada para a base de
relacionamento¹ de startups e companhias de construção, é possível
notar um dos desafios do setor de construção: ainda é visto como um
setor pouco visitado pela inovação.

“Um dos pontos a se notar sobre o mercado brasileiro é que uma boa
parte das negociações acontecem por meio de relacionamentos
“offline”. Levando em conta o cenário nacional é possível dizer que há
relativamente poucas construtoras. Temos ummercado commuitos
projetos, mas poucos players”, analisa Mateus Quelhas, líder de inovação
e novos negócios de ACE Cortex.

Em pesquisa realizada com a base de empreendedores e líderes de
startups de Growthaholics, essa dificuldade de contato tem sido notada:
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Numa escada de 1 a 5, onde 1 é pouco inovador e 5 é muito inovador,
qual sua opinião sobre a inovação no mercado de contrução civil:

¹ Pesquisa realizada com recortes da base de assinantes da newsletter semanal Growthaholics. Assine aqui.

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://acestartups.com.br/growtha
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Para praticamente 40% dos respondentes, o setor é visto como pouco
inovador e, como reflexo, a grandemaioria dos empreendedores acredita
que há muito espaço para novas abordagens no setor.

Reforçando essa tendência, para 80% dos entrevistados, há muitas
oportunidades para a inovação no mercado de construção civil,
especialmente.

Da mesma forma, você acredita que há espaço para inovação no setor
de construção? Numa escada de 1 a 5, onde 1 significa que há pouco
espaço e 5 significa que há muita oportunidades, qual a sua opinião
sobre as possibilidades de inovação no mercado de construção civil:
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Dentre as principais tendências mencionadas na pesquisa com o público
estão novos materiais, impressão 3D e outros. Quando perguntados:
“onde está a inovação no setor de construção”, as principais tecnologias e
tendências mencionadas foram:

Onde você acredita que está a inovação no setor
de construção?

Novos

Materiais

Uso de

Inteligência artificial

Construção

Modular

Gestão

de dados

Conexão com

startups

Digitalização

De processos

Impressão 3D

ESG

https://www.acestartups.com.br/cortex
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Neste mesmo levantamento, quando perguntados sobre como essas
tecnologias e tendências seriam aplicadas no mercado, obtivemos as
seguintes respostas

“Apesar de ser um setor tradicional, a
construção civil tem muito espaço para inovação
tanto em termos de processos internos das
construtoras quanto emmétodos de construção”

“A inovação na construção passa
necessariamente, principalmente no Brasil,
pela substituição de métodos tradicionais de
construção e pela substituição demateriais”

“A inovação na construção é restrita a
poucasempresas,a industrializaçãoficaacargo
degrandesobrasde infraestrutura, noentanto,
a construção de habitações continua com
métodosmais antigosmelhorados,mas pouco
inovadores. A interação entre os diversos tipos
de projeto também é pouco utilizada, o uso de
ferramentas BIM fica restrito a algumas
empresas”

https://www.acestartups.com.br/cortex
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“O desperdício de material ainda é um
problema sério. A conexão com startups que
busquem alternativas aliado à gestão de
dados e inteligência artificial poderão ser
canais de desenvolvimento de novos
materiais ou alternativas de uso dos já
existentes”

“Tais tendências impactam diretamente
na redução de custo do consumidor final,
podem ser utilizadas como estratégia de
diferenciação competitiva, além de
utilização de novos materiais, tecnologias e
parcerias com ecossistema de startups
podem baratear os custos de construção”

“A construção civil ainda se vale de mão
de obra intensiva e processos tradicionais de
gestão e construção. Penso que uma
abordagem mais ‘fabril’ é o futuro, com
redução de mão de obra através de melhor
produtividade e emprego de novas
tecnologias, aliadas a uma visão mais
dinâmica do comando do canteiro de obras”

Saiba mais sobre algumas das tendências
mapeadas a seguir.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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Tendências em construção

Construção modulares

Ao mesmo tempo em que o relacionamento entre os diversos membros
da cadeia de serviços é aprimorado com ajuda da tecnologia, o setormais
técnico ganha cada dia novas formas de construir. Algumas das
abordagens mais citadas são:

O tamanho do mercado global de construção modular foi avaliado² em
US$ 112,3 bilhões em 2018 e deve registrar uma taxa de crescimento anual
composta de 6,5% entre 2018-2025.

Omercado global de construção demoradias modulares e pré-fabricadas
para uma única família deve crescer de US$ 79,31 bilhões em 2019 para
US$ 91,21 bilhões em 2020 a uma taxa composta de crescimento anual
(CAGR) de 15%³.

Mercado global de construção modular, por aplicação (2018):

Fonte: www.grandviewresearch.com

Residencial

Industrial

Comercial

Saúde

Educação

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://www.grandviewresearch.com/


14

Em 2019, omarket share estimado para a construçãomodular nos EUA foi
de aproximadamente 4,05% (2019). Estamos falando de ummercado que
temumamovimentação anual de US$ 2,3 bilhões. Essa abordagem temo
potencial de gerar economias anuais de até US $22 bilhões nosmercados
dos EUA e Europa. Além do benefício da agilidade, a construção modular
está na agilidade.

Um hotel de construção modular, por exemplo, pode abrir suas portas e
começar a gerar receita entre 30% e 50% mais cedo do que um hotel de
construção tradicional. Isso acontece porque uma parte significativa do
acontece dentro de uma fábrica, o que atenua o risco de atrasos
climáticos.

A remoção de aproximadamente 80% da atividade de construção de um
prédio reduz significativamente a interrupção do local, o tráfego de
veículos e melhora a segurança geral.

Levando em conta o cenário brasileiro, temos boas margens para
eficiência de custos. O custo nacional da construção por metro quadrado
é de R$ 1.338,35. Desses, R$ 765,07 são relativos aos materiais e R$ 573,28 à
mão de obra. A taxa de inflação de 14,46% nos últimos 12 meses no custo
nacional da construção (março/2021)⁵.

Outra oportunidade bastante citada é a de construção modular com uma
parte significativa da obra sendo realizada fora do canteiro. Então, essas
partes são transportadas em “fatias” até o local da obra, propriamente dito.

² Modular Construction Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type

³ Global Single-Family Modular and Prefabricated Housing Construction Market Report (2020 to 2030) - COVID-19
Growth and Change

⁴ Construction in the US industry trends (2016-2021)

⁵ Indicadores IBGE: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (março/2021)

Construção off-site

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/modular-construction-market
https://www.businesswire.com/news/home/20200828005270/en/Global-Single-Family-Modular-and-Prefabricated-Housing-Construction-Market-Report-2020-to-2030---COVID-19-Growth-and-Change---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200828005270/en/Global-Single-Family-Modular-and-Prefabricated-Housing-Construction-Market-Report-2020-to-2030---COVID-19-Growth-and-Change---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200828005270/en/Global-Single-Family-Modular-and-Prefabricated-Housing-Construction-Market-Report-2020-to-2030---COVID-19-Growth-and-Change---ResearchAndMarkets.com
https://www.ibisworld.com/united-states/market-research-reports/construction-sector
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/242/ind_sinapi_2021_mar.pdf
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Startup to watch

Grupo Porcelanosa - Monobath

Cubicon

Empresa especializada em banheiros modulares a serem incorporados
em construções tradicionais. Este sistema compreende uma série de
banheiros pré-fabricados que mesclam a eficiência da pré-fabricação
com componentes e materiais de alto padrão. O módulo é transportado
até o local e a montagem é realizada por meio de sistema de
levantamento. Graças a este processo, é rara a ocorrência de imprevistos
que podem surgir num método construtivo tradicional, onde os prazos
costumam ultrapassar o previsto. O tempo de execução é reduzido até
pela metade.

A CubiCon é uma das pioneiras em construção modular do Brasil. A
startup tem como missão romper paradigmas e mostrar na prática a
qualidade da pré-fabricação de alto nível em contraposição a construção
convencional em alvenaria. A startup disponibilizamodelos padronizados
que podem ser adaptados de acordo com a necessidade de cada projeto
e promete construções commenor impacto ao meio ambiente.

Brasil ao Cubo

Fundada em 2016, a Brasil ao Cubo tem como premissa a gerar valor
através de uma construção que utiliza tecnologia ao seu favor. A
construtech usa construção off-site como forma de otimizar seus
projetos. A startup aposta na gestão de obras em um ambiente
controlado para oferecer soluções construtivas mais ágeis para
ambientes industriais, educacionais e hospitalares.

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://porcelanosa.com/
https://cubicon.com.br/
https://porcelanosa.com/
https://cubicon.com.br/
https://cubicon.com.br/
https://cubicon.com.br/
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Todos os módulos são entregues prontos para utilização em tempo
recorde, transportados por carretas prancha, sendo colocados dentro do
terreno desejado através de guindastes com toda a parte elétrica,
hidráulica, ar condicionado instalado, cabeamento de TV e,
opcionalmente, com a decoração interna.

Novos materiais

O mercado global de materiais de construção deve crescer de US $916,31
bilhões em 2019 para US $ 1.282,56 bilhões até o final de 2025 a um CAGR
de 5,76%.

Por conta do crescimento populacional e de novas demandas para o
mundo da construção, o uso de materiais deve dobrar até 2060, de
acordo com o relatório sobre recursos da OECD (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico)⁶. Nesse cenário, é essencial
encontrar formas mais seguras e sustentáveis.

Some a isso o fato de que o uso de materiais alternativos para grandes
construções ainda é quase inexistente. Em grande parte dos projetos,
arquitetos e engenheiros ainda confiam em concreto como material
principal.

⁶ Rawmaterials use to double by 2060 with severe environmental consequences

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://www.oecd.org/environment/raw-materials-use-to-double-by-2060-with-severe-environmental-consequences.htm
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Materiais usados para grandes prédios globalmente (2019)⁷

Fonte: Statista 2020

Concreto

Aço

Compósito

Outros

Mix

É necessário lembrar que o setor de construção é um dos maiores
contribuintes para as emissões de gases de efeito estufa (GEE), sendo
responsáveis por quase 40% das emissões globais de GEE. Estima-se que
14 a 31% das emissões globais poderiam ser evitadas com a substituição de
materiais usados em edifícios e pontes por madeira, por exemplo.

Algumas das opções que surgem no mercado aliam novas tecnologias
para materiais conhecidos, como a madeira ou até mesmo abordagens
totalmente diferentes e de alta complexidade.

Madeira Laminada Cruzada (Mass Timber)

Os produtos de madeira laminada cruzada (CLT) são criados através da
ligação mecânica de vários tipos de madeira macia para formar grandes
componentes de madeira pré-fabricados. A madeira CLT tem ganhado
força nos Estados Unidos e se destacam seus usos em telhados, pisos,
vigas e colunas.

Um estudo publicado no Journal of Building Engineering descobriu que
“uma redução média de 26,5% no potencial de aquecimento global é
alcançada no uso híbrido de CLT em comparação com construções de
concreto”⁸

https://www.acestartups.com.br/cortex
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⁷ What Building Materials are Architects searching for?

⁸ Top Sustainable Construction Materials to Build a Better Future

Impressão 3D de concreto

Ao contrário da construção tradicional, que consome grandes
quantidades de energia devido ao transporte de materiais e às
complexidades da cadeia de suprimentos, a impressão 3D permite mais
rapidez para projeto e construção. O concreto impresso em 3D ainda
produz menos resíduos, já que suas “formas” podem ser reutilizadas.

A companhia holandesa Royal BAM Group é uma dessas marcas que
apostam na tecnologia e está, inclusive, usando impressão 3D em
concreto para construir pontes. Além de usar menos materiais, a
abordagem permite que boa parte do material seja fabricado off-site,
causando menos desconforto.

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://www.archdaily.com/933307/trends-report-what-building-materials-are-architects-searching-for
https://constructionblog.autodesk.com/top-sustainable-construction-materials/
https://constructionblog.autodesk.com/top-sustainable-construction-materials/
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Self-Healing Materials

Há diversos estudos de materiais e cimentos
com capacidade de cura. Há diversos estudos
ao redor do globo sobre o uso de bactérias
capazesdepreencherrachadurasemestruturas
baseadas em concreto, por exemplo⁹.

Uma outra abordagem envolve pequenas
cápsulas permeáveis à água que podem ser
misturadas ao concreto úmido. Uma vez que o
concreto endurece e seca, os esporos
permanecememanimação suspensa—assim
como pacotes de fermento seco.

Quando uma rachadura se abre no concreto e
se enche de água, porém, eles começam a

crescer e a produzir calcita, uma forma cristalina de carbonato de cálcio
encontrada no mármore e no calcário. A calcita preenche as fissuras do
concreto e endurece, evitando que a fenda fiquemais larga.

⁹ The New Alchemy: How Self-Healing Materials Could Change the World

Outras tendências correlacionadas:

Construção automatizada:noqual não é necessário umoperador para cada
uma dasmáquinas nas construções. Exemplo: Trimble Civil Engineering

Acompanhamento e geração de dados: para poder gerir melhor o
canteiro de obras, além de possibilitar um acompanhamento à distância
do serviço. Exemplo: Pillar Tech

Tours virtuais imersivas: com um destaque especial para visualização de
residências num esquema 3D são uma tendência para o mercado.
Exemplo: 3D Explora

https://www.acestartups.com.br/cortex
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-15/the-new-alchemy-how-self-healing-materials-could-change-the-world
https://heavyindustry.trimble.com/en
https://pillar.tech/
https://www.3dexplora.com.br/inove-imobiliarias.aspx
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Smart homes: integração dos mecanismos automáticos de um espaço,
simplificando o quotidiano das pessoas, satisfazendo necessidades de
comunicação, de conforto e segurança. Exemplo: Google Nest, Alexa,
dentre outros.

O case G2 Base
Uma das práticas mais comuns na gestão da fundação de uma obra é
utilizar diferentes materiais em grandes quantidades para atingir uma
profundidade além da necessária e garantir a fundação. Por mais que os
avanços tecnológicos tragam um cenário onde é possível imaginar prédios
sendo construídos em série, como se fossem peças de Lego, há uma série
de fatores geológicos que fazem comque uma construção nunca seja igual
a outra.

Maior produtora de aço da América Latina, a Gerdau tem como uma de
suas atividades a venda de estacas de aço para construtoras e empresas
responsáveis pela cravação para constituírem os alicerces das obras. No
Brasil, por conta dos custos, as fundações costumam recorrer a uma
solução de concreto armado — mais barata, mas que demanda maiores
custos indiretos e tempo de execução, dentre outras questões.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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Na busca por inovação e melhorias
nessa atividade, é possível usar o
software e maquinário desenvolvido
pela Gerdau para gerir e
acompanhar dados geográficos
sobre profundidade, precisão, índice
de cravação e outras informações
capazes de trazer uma série de
economias, mantendo a segurança
da fundação.

Qual era o desafio? Encontrar o
modelo de negócios que viabilize a
integração dos processos entre
todos os atuantes da cadeia de
fundações, com base em uma série
de hipóteses de comportamento e
tecnologia, garantindo que o
retorno trazido por essa unidade de
negócios, chamada de G2Base,
fosse omelhor possível.

A consultoria 3D de ACE Cortex estudou a jornada completa de todos os
stakeholders da cadeia: projetistas (responsáveis pelo projeto das obras),
construtoras (responsáveis pela execução do empreendimento),
gerenciadores (quem fiscaliza a qualidade, tempo e recursos durante a
execução), cravadores (empresas especializadas em execução de
fundações) e a Gerdau como fornecedora de perfis estruturais para
construção das fundações.

“A gente redesenhou toda essa jornada e entendemos onde existiam
pontos de fricção e onde poderíamos atuar como G2Base”, explica Mateus
Quelhas, da ACE Cortex. Depois de fazerem todas as validações necessárias,
o time entendeu que os stakeholders não garantiam as cadeias

https://www.acestartups.com.br/cortex
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interligadas. Assim, a G2 Base adotou uma abordagem que oferecia o
serviço de ponta a ponta, inclusive otimizando o canteiro de obras.

Após estudar essa metodologia, a consultoria também percebeu que a
redução de tempo e custos por cada momento de cravação com essa
tecnologia. O que significava a possibilidade de explorar melhor as vendas,
criando valor desproporcional com um serviço adicionado (venda da estaca
cravada). Outro diferencial da abordagem foi automatizar o sistema de
compra e venda, direcionando pagamentos e comissões para cada um dos
membros da cadeia a partir de ummarketplace gerenciado. Esse processo
trouxe projeção e resultados financeiros desproporcionais, e a G2Base se
tornou uma spinoff do grupo Gerdau.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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O mercado de construção civil é o maior
ecossistema econômico do mundo, representando
aproximadamente 6% do PIB global e, ao mesmo
tempo, um dos menos tecnológicos. Com a G2 Base
nós criamos um modelo de negócios que aumenta a
produtividade, segurança e rentabilidade de toda a
cadeia de fundações

Túlio Henrique,
Innovation Consultant,
ACE Cortex

https://www.acestartups.com.br/cortex


Startups como pontes: a visão
ACE Cortex
O mercado de construção é tradicional, muito humanizado e relacional.
Não é tão fácil incluir tudo nesse universo digital. Você tem vários
relacionamentos já grandemente consolidados. Por exemplo, há poucos
projetistas. Ou seja, cresce em duas vertentes no nível técnico (de
tecnologia) e cresce no nível relacional com times que atendem cada vez
melhor. E é assim que há grandesmudanças prontas para acontecer.

Além disso, o mercado reúne cadeias muito complexas e pequenas,
bastante concentradas. Assim, há oportunidades quando unimos esses
dois lados, entregando uma experiência humanizada.

Onde estão as oportunidades? Automatizar
tudo o que for possível para servir bem os
clientes. Ou seja, para deixar essa relação
mais fácil. Por exemplo, saber literalmente
tudo o que o seu time precisa para atender
uma determinada construtora.

O ponto não é botar de pé a construção, é
conseguir interligar todos os stakeholders
dessa cadeia.

É necessário observar as melhorias digitais
que podem ser feitas internamente nas
operações para que isso atenda o cliente na
ponta que precisa do contato humano.

https://www.acestartups.com.br/cortex
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“O ‘molho secreto' vai estar em quem conseguir
digitalizar a maior parte da cadeia. Não
necessariamente da entrega de valor, mas da
cadeia. [Atualmente, o setor] é tão ineficiente em
nível de processo que essa parte automatizada já
resolve as negociações que acontecem em
construção civil e mesmo de infraestrutura, por
exemplo”

Mateus Quelhas,
Head of innovation & new ventures,
ACE Cortex

https://www.acestartups.com.br/cortex


Ficha técnica
Este GrowthReport: O futuro da construção foi desenvolvido em maio de
2021 pelo time de ACE Cortex. Para entender mais sobre esse mercado e
se conectar com as startups que estão trazendo novas abordagens para
o mundo da construção, acesse: www.acecortex.com.br
Ou entre em contato para falar com um especialista: contato@goace.vc
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