Maquinário e tecnologia
na construção civil:

inovar para conquistar
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Introdução
O avanço tecnológico traz diversas inovações para o setor da construção civil.
Atualmente, existem diversas possibilidades interessantes de investimento.
Afinal, sabemos que o mercado está
cada dia mais competitivo; portanto,
encontrar soluções inovadoras é sempre uma alternativa interessante para
conquistar o seu público, destacar-se
da concorrência, gerar autoridade de
marca e ainda garantir a satisfação do
seu público.
Para ajudar a falar um pouco mais sobre o maquinário e tecnologia na construção civil, entrevistamos três especialistas no assunto:
• Emanuel Mota,
engenheiro civil, presidente
do Crea-CE;
• Jairo Dias,
diretor de obras do Grupo EPO;
• Thomas Gomes,
CEO da Huma Engenharia/MDGP
Incorporações.

Vamos aprender mais sobre o tema?
Venha conosco!
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Entenda como o maquinário e
a tecnologia na construção civil
auxilia no desenvolvimento do setor
Nos dias de hoje, há uma série de inovações e tecnologias na construção
civil (desde as mais simples até às mais sofisticadas) que contribuem de
forma significativa para o crescimento e desenvolvimento do setor.
VAMOS CONFERIR COMO A TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PODE
SER BENÉFICA PARA A SUA EMPRESA?
• aumenta a produtividade: as
novas tecnologias ajudam a otimizar
o tempo, proporcionando mais eficiência às obras;
• reduz a mão de obra: diversas
inovações proporcionam a redução
de mão de obra e proporcionam
mais lucro para a empresa;
• proporciona mais agilidade e
precisão nas obras: as máquinas
e novas tecnologias ajudam a ter
mais assertividade nas obras, como
é o caso dos drones, que ajudam na
inspeção e na medição da obra;

• detecta problemas com mais
rapidez: as novas tecnologias ajudam a identificar os problemas antes que determinadas fases da obra
iniciem, evitando, com isso, o retrabalho;
• reduz o tempo de entrega da
obra: a tecnologia e os novos maquinários ajudam a minimizar a
quantidade de recursos utilizados na
construção, fazendo com que o empreendimento comece a funcionar
mais cedo;
• proporciona mais segurança: o
uso de drones, por exemplo, ajuda a
monitorar o canteiro de obras, proporcionando mais segurança contra
os furtos e roubos.
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Saiba quais são
as novidades em
termos de tecnologia
e maquinário que
estão revolucionando
a construção civil
Existem diversas tecnologias e maquinário para a construção civil
que estão surgindo não somente
no país, mas a nível global. No Brasil, algumas tecnologias já estão
sendo aplicadas na construção civil, como é o caso do BIM, drones,
realidade aumentada e construção modular. Entenda mais sobre
elas agora mesmo!

BUILDING INFORMATION MODEL
(BIM)
Emanuel Mota explica que o BIM é
um conjunto de informações trabalhadas, geradas e mantidas
durante todo o ciclo de construção de um empreendimento. “É
um modelo virtual utilizado para
prever problemas que somente poderiam ser vivenciados na
fase de execução da obra, assim, otimizando, principalmente,
o tempo”.
Jairo Dias explica que o BIM é importante porque permite criar
modelos virtuais precisos de
uma construção. “Por meio dele
é possível revisar o projeto quantas vezes forem necessárias antes da execução”.

DRONE
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Outra tecnologia que está sendo cada vez mais incorporada
à construção civil é o drone. Ele
pode ajudar em diversos aspectos e fases de uma obra (ele é
utilizado principalmente nos locais de difícil acesso). Portanto,
ajuda tanto na hora da inspeção
da obra, do monitoramento e
segurança quanto nas ações de
marketing.

REALIDADE AUMENTADA
A realidade aumentada permite
gerar uma imagem real, em 3D,
no local exato em que a obra será
construída. Dessa forma, a câmera transmite as cenas e o computador exibe como ficará a obra. “A
realidade aumentada é indicada
para planejar e dar precisão aos
projetos (quando combinado
ao BIM) e adequar o canteiro de
obras”, explica Jairo Dias.

CONSTRUÇÃO MODULAR
A construção modular são peças pré-fabricadas de concreto
(mas podem ser de aço ou materiais mistos). Com isso, o processo permite que os edifícios e
as casas tenham as suas estruturas concebidas em uma linha
de produção para, posteriormente, serem montadas no canteiro de obra.
Os pré-moldados garantem
mais rapidez e eficiência na execução dos projetos, principalmente com relação ao tempo,
que costuma ser reduzido pela
metade quando comparado a
uma construção tradicional.

Confira quais
são as outras
novidades que
podem surgir
em breve
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“Vivemos o mundo da internet das coisas, imagina cada componente, cada conexão, cada
presilha, cabos e demais insumos de uma
construção… Tudo pode ser otimizado com tecnologia”, destaca Emanuel Mota.
Afinal, com o avanço tecnológico existem diversas possibilidades para tornar o empreendimento cada vez mais inteligente. Inclusive, de
acordo com os entrevistados, fica difícil prever
o que vem por aí, pois a velocidade de inovação é muito grande.
Confira algumas tecnologias e maquinários
que foram citados nas entrevistas:

marcador por

dispositivos de medição e

robôs autônomos: operações

radiofrequência

mensuração que identificam

que, hoje, integram o capital

que realiza o

movimentos da estrutura, nível

humano às máquinas, poderão ser

controle do

de oxidação das armaduras e

realizadas de forma automatizada,

almoxarifado

temperatura de quadros elétricos

sem o gerenciamento humano

“Acredito que o futuro da construção é literalmente ser transformado num processo de montagem, similar ao da indústria automotiva, aeronáutica etc, onde os componentes dos sistemas
são produzidos e testados em ambientes controlados e apenas ‘montados’ nos canteiros, antecipando os problemas e incompatibilidades que
toda construção tem”, reflete Thomas Gomes.
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4 reflexões
antes de investir
na tecnologia
e maquinário
na construção
Integrar a tecnologia ao canteiro de obra
é uma ideia interessante para que a sua
empresa seja vista com inovação e ganhe
destaque no mercado. No entanto, as empresas precisam estudar as principais tendências globais e trazê-las para a realidade
do seu negócio.
Vamos conferir algumas reflexões importantes que você precisa saber antes de investir na tecnologia e maquinário na construção civil? Continue a leitura!

CONFIRA QUAL É O NÍVEL DE AUTOMAÇÃO
NECESSÁRIO PARA A SUA EMPRESA
“Os custos envolvidos podem se tornar altos e ao invés de gerar benefícios podem
ter o efeito contrário. Precisa também lembrar que, para o uso dessas tecnologias, é
necessária uma mudança cultural envolvendo todos os setores da empresa, isso
demanda tempo e recursos. A implementação de tecnologia tem que acontecer
comedidamente”, reforça Emanuel Mota.
Portanto, confira qual é o nível necessário
de automação para a sua empresa antes
de investir nas tendências e novas tecnologias, está bem?

DESCONFIE DE SOLUÇÕES INOVADORAS E “MILAGROSAS”
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Thomas Gomes chama a atenção para ter um pouco de cautela na hora de apostar nas novas
tecnologias. Para ele, é preciso
ter cuidado com as “soluções
que criam problemas”, ao invés
de resolvê-los.
“Tenho visto muitas soluções
que ‘criam o problema’ para, na
sequência, vender a solução, o
que, obviamente, acaba saindo
mais caro do que o convencional”. Portanto, faz-se necessário
compreender bem como funcionarão essas novas tecnologias e
maquinários na realidade do seu
negócio antes de investir neles.

AVALIE SE É POSSÍVEL INSERIR O
VALOR DO MAQUINÁRIO NO PREÇO FINAL DO PRODUTO
Thomas Gomes também destaca um ponto importante com
relação ao maquinário e tecnologia na construção civil. Para
ele, é preciso avaliar com calma,
pois “nem todas as soluções são
tangíveis àqueles que adquirem
uma unidade ou bancam uma
obra de infraestrutura, e que, obviamente, ainda não conseguem
precificar estas soluções na hora
da aquisição”.

CONFIRA COM CALMA QUAIS
SÃO AS OPÇÕES DISPONÍVEIS NO
MERCADO
Entender a realidade do seu negócio e conferir quais são as
possibilidades é importante para
acertar na compra do maquinário e de serviços para a sua
empresa. “Acertar na compra de
máquinas de construção é um
passo importante para alcançar
bons resultados e crescer. O investimento tem que ser aderente ao projeto, levando em conta
a tipologia construtiva”, destaca
Jairo Dias.
Dessa forma, Jairo ressalta que é
necessário avaliar com precisão
qual maquinário será o mais viável para garantir a qualidade e a
agilidade no processo de determinada obra.
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Conclusão
A tecnologia e os novos maquinários surgem para turbinar a construção civil e ajudar a movimentar a economia nacional. As maiores novidades ainda são o BIM, o drone, a realidade aumentada e a
construção modular. Entretanto, ainda existem muitas ferramentas
interessantes que estão em desenvolvimento e que poderão contribuir com o desenvolvimento do setor.
“Há bastante campo para a entrada e desenvolvimento das tecnologias, especialmente no que tange à produção em série de etapas
de uma obra como: alvenaria, estrutura, transporte vertical e horizontal em obra, logística de materiais e assim por diante”, reforça
Thomas Gomes. Portanto, fica a certeza de que ainda muitas inovações surgirão.
Entretanto, antes de investir no maquinário e na tecnologia é preciso ter alguns cuidados, pois, normalmente, se tratam de altos investimentos. Então, avalie com calma a realidade do seu negócio,
estude quais são as opções disponíveis e veja se o preço final do
projeto será condizente com a realidade do seu público.

Fique por dentro do mercado
concreteshow.com.br

Gostou deste material?
Compartilhe-o com seus colegas do setor e siga navegando pelo canal
digital da Concrete Show para outras informações da construção civil

digital.concreteshow.com.br/

