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RESUMO 

A produtividade na indústria da construção civil brasileira vem decrescendo constantemente 

quando comparado com outros setores da economia. Assim, otimizar seus serviços através de 

inovações é fundamental para aumentá-la. Neste trabalho busca-se relacionar os principais 

serviços do ciclo de vida de uma obra com os serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, 

de forma a verificar quais e como são oferecidos. Além disso, objetivou-se identificar a relação 

dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras com a Construção 4.0. Para tanto, 

obtiveram-se dados a partir do mapeamento de Construtechs e Proptechs brasileiras de 2020 

realizado pela empresa Terracotta Ventures, limitando-se o escopo às empresas pertencentes às 

categorias de “Projeto e Viabilidade” e “Construção”, além de dados provindos de fontes 

acadêmicas e de mercado sobre os temas de estudo. Assim, após classificar 222 Construtechs 

identificou-se que a maior parte delas ofertam serviços de organização e gestão (79 empresas, 

36%), durante a obra, através de plataformas digitais que melhoram o fluxo de informação (166 

empresas, 75%) e inovam no modo em que os serviços são realizados nas empresas que as 

contratam, ou seja, em processo (161 empresas, 73%).  Além disso identificou-se que as 

Construtechs brasileiras ofertam serviços similares de nível tecnológico básico e que apenas 33 

destas empresas (15%) possuem relação com a Construção 4.0. As principais contribuições 

deste trabalho são identificar o perfil das inovações ofertadas pelas Construtechs brasileiras e 

os potenciais de inovação de seus serviços, de modo que estes estejam vinculados com a 

Construção 4.0 em maiores níveis de complexidade, sendo assim possível obter benefícios 

como o aumento da produtividade e redução de custos, informações não identificadas na 

literatura. 

 

Palavras-chave: Construção 4.0. Construtech. Inovação. Servitização. Digitalização. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Productivity in the Brazilian construction industry has been steadily decreasing when compared 

to other sectors of the economy. Thus, optimizing services in construction through innovation 

is essential to increase it. The purpose of this work is to relate the main services in the 

construction life cycle with the services offered by Brazilian Construtechs, in order to verify 

which and how the services are offered. In addition, another objective is to identify a 

relationship between the services offered by Brazilian Construtechs and Construction 4.0. Data 

was gathered from the mapping of Brazilian Construtechs and Proptechs of 2020 carried out by 

Terracotta Ventures, limiting the scope to companies belonging to the categories of “Project 

and Viability” and “Construction”; in addition to academic and market sources on the study 

subjects. Thus, after classifying 222 Construtechs, it was concluded that most of the companies 

offer organization and management services (79 companies, 36%), through digital platforms 

that improve the flow of information (166 companies, 75%) and innovate the way services are 

performed in the companies that hire them, that is, the process (161 companies, 73%). In 

addition, it was identified that Brazilian Construtechs offer similar services with basic 

technological level and that only 33 companies (15%) are related to Construction 4.0. The main 

contributions of this work are to define the service innovation profile of Brazilian Construtechs 

and their service innovation opportunities, making it possible to their services to be related to 

Construction 4.0 at its highest complexity levels, thus making it possible to obtain benefits such 

as increased productivity and cost reduction, information that was not identified in the literature. 

 

Keywords: Construction 4.0. Construtech. Innovation. Servitization. Digitization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é um dos principais setores da economia nacional, 

importância mostrada pela contribuição em 2019 com 3,2% do PIB brasileiro, quantia que 

corresponde a aproximadamente 230 bilhões de reais (CBIC, 2020). Apesar disso, tal setor vem 

sofrendo a queda de produtividade em função da falta de inovações e da defasagem tecnológica 

(CEOTTO, 2017). Mundialmente, o setor da construção civil cresceu, em média, 1% ao ano 

nas duas últimas décadas, enquanto a economia mundial cresceu 2,8% e o setor industrial 3,6% 

(BARBOSA et al., 2017). Também, para tais autores, caso a produtividade da indústria da 

construção civil se igualasse à porcentagem da economia mundial, o valor adicionado, em 

escala mundial seria na ordem de 1,6 trilhão de dólares.  

Atualmente, com a ocorrência da pandemia COVID-19, a economia no geral está em 

fase de recessão. Assim em virtude da crise econômica, os Estados Unidos experimentaram 

taxas de desemprego recorde, indo de 3,8% em fevereiro de 2020 para 14,7% em abril de 2020 

(ALSHAREF et al., 2021). Além disso, tais autores também identificaram que entre os 

principais impactos da pandemia COVID-19 na construção civil dos Estados Unidos está a 

redução da produtividade. Desta maneira, o aumento da produtividade é imprescindível para 

uma retomada econômica mais consistente, o que se aplica ao setor da construção civil. 

Em virtude disso, um caminho para melhorar a produtividade do setor passa por 

encontrar serviços com potenciais de inovação, de agregar valor. Para Pellicer et al. (2014) uma 

forma de atingir a inovação na construção civil é através de parceiros tecnológicos; dentre os 

quais pode-se citar as Construtechs, que são startups de construção civil. Outra forma de 

melhorar a produtividade é através de serviços vinculados com a Construção 4.0, que além deste 

benefício proporcionam também redução de custos e prazos, melhoria da qualidade do produto 

e aumento da segurança no trabalho e da sustentabilidade, entre outros (DALLASEGA, 

RAUCH e LINDER, 2018; OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; FRANK et al., 2019). 

Para tanto, é necessário entender o que é e quais são os serviços necessários ao 

processo de produção para então verificar possibilidades de inovação. Segundo Teboul (2006), 

serviço é a transformação de um bem em valor agregado ao cliente. Esta transformação pode 

ser tangível (quando um material é transformado em um produto) ou intangível (quando é 

oferecida uma experiência ao cliente). 

Já os serviços da construção civil correspondem às atividades necessárias ao ciclo de 

vida de um empreendimento, desde a sua concepção em projeto e sua execução até o pós-
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construção e manutenção (LIU, OVIEDO HAITO e CARDOSO, 2013). Quanto à classificação 

dos serviços na construção, Liu, Oviedo Haito e Cardoso (2013) esquematizaram os serviços 

presentes em cada fase do ciclo de vida da produção de uma obra, organizando-os em onze 

categorias (Negócio; Organização / Gestão; Projeto (design); Projeto da produção; 

Especificações técnicas; Planejamento tático; Suprimentos; Execução; Controle e teste; 

Operação e Manutenção; e Desconstrução) que servem de base para as análises realizadas neste 

trabalho. Não obstante, as inovações trazidas pelas Construtechs estão alterando a oferta de 

serviços tradicionalmente fornecidos na construção. 

Historicamente, inovações e tecnologias alteraram a relação das empresas com seus 

clientes e entre si, aumentando a produtividade, a qualidade e a segurança na produção 

(OVIEDO-HAITO, MORATTI e CARDOSO, 2019). Atualmente, a incorporação de conceitos 

da chamada Indústria 4.0 - também conhecida como quarta revolução industrial - está 

provocando mudanças na construção (LAU et al., 2019), dado que esta propõe a integração dos 

meios físico e digital mediante o uso de tecnologias do meio cíber-físico, criando um cenário 

onde objetos inteligentes comunicam-se e interagem entre si (SAWHNEY, RILEY e 

IRIZARRY, 2020). Entre as práticas vinculadas a esse conceito, encontram-se, principalmente, 

o uso do Building Information Modeling (BIM), da Inteligência Artificial (AI), da Internet das 

Coisas (IoT), Sensores, Robótica, Big Data, e, mais do que isso, a modernização dos processos 

e a incorporação de soluções inovadoras - como a Modularização e Industrialização de 

componentes construtivos (PORTER e HEPPELMANN, 2014; GERBERT et al., 2016; 

OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; DALLASEGA, RAUCH e LINDER, 2018; 

CRAVEIRO et al., 2019, OVIEDO-HAITO, MORATTI e CARDOSO, 2019; SAWHNEY, 

RILEY e IRIZARRY, 2020; ZABIDIN et al., 2020). Ou seja, a incorporação de conceitos 

vinculados à quarta revolução industrial na construção tem grande potencial de inová-la. 

Nesse sentido, o Manual de Oslo (OCDE, 2018) define inovação como a 

implementação de um produto (bem, processo, método, serviço, etc.) novo ou 

significativamente melhorado em uma empresa. Em outras palavras, a inovação está 

relacionada com fazer algo diferente ou melhorado. Estas inovações podem ser alcançadas 

mediante a incorporação, no sistema de produção de uma empresa construtora ou 

incorporadora, de serviços ofertados por empresas especializadas. 

Dentre as empresas que fornecem serviços na construção civil cita-se, novamente, as 

Construtechs, que são startups relacionadas à indústria da construção. De acordo com Rocha, 

Mamédio e Quandt (2019), startup é uma empresa inovadora, em seu período inicial e com um 

modelo de negócios repetível e escalável. Desta forma, a partir do momento que o modelo de 
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negócios ganha escala, ou a startup for adquirida por uma empresa já consolidada no mercado, 

esta deixa de ser uma startup (LORETO, 2020). 

Desde 2013 o número de novas Construtechs brasileiras está em crescimento, 

sobretudo em virtude do aumento dos incentivos à inovação no Brasil. Além dos incentivos 

governamentais, com fundos de investimento e regularizações de startups (OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2019), a iniciativa privada também está contribuindo para a abertura de novas 

empresas, principalmente através da atividade de corporate venture capital, que corresponde 

ao investimento de empresas em startups como parte de sua estratégia de inovação (LORETO, 

2020). Assim, Loreto (2020) afirma que em 2014, o montante investido por empresas em 

startups em todo o mundo, através de corporate venture capital, foi de 17,9 bilhões de dólares. 

Em 2020 este número saltou para 57,1 bilhões de dólares. O mesmo autor ainda estima que, 

atualmente, em escala mundial estão disponíveis mais de 1 bilhão de dólares em fundos de 

corporate venture capital para empresas inovadoras do setor de construção e do setor 

imobiliário. Para tal autor, nesse período, haviam 702 Construtechs e Proptechs cadastradas. 

Dito isso, verifica-se que existe um impasse, pois há um grande número de 

Construtechs, ao mesmo tempo que a produtividade da indústria da construção civil está 

decrescendo. Assim, formam-se duas possibilidades, a primeira é que os serviços das 

Construtechs são pouco utilizados e a segunda é que os serviços ofertados não atendem às 

necessidades do mercado. Uma forma de compreender esse cenário é através da identificação 

do perfil das Construtechs brasileiras, entendendo quais e como são os serviços ofertados por 

estas empresas, informação não identificada na literatura. 

Além disso, faz-se necessário identificar também quais são as oportunidades de 

inovação na construção civil brasileira, tanto em serviços mais simples e de nível tecnológico 

básico quanto em serviços vinculados com a Construção 4.0. Isto porque estes podem 

proporcionar às empresas que os utilizam benefícios como redução de custos e prazos, aumento 

da produtividade, melhoria da qualidade do produto, aumento da segurança no trabalho e da 

sustentabilidade, conforme apontado na literatura (OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; 

DALLASEGA, RAUCH e LINDER, 2018; FRANK et al., 2019). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em identificar o perfil dos serviços ofertados 

pelas Construtechs brasileiras e qual a relação destes serviços com a Construção 4.0. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar serviços com potencial de inovação na construção civil brasileira; 

• Identificar o tipo de inovação proposta pelos serviços das Construtechs 

brasileiras; 

• Identificar quais são as tecnologias utilizadas pelas Construtechs brasileiras; 

• Identificar quais propriedades podem ser alcançadas a partir dos serviços 

oferecidos pelas Construtechs brasileiras; 

• Identificar os serviços agregados aos serviços principais (“servitizações”) 

ofertados pelas Construtechs brasileiras; 

• Identificar a relação das Construtechs brasileiras com a oferta de serviços 

vinculados com a Construção 4.0. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho é constituído por cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta a introdução e 

justificativa do trabalho, os objetivos do trabalho e a sua estruturação. 

O capítulo 2 compreende a revisão bibliográfica, que aborda o conceito de Construção 

4.0, destacando seu histórico, principais características, tecnologias utilizadas benefícios e 

desafios. E também apresenta o conceito de Construtechs e a relação da inovação com o 

aumento da produtividade. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia empregada na elaboração do trabalho. 

O capítulo 4 contém os resultados e discussões do trabalho. Apresenta as classificações 

dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, inovações, propriedades e tecnologias. 

Também apresenta quais Construtechs foram identificadas como vinculadas com a Construção 

4.0, e quais empresas estão próximas de se tornarem 4.0, baseado na classificação da 
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digitalização e da “servitização”. Por fim, são apresentados os potenciais de inovação na 

construção civil identificados.  

E por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho. 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONSTRUÇÃO 4.0 

2.1.1 Histórico e definição da Construção 4.0 

 

Historicamente, mudanças tecnológicas alteram a forma que os serviços são realizados 

nas empresas. Nowotarski e Paslawski (2017), Alaloul et al. (2018), Oviedo-Haito, Moratti e 

Cardoso (2019), Lau et al. (2019) e Sawhney, Riley e Irizarry (2020) discutiram diferentes 

estágios de desenvolvimento da indústria da construção, decorrentes de estágios da atividade 

industrial. Tais estágios recebem o nome de Revoluções Industriais (RI). 

A primeira RI (século 18) é caracterizada pela mecanização possibilitada pela 

invenção da máquina a vapor e pelas instalações fabris; a segunda RI (século 19) está 

relacionada com o início da produção em massa possibilitada pelo uso de eletricidade e linhas 

de montagem; a terceira RI (década de 1970) é caracterizada pela automação e robotização das 

operações, utilizando tecnologia da informação; e a quarta RI pode ser caracterizada pela 

integração dos meios físico e digital, possibilitada pelo uso de sistemas cíber-físicos 

(NOWOTARSKI e PASLAWSKI, 2017; OVIEDO-HAITO, MORATTI E CARDOSO, 2019; 

SAWHNEY, RILEY e IRIZARRY, 2020). 

O termo Indústria 4.0 foi globalmente introduzido pelo governo federal da Alemanha 

em 2011 (ZABIDIN, BELAYUTHAM e IBRAHIM, 2020); e desde então, muitos autores 

pesquisaram sobre o tema, apresentando diferentes definições. Nowotarski e Paslawski (2017) 

definem Indústria 4.0 como uma nova forma de organização e gestão da cadeia de valor 

mediante a integração de equipamentos vinculados por software para melhor gerenciar os 

resultados da produção ao longo do ciclo de vida. Já para Frank et al. (2019) a Indústria 4.0 

corresponde a um novo cenário industrial onde a coleta de dados e a convergência de 

informações é facilitada e acelerada por novas tecnologias, como a Internet das Coisas, 

resultando em sistemas inteligentes capazes de criar valor para as atividades industriais. Ou 

seja, para estes autores, a Indústria 4.0 está relacionada com o uso de tecnologias, como a 
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Internet das Coisas, que permitem a criação de valor para as atividades industriais através de 

sistemas inteligentes. 

Para Lau et al. (2019), a quarta revolução industrial é definida como um próximo nível 

de digitalização onde as máquinas e os sistemas serão capazes de aprender, comunicar-se e 

aprimorar-se a partir de experiências prévias, sem a necessidade de serem explicitamente 

programados. Já para Sawhney, Riley e Irizarry (2020) a Indústria 4.0 corresponde à utilização 

de tecnologias do meio cíber-físico que permitem unir os meios físicos e digital, criando um 

cenário onde objetos inteligentes comunicam-se e interagem entre si. Ou seja, para estes 

autores, a Indústria 4.0 corresponde à integração de objetos inteligentes de forma automática.  

No contexto da construção civil este movimento recebe o nome de Construção 4.0. 

Segundo Lau et al. (2019) a definição de cada revolução industrial é ligeiramente diferente 

quando se analisa a indústria da construção. Segundo os autores, a primeira RI para a construção 

civil é caracterizada pelo uso de ferramentas, como as pás; a segunda RI resultou da 

mecanização e do uso de maquinários, como as retroescavadeiras; a terceira RI é caracterizada 

pelo uso de tecnologia da informação e de softwares de tecnologia BIM, por exemplo; já a 

quarta RI é marcada pela digitalização e “servitização” da construção, como o acompanhamento 

das atividades da obra através da utilização de drones para coleta de dados que alimentam um 

modelo BIM, por exemplo.  

Portanto, como nas definições apresentadas para a Indústria 4.0 predomina o destaque 

às tecnologias que viabilizam atingir este nível de desenvolvimento, entende-se, neste trabalho, 

que o ponto central da definição do conceito de Indústria 4.0 está na utilização de tecnologias 

do meio cíber-físico que permitem a integração do meio físico com o digital, e vice-versa, 

possibilitada pela transmissão de dados mediante o uso de Internet das Coisas. Isto pode ser 

alcançado através de dois elementos, a digitalização e a “servitização” (OVIEDO-HAITO; 

MORATTI e CARDOSO, 2019), apresentados a seguir. 

 

2.1.2 Digitalização e “Servitização” 

 

Para melhor compreender os conceitos de digitalização e “servitização” faz-se 

necessário o entendimento do termo serviço. Para Teboul (2006), serviço é a transformação de 

um bem em valor agregado ao cliente. Esta transformação pode ser tangível (quando um 

material é transformado em um produto) ou intangível (quando é oferecida uma experiência ao 

cliente). Para Vargo e Lusch (2008), serviço é a aplicação de competências especializadas 

(recursos, conhecimento e habilidades) através de atividades, processos e performances de uma 
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em benefício de outra entidade. Para eles, o serviço é o que sempre é trocado com o cliente, os 

bens, quando empregados, auxiliam no processo de prestação de serviços. E por fim, para 

Johnston, Clark e Shulver (2012) enquanto o produto é algo físico, o serviço corresponde a uma 

atividade, um processo ou uma série de etapas que envolvem o relacionamento com o usuário. 

Desta forma, verifica-se que existe um consenso a respeito do conceito de serviço, de 

modo que ele corresponde a uma atividade, uma ação, e que está fortemente relacionado com a 

entrega de valor para a pessoa que usufrui do serviço, ou seja, o cliente. Este foi o conceito de 

serviço adotado neste trabalho. 

No que diz respeito aos serviços de construção civil, Liu, Oviedo Haito e Cardoso 

(2013) esquematizaram os serviços presentes em cada fase do ciclo de vida da produção de uma 

obra. Os autores propõem uma lista de 133 serviços organizados em quatro níveis. O primeiro 

nível é o mais abrangente e possui onze categorias, a saber: Negócio; Organização / Gestão; 

Projeto (design); Projeto da produção; Especificações técnicas; Planejamento tático; 

Suprimentos; Execução; Controle e teste; Operação e Manutenção; e Desconstrução (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Categorias de Serviço utilizadas no trabalho 

Indicador Definição 

Negócio 
É a definição do setor de atuação, objetivo, processos internos e produto 

que em conjunto criam valor a alguém. 

Organização/gestão 

Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade realizar propósitos coletivos. No contexto da pesquisa, foi dado 

enfoque aos recursos e processos que norteiam a organização. 

Projeto (design) 
Destina-se a definir o produto concebido, sendo um registrador gráfico e 

descritivo do mesmo. 

Projeto da 

produção 

É o "como" produzir o produto, através da definição de recursos, técnicas 

e processos. 

Especificações 

técnicas 

Definição e documentação dos requisitos técnicos mínimos de um produto 

ou serviço. 

Planejamento tático 

É a definição e programação das atividades que comporão o processo 

produtivo do edifício. As ações envolvem desde a escolha de fornecedores 

até verificação da qualidade do produto e gestão de resíduos. 

Suprimentos 

Gerenciamento das ações de logística interna e externa da empresa de 

execução de serviço de obra (aquisição de bens e serviços, distribuição e 

transporte de materiais no canteiro, etc.). 
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Quadro 1 - Categorias de Serviço utilizadas no trabalho (continuação) 

Indicador Definição 

Execução 
É a realização das atividades definidas pelo projeto e no planejamento que 

adicionam valor ao empreendimento. 

Controle e teste 
É a verificação da conformidade do produto aos requisitos da qualidade 

definidos por norma, especificações técnicas, projetos. 

Operação e 

manutenção 

É a realização das atividades necessárias para o cumprimento dos 

propósitos do edifício no período estabelecido em projeto. 

Desconstrução 

É o desmantelamento cuidadoso de um edifício, de modo a possibilitar a 

recuperação de materiais e componentes da construção, promovendo a sua 

reciclagem e reutilização. 
Fonte: A Autora (2021), adaptado de Liu, Oviedo Haito e Cardoso (2013) 

 

De acordo com Oviedo-Haito, Moratti e Cardoso (2019), a Construção 4.0 é 

caracterizada por dois elementos: a digitalização e a “servitização”. Para Alaloul et al. (2018), 

a digitalização corresponde à associação dos diferentes agentes e processos da construção 

através do uso e acesso a dados digitais, automação e conectividade. Para Lenka, Parida e 

Wincent (2017), digitalização corresponde ao fenômeno no qual máquinas inteligentes 

conectam informações mediante uso de tecnologias digitais. Para Vendrell-Herrero et al. (2017) 

digitalização se refere ao uso de tecnologia da informação para melhorar o fluxo de informação 

e a alocação de recursos dentro da empresa. Para Hsu (2007) digitalização se refere ao crescente 

uso de tecnologias digitais para conectar pessoas, sistemas, empresas, produtos e serviços.  

Desta forma, verifica-se que a digitalização se refere ao uso de tecnologias digitais 

para automatizar tarefas dentro das empresas e facilitar o processo de troca de informações, 

definição adotada neste trabalho.  

A digitalização é um meio para se alcançar a “servitização” (LENKA, PARIDA e 

WINCENT, 2017). Paschou et al. (2018) definem “servitização” como o desenvolvimento de 

novos serviços e/ou melhora dos serviços existentes, através do uso de tecnologias digitais 

capazes de criar novos modelos de negócio. Para Vendrell-Herrero et al. (2017) “servitização” 

se refere ao processo no qual empresas criam valor a partir do aumento de serviços ofertados. 

Para Frank et al. (2019), a “servitização” corresponde à evolução de serviços com baixa 

digitalização (serviços manuais) para serviços altamente integrados. Ou seja, a “servitização”, 

no contexto da digitalização, corresponde ao processo de adicionar serviços ao serviço principal 

ofertado através do uso de tecnologias responsáveis por automatizar as atividades. 

Desta forma, pode-se afirmar que a digitalização, seguida da “servitização", é um 

caminho para adicionar serviços de cunho digital e tecnológico, que agreguem valor à 
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construção. Nesse sentido, a “servitização” procurada é uma que integre serviços físicos com 

serviços digitais, tornando possível a oferta de um serviço relacionado com a Construção 4.0. 

 

2.1.3 Propriedades e Tecnologias da Construção 4.0 

 

Muitos são os conceitos citados na literatura como relacionados com a Construção 4.0, 

dentre eles destacam-se os principais: Building Information Modelling – BIM; Modularização 

e Robótica; Tecnologias da Informação e Comunicação; Internet das Coisas; Dispositivos 

móveis; Radio Frequency Identification - RFId; Global Positioning System – GPS; Computação 

em Nuvem; Big Data; Indústria Inteligente; Impressão 3D; Sistemas Ciber-Físicos; Realidade 

Aumentada e Realidade Virtual; Sensores; Inteligência artificial; Sistema de Informação 

Geográfica – SIG (OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; SAWHNEY, RILEY e 

IRIZARRY, 2020; GERBERT et al., 2016; DALLASEGA, RAUCH e LINDER, 2018; 

CRAVEIRO et al., 2019, PORTER e HEPPELMANN, 2014; ZABIDIN et al., 2020).  

Durante a leitura da bibliografia sobre o tema “Propriedades e Tecnologias da Indústria 

4.0”, verificou-se que na literatura os conceitos de propriedades e tecnologias normalmente são 

apresentados de forma misturada. Além disso, também não se encontraram listas idênticas de 

tecnologias e propriedades em diferentes artigos. Desta forma, a fim de ter listas completas para 

estes dois tópicos que permitissem a classificação das Construtechs, optou-se por desenvolver 

uma lista para as tecnologias e outra para as propriedades para serem usadas neste trabalho. 

Estas listas foram elaboradas com base no proposto pelos seguintes autores: Porter e 

Heppelmann (2014), Gerbert et al. (2016), Oesterreich e Teuteberg (2016), Dallasega, Rauch e 

Linder (2018), Craveiro et al. (2019), Sawhney, Riley e Irizarry (2020) e Zabidin et al. (2020). 

De acordo com Sawhney, Riley e Irizarry (2020) muitas são as tecnologias 

pertencentes à Indústria 4.0, e dentre elas destacam-se os sistemas cíber-físicos. Os mesmos 

autores definem sistema cíber-físico como uma série de tecnologias que permitem unir os meios 

físico e digital de forma a criar um cenário onde objetos inteligentes comunicam-se e interagem 

entre si. Para ser possível criar esse cenário de integração, são necessárias no mínimo três 

tecnologias, uma no mundo digital, uma no mundo físico e, por fim, uma responsável por 

realizar a conexão entre os dois mundos (PORTER e HEPPELMANN, 2014). Desta forma, 

optou-se por classificar as tecnologias identificadas na literatura também em três categorias, a 

saber: meio digital, meio físico e meio cíber-físico. O esquema desta classificação é apresentado 

na Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema de Tecnologias 4.0 identificadas na literatura 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Os objetos inteligentes, citados na definição do conceito das tecnologias do meio cíber-

físico, são definidos por Niu et al. (2016) como objetos que através do uso de tecnologias 

adquirem habilidades de detecção, processamento de dados, computação, transmissão de dados 

e reação a partir da interpretação dos dados coletados. Os autores acrescentam que esta 

consciência que o objeto adquire, possibilita a autonomia e a capacidade de interagir com o 

ambiente, facilitando a tomada de decisão, que é o principal objetivo do gerenciamento da 

informação. 

Com base nas tecnologias apresentadas na Figura 1, elaborou-se o Quadro 2, que 

contêm a definição das tecnologias identificadas. 
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Quadro 2 – Significado das Tecnologias 4.0 identificadas na literatura 

Tecnologia Definição Traduzida Autor 

Additive 

Manufacturing 

"Additive Manufacturing (AM), comumente conhecida como impressão 3D, 

fabrica componentes em camadas diretamente a partir de um arquivo digital." 

(p. 110) 

Camacho et 

al. (2018) 

Artificial 

Intelligence 

"Inteligência artificial: esta tecnologia tem sido usada para simular o processo 

de pensamento e comportamento dos seres humanos. Um dos nichos mais 

ativos da IA é o aprendizado de máquina, que beneficia as decisões 

preventivas." (p. 150) 

Paschou et 

al. (2018) 

Big Data 

"Big Data e Analytics: Big data e analytics referem-se às técnicas usadas para 

minerar e processar grandes conjuntos de dados estruturados e não 

estruturados, a fim de identificar padrões, desenvolver modelos preditivos e 

gerar decisões valiosas em um contexto de negócios" (p. 149) 

Paschou et 

al. (2018) 

Blockchain 

“Um blockchain é um tipo de livro-razão eletrônico de informações digitais 

(como registros, eventos ou transações) que requer um “hash” para fins de 

segurança digital e é autenticado e mantido pelos participantes usando um 

grupo de protocolo de consenso por meio de uma rede descentralizada. 

Blockchain recebeu seu nome pelo motivo de que, em intervalos programados, 

cada informação sobre a transação é registrada como um 'bloco' adicionado à 

'cadeia' formando um registro incorruptível de 'blockchain'. " (p. 1) 

San, Choy 

e Fung 

(2019) 

Building 

Information 

Modeling (BIM) 

"Building Information Modeling (BIM) é um conceito que cresceu rapidamente 

no campo da gestão de engenharia de construção. BIM é uma tecnologia que 

descreve um projeto de engenharia consistindo em instalações inteligentes com 

propriedades de dados e regras de parâmetros próprios, nas quais a aparência 

de cada objeto, seus componentes e características internas podem ser exibidos 

na forma de figuras tridimensionais." (p. 2) 

Li e Yang 

(2017) 

Cloud Computing  

"Computação em nuvem: esta tecnologia permite acesso compartilhado de 

recursos de computação - como servidores, armazenamentos e sistemas 

operacionais - que podem ser configurados e provisionados sob demanda, com 

esforço mínimo de gerenciamento" (p. 149) 

Paschou et 

al. (2018) 
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Quadro 2 – Significado das Tecnologias 4.0 identificadas na literatura (continuação) 

Tecnologia Definição Traduzida Autor 

GIS  

"De acordo com a introdução do Environmental Systems Research Institute (1995), 

um Sistema de Informação Geográfica - SIG é definido como "uma coleção 

organizada de hardware de computador, software aplicativo, dados geográficos e 

pessoal projetado para capturar, armazenar, atualizar, manipular, analisar e exibir de 

forma eficiente todas as informações referenciadas.” Estes definem um SIG como 

"um sistema de informação projetado para trabalhar com dados referenciados por 

coordenadas espaciais ou geográficas". Assim, um SIG é um sistema de banco de 

dados com recursos específicos para dados referenciados espacialmente, bem como 

um conjunto de operações para trabalhar com os dados." (p. 352) 

Poku e 

Arditi 

(2006) 

GPS  

"O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação mundial 

baseado em satélite operado e mantido pelo Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos. O GPS fornece vários recursos importantes, incluindo sua alta precisão de 

posição e determinação de velocidade em três dimensões, cobertura global, 

capacidade para todos os climas, disponibilidade contínua para um número ilimitado 

de usuários, capacidade de temporização precisa, capacidade de atender às 

necessidades de um amplo espectro de usuários e resistência a congestionamentos. 

Atualmente, o GPS é usado em vários campos, desde aviônica, militar, mapeamento, 

mineração e levantamento topográfico, até construção. " (p. 4) 

Kim e 

Russell 

(2003) 

Internet of 

the Things 

"A Internet das Coisas é um sistema onde os objetos do cotidiano podem ser 

equipados com recursos de identificação, detecção, rede e processamento que 

permitirão que eles se comuniquem entre si e com outros dispositivos e serviços pela 

Internet para atingir algum objetivo. IoT é um sistema de inter-relação de 

dispositivos inteligentes com a capacidade de transferir dados em uma rede sem a 

necessidade de interação humano-humano ou humano-computador." (p. 276) 

Li et al. 

(2019) 
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Quadro 2 – Significado das Tecnologias 4.0 identificadas na literatura (continuação) 

Tecnologia Definição Traduzida Autor 

Laser 

scanning 

"A digitalização a laser está ganhando cada vez mais reconhecimento em aplicações 

de engenharia civil. A digitalização a laser 3D é uma tecnologia de levantamento 

relativamente nova que captura o cenário real e o traduz em um mundo virtual 3D. 

Ele utiliza detecção e alcance de luz para produzir representações tridimensionais 

precisas de objetos. Um scanner a laser consiste em um diodo emissor que produz 

uma fonte de luz em uma frequência específica. Um espelho direciona o feixe de 

laser horizontal e verticalmente em direção ao objeto. A superfície do objeto então 

reflete o feixe de laser. Usando os princípios de pulso de tempo de voo, a distância 

ao objeto pode ser determinada pelo tempo de trânsito. O resultado de uma varredura 

produz uma coleção de pontos no espaço, comumente conhecidos como “nuvens de 

pontos”, que podem ser processados e combinados em modelos tridimensionais 

precisos. A densidade dos pontos depende da velocidade com que o laser percorre a 

superfície. Um scanner a laser pode fornecer uma análise rápida, precisa e de boa 

qualidade e detecção de recursos de qualquer objeto". (p. 109) 

Zhang e 

Arditi 

(2013) 

Robotics 

Normalmente, os robôs de construção realizam, até certo ponto, tarefas específicas 

(acabamento em concreto, pintura de parede, assentamento de tijolos, limpeza de 

fachadas, demolição, etc.) Além disso, novas formas de robôs surgiram, como adição 

e integração de abordagens aéreas, exoesqueletos para aumento de potência, 

tecnologias de manufatura aditiva, robôs colaborativos e tecnologia de robôs 

humanoides. Esses robôs ajudam os trabalhadores da construção em tarefas mais 

gerais e podem ser considerados tarefas genéricas. Sistemas maiores e completos são 

chamados de sistemas integrados automatizados e robóticos ou fábricas 

automatizadas / robóticas no local. 

Pan et al. 

(2020) 

Sensors 

"Um sensor é um dispositivo ou transdutor que recebe informações sobre vários 

efeitos físicos, como efeitos mecânicos, ópticos, elétricos, acústicos e magnéticos e 

os converte em sinais elétricos. Esses sinais elétricos podem ser acionados pela 

unidade de controle." (p. 5) 

Kim e 

Russell 

(2003) 



28 

Quadro 2 – Significado das Tecnologias 4.0 identificadas na literatura (continuação) 

Tecnologia Definição Traduzida Autor 

Virtual 

Reality 

"A realidade virtual está sujeita a inúmeras definições: por ex. 'uma simulação 

gerada por computador do mundo real', 'a ilusão de participação em um ambiente 

sintético ao invés de observação externa de tal ambiente', ou 'uma simulação gerada 

por computador de ambiente tridimensional (3D)', em que o usuário é capaz de 

visualizar e manipular o conteúdo desse ambiente '. Portanto, a realidade virtual 

oferece uma oportunidade de ver os problemas por meio de mais de uma 

representação simbólica, a fim de alcançar uma maior compreensão". (p. 104) 

Goulding 

et al. 

(2012) 

Web service  

"Uma das maneiras pelas quais a interoperabilidade técnica pode ser abordada no 

uso de tecnologias digitais na aquisição de construção é o uso de serviços da Web 

para integrar tecnologias, sistemas ou aplicativos. Os serviços da Web fornecem um 

meio primário para interação de componentes de sistema e integração de aplicativos 

dentro da empresa e com parceiros de projeto externos e fornecedores". (p. 18) 

Ibem e 

Laryea 

(2014) 

Fonte: A Autora (2021), adaptado de Brito (2021) 

 

Ainda com relação às tecnologias da Indústria 4.0, elaborou-se a Figura 2, que 

apresenta as tecnologias identificadas, separadas de acordo com a classificação proposta neste 

trabalho. A categoria de meio digital contempla as tecnologias cujo meio de operação é 

majoritariamente virtual, sendo responsáveis por fornecer acesso aos dados, permitir a 

transmissão e o compartilhamento de dados, interpretar dados e modelar dados. Já a categoria 

de meio físico contém as tecnologias responsáveis por realizar a coleta de dados do meio físico 

e realizar aplicações no meio físico a partir de dados digitais. E por fim, a categoria do meio 

cíber-físico corresponde à integração dos meios físico e digital, através da transmissão de dados, 

possibilitada pelo uso da tecnologia de Internet das Coisas. 

Portanto, a partir da Figura 2 verifica-se que um serviço vinculado com a Construção 

4.0 compreende o uso de pelo menos três tecnologias. É necessário pelo menos uma tecnologia 

do meio físico, para realizar a coleta de dados, como os sensores, ou realizar a aplicação física 

a partir de dados digitais, como as impressoras 3D (manufatura aditiva). Também é necessário 

pelo menos uma tecnologia do meio digital para interpretar os dados coletados do meio físico, 

como a inteligência artificial, ou elaborar dados digitais para aplicação no meio físico, como a 

realidade virtual. E por fim, é necessário possuir uma tecnologia que integre os meios físico e 

digital, sendo esta, a Internet das Coisas. 
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Figura 2 – Tecnologias da Construção 4.0 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

No que diz respeito às propriedades da Indústria 4.0, verificou-se que ao se realizar 

um serviço que utiliza tecnologias da Indústria 4.0, consequentemente algumas propriedades 

ou características podem ser afetadas. Dito isso, com base na análise de literatura (PORTER e 

HEPPELMANN, 2014; GERBERT et al., 2016; OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; 

DALLASEGA, RAUCH e LINDER, 2018; CRAVEIRO et al., 2019; SAWHNEY, RILEY e 

IRIZARRY, 2020; ZABIDIN et al., 2020) identificaram-se algumas destas propriedades, que 

foram agrupadas com base em fatores comuns, constituindo a Figura 3,  que apresenta um 

esquema para a classificação das propriedades 4.0. 
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Figura 3 - Esquema de Propriedades 4.0 identificadas na literatura 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

A categoria de “Fluxo da informação” contempla as propriedades que melhoram a 

troca de informações entre os usuários, garantindo, por exemplo, segurança, rapidez e 

facilidade. Já a categoria de “Processo de produção fabril” corresponde às propriedades que são 

alcançadas em virtude da implementação de um processo de produção em ambiente fabril, com 

redução das atividades realizadas no canteiro de obras. A categoria de “Integração com 

tecnologias”, por sua vez, contém as propriedades alcançadas através da coleta de dados, que 

pode ser seguida pelas etapas de análise dos dados e geração de resultado, podendo haver ou 

não intervenção humana. E por fim, a categoria de “Vantagem competitiva” contém as 

propriedades que contribuem para a melhora dos fatores competitivos da empresa, em relação 
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ao comumente ofertado no mercado. Desta forma, verifica-se que as propriedades estão 

relacionadas com os benefícios potenciais da Indústria 4.0, os quais serão detalhados a seguir.  

 

2.1.4 Benefícios da Construção 4.0 

 

Muitas empresas não conhecem os benefícios da implementação da Construção 4.0. 

Segundo Oviedo-Haito, Moratti e Cardoso (2019) o setor da construção civil é tradicionalmente 

conservador e pouco aberto a inovações. Existe certo ceticismo, especialmente em pequenas e 

médias empresas, relacionado a Construção 4.0, pois acredita-se ser necessário a aplicação de 

tecnologias avançadas, complexas e de custo inicial elevado (NOWOTARSKI e PASLAWSKI, 

2017). Esse conservadorismo ocorre porque, na maioria das vezes, essas empresas não possuem 

mão de obra para pesquisar, implementar e testar novas soluções. E também acontece em 

virtude do movimento de pesquisa na área ser recente, pois os estudos começaram a ser 

significativos apenas a partir de 2013 (NOWOTARSKI e PASLAWSKI, 2017). Desta forma, 

é necessário incentivar a pesquisa sobre a Construção 4.0, para que este conceito seja 

compreendido e seus benefícios difundidos.  

Há um entendimento comum de que a Construção 4.0, através da “servitização”, traz 

ganhos de estratégia e benefícios competitivos para empresas que adotam esta forma de 

inovação do modelo de negócios. Quando as estratégias de digitalização e “servitização” são 

aplicadas aos serviços, as empresas podem obter ganhos como redução de custos, aumento da 

produtividade e aumento da flexibilidade (FRANK et al. 2019).  

Para Dallasega, Rauch e Linder (2018), a aplicação do conceito de Construção 4.0 

afeta a cadeia de valor da construção civil. Entre os benefícios que a Construção 4.0 pode 

proporcionar encontram-se: melhoria na qualidade do produto, diminuição do tempo de 

comercialização, aumento da colaboração entre as empresas, redução do prazo da obra e a 

execução da obra abaixo do valor de orçamento, assim como, melhorias no desempenho das 

empresas. 

Para Oesterreich e Teuteberg (2016) os principais benefícios da Construção 4.0 são as 

economias de tempo e dinheiro, entregas dos projetos no prazo, aumento da qualidade do 

produto final, melhora na comunicação interna da empresa e no relacionamento com outros 

clientes, aumento da segurança no ambiente de trabalho, e aumento da sustentabilidade.  

Para Porter e Heppelmann (2014) a Construção 4.0 altera a estrutura da indústria e a 

natureza da competição, expondo a empresa a novas oportunidades de negócio no mercado. 
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Para os autores o uso de tecnologias do meio cíber-físico possibilita a escolha estratégica a 

respeito de como é criado valor na empresa, como o grande volume de dados gerados é utilizado 

e gerenciado e como as relações com parceiros tradicionais são redefinidas. 

Desta forma, verifica-se que é unanimidade na literatura analisada que a Construção 

4.0 traz benefícios competitivos para as empresas, proporcionados sobretudo pelo aumento da 

produtividade, assertividade de prazos e custos, aumento da qualidade do produto e serviço 

final, e criação de valor para a empresa. Mesmo com estes benefícios a implementação da 

Construção 4.0 está lenta e apresenta desafios, os quais são apresentados a seguir. 

 

2.1.5 Desafios da Construção 4.0 

 

Apesar da Indústria 4.0 estar se concretizando em alguns setores da economia, na 

construção civil a sua implementação está mais lenta e apresenta desafios. Lau et al. (2019) 

analisaram sete roteiros elaborados para acelerar o desenvolvimento da Indústria 4.0 em países 

desenvolvidos, e dentre eles, apenas um abordou a construção. Além da falta de incentivo, o 

setor é fragmentado e tradicionalmente conservador, o que dificulta a inovação (OVIEDO-

HAITO, MORATTI e CARDOSO, 2019). A fragmentação proporcionada pelos múltiplos 

agentes envolvidos no sistema de produção de uma obra e o conservadorismo na execução de 

serviços, sobretudo executados de forma manual, em virtude da grande tolerância a erros, estão 

dificultando a inovação (MYASAKA, FABRICIO e PAOLETTI, 2018). Por exemplo, 

enquanto na construção civil erros na casa de centímetros são aceitos ou facilmente corrigidos, 

na indústria automobilística isso já não acontece, é necessário ser mais preciso, o que é 

facilitado com o uso de tecnologias. Visto isso, fica evidente a necessidade de incentivos em 

inovação para que a Indústria 4.0 tenha êxito na construção civil. 

Segundo Myasaka, Fabricio e Paoletti (2018) a implementação da Construção 4.0 é 

dificultada por fatores como o ambiente de trabalho, que em geral, é pouco estruturado, a 

indústria da construção possui grande tolerância a erros, baixos níveis de padronizações, baixos 

níveis de industrialização e pré-fabricação, e há um grande número de atores envolvidos no 

processo de construção. De acordo com Nowotarski e Paslawski (2017), o setor da construção 

civil enfrenta muitos problemas a serem resolvidos, como a falta de padrão e normatização para 

a maioria das tecnologias, maior necessidade de equipamentos e uma necessidade crescente de 

uma rede de comunicação.  

Para Oesterreich e Teuteberg (2016) muitos são os desafios para a indústria da 

construção civil adotar a Construção 4.0, dentre eles os autores destacam: a complexidade em 
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virtude do grande número de participantes no projeto; incerteza pelo fato de cada projeto possuir 

características únicas; grande número de pequenas e médias empresas com capacidade limitada 

para investir em novas tecnologias; dúvidas sobre os benefícios em adotar a Construção 4.0; 

alto custo de implementação, que envolve investimentos em equipamentos e também em 

treinamento da mão de obra; mudanças no processo organizacional da empresa em virtude da 

aplicação de tecnologias; resistência histórica da indústria da construção a mudanças; e 

necessidade de conexão com a internet no local da obra. 

Para Oviedo-Haito, Moratti e Cardoso (2019), o maior desafio para a implantação da 

Construção 4.0 está na coexistência de diferentes estágios de tecnologias e serviços disponíveis, 

desde as mais tradicionais até as mais avançadas. Para isso, os autores realizam a tabulação de 

diferentes tecnologias de gestão, projeto, construção, manutenção, materiais (produtos), etc. 

necessárias para alcançar quatro objetivos vinculados à gestão da construção: Organizar a 

construção (1ª RI), Racionalizar a construção (2ª RI), Industrializar a construção (3ª RI) e 

Digitalizar e “servitizar” a gestão da construção (4ª RI). 

Desta forma, verifica-se que na literatura analisada são apresentados diversos desafios 

para a implantação da Construção 4.0. Dentre eles, os mais comuns são a baixa exigência de 

precisão na construção civil, o grande número de agentes envolvidos nos projetos, a resistência 

a mudanças, a necessidade de superar desafios provenientes das revoluções industriais 

anteriores, e o desconhecimento dos benefícios que a inovação da Construção 4.0 pode 

proporcionar às empresas. Dito isso, uma forma de superar os desafios é através da realização 

de estudos nesta área, de forma a divulgar os benefícios da Construção 4.0 e da inovação na 

construção civil. 

 

2.2 CONSTRUTECHS  

2.2.1 Definição e Evolução 

 

Blank (2010) define startup como uma organização criada para desenvolver um 

modelo de negócio que seja repetível e escalável. Loreto (2020) apresenta a mesma definição, 

com a diferença de que, para este autor, a startup é uma instituição temporária. Ou seja, para 

Loreto (2020) em algum momento a jornada de uma startup chega ao fim, seja porque ela 

precisou encerrar suas atividades por falta de recursos, ou mesmo porque atingiu o sucesso e se 

tornou uma empresa consolidada como muitas outras e não mais uma startup. Outra situação 

comum é a aquisição de startups, assim a empresa compradora passa a ter o controle da startup. 
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Já para os autores Telles e Matos (2013) e Rocha, Mamédio e Quandt (2019), além de 

possuir um modelo de negócios repetível e escalável, como apresentado nas definições de Blank 

(2010) e Loreto (2020), uma startup precisa ser inovadora. Desta forma, adotou-se neste 

trabalho a definição que inclui a característica de inovação das startups, pois considerou-se esta 

abordagem mais completa. 

Conforme apresentado nas definições do conceito de startup este termo é amplo, ou 

seja, abrange empresas de diferentes áreas. Assim, é comum que sejam criados termos 

específicos para se referir às startups de acordo com as atividades que elas realizam. Desta 

forma, tem-se que as Construtechs são as startups que ofertam serviços relacionados à 

construção civil. 

Desde 2017 são divulgados mapas das Construtechs brasileiras. Na versão de 2017, 

publicada pela empresa Construtech Ventures foram identificadas 250 empresas. As versões de 

2018 e 2019, por sua vez, identificaram 350 e 567 empresas, respectivamente. Já na versão de 

2020, publicada pela empresa Terracotta Ventures foram identificadas 702 empresas 

(LORETO, 2020). Segundo Loreto (2020), responsável pela realização dos levantamentos, em 

2020 houve um aumento de 180% no número de empresas quando comparado com os valores 

de 2017. Este crescimento no número de empresas deve-se sobretudo ao aumento de incentivos 

à inovação no Brasil (OLIVEIRA e CARVALHO, 2019). 

Nos últimos anos houve avanços significativos dos incentivos à inovação no Brasil. 

Pode-se destacar: a Lei da inovação (BRASIL, 2004), que estabelece medidas de incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, ou seja, tem o propósito 

de estimular as parcerias entre as instituições acadêmicas e o setor produtivo brasileiro; a 

criação do fundo de capital semente Criatec (CRIATEC, 2007), que em sua criação contava 

com R$ 80 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) e R$ 

20 milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), para serem investidos, em longo prazo, em 

empresas em estágio inicial, com perfil inovador e que projetem um elevado retorno; a criação 

do Startup Brasil (STARTUP BRASIL, 2012), programa do governo federal que tem como 

objetivo apoiar as startups, mediante seleção de empresas aceleradoras que devem oferecer 

apoio financeiro e atividades de capacitação aos funcionários das startups. 

Destaca-se também, o programa InovAtiva Brasil (INOVATIVA, 2013) criado pelo 

Ministério da Economia para se tornar uma ferramenta de gestão pública que realiza aceleração, 

conexão, visibilidade e mentoria para startups em todo o território nacional; o Novo Marco 

Legal da Inovação (BRASIL, 2016a) que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, 

à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação;  a regulamentação da figura do 
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investidor anjo (BRASIL, 2016b) a fim de incentivar esse tipo de investimento no Brasil; entre 

outras (OLIVEIRA e CARVALHO, 2019).  

Além dos incentivos governamentais apresentados, houve também ações na iniciativa 

privada. Segundo Loreto (2020), são inúmeras as formas de empresas tradicionais se engajarem 

com startups. Isso pode acontecer através de aquisição, parcerias, incubação, corporate venture 

capital, entre outras. Dentre estas atividades, destaca-se a de corporate venture capital, que 

corresponde ao investimento de empresas em startups como parte de sua estratégia de inovação. 

Em 2014, o montante investido por empresas em startups em todo o mundo, através 

de ventures capital, foi de 17,9 bilhões de dólares. Em 2020 este número saltou para 57,1 

bilhões de dólares (LORETO, 2020). O mesmo autor estima que, atualmente, estão disponíveis 

mais de 1 bilhão de dólares em fundos de corporate venture capital para empresas inovadoras 

do setor de construção e do setor imobiliário. 

 

2.2.2 Inovação e Produtividade 

 

Segundo Barbosa et al. (2017) a produtividade do setor da construção civil, do ponto 

de vista financeiro, aumentou em média 1% ao ano nas últimas duas décadas, enquanto a 

economia mundial aumentou 2,8% e a indústria 3,6%. Caso a produtividade da indústria da 

construção civil se igualasse à porcentagem da economia mundial, o valor adicionado, em 

escala mundial seria na ordem de 1,6 trilhão de dólares (BARBOSA et al., 2017). Ou seja, estes 

valores indicam que a indústria da construção apresenta um baixo desempenho quando 

comparada a outros setores da economia.  

Lin e Golparvar-Fard (2020) identificaram as principais razões para a falta de 

produtividade na indústria da construção civil. Para os autores, os principais motivos são: falhas 

de comunicação em relação ao planejamento e andamento das atividades do projeto entre os 

diferentes agentes envolvidos; ineficiência da gestão em virtude principalmente de uma 

comunicação falha, que faz com que os problemas acumulem-se rapidamente; falhas no 

planejamento a curto prazo; responsáveis técnicos pelo planejamento da obra geralmente não 

trabalham no canteiro de obras; gestão de risco insuficiente; e tomada de decisão baseada em 

evidências insuficientes.   

Para Kaplinski (2018) uma das formas de aumentar a produtividade é através da 

inovação. O Manual de Oslo (OCDE, 2018) define inovação como a implementação de um 

produto (bem ou serviço), método de marketing ou método organizacional, novo ou 
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significativamente melhorado nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas. Pellicer et al. (2014) definem inovação como a aplicação de novas ideias 

em uma empresa, estas ideias podem ser em produtos, serviços, organização do trabalho e 

sistemas de vendas. Para Villena, Garcia-Segura e Pellicer (2020) inovação significa identificar 

as necessidades do mercado antes dos concorrentes, promover qualidade, reter os clientes e ser 

eficaz no controle de prazos e custos.  

Desta forma, verifica-se que as três definições apresentadas têm em comum que a 

inovação corresponde à aplicação de algo novo ou significativamente melhorado nas práticas 

da empresa, de forma a melhorar o seu desempenho frente aos concorrentes do mercado. Dito 

isso, optou-se por adotar esta definição para o conceito de inovação neste trabalho. 

O Manual de Oslo (OCDE, 2018) é uma referência conceituada para inovação, sendo 

utilizado como fonte em vários trabalhos acadêmicos. Este manual apresenta quatro categorias 

para inovação, a saber: produto, processo, marketing e organizacional, que são as categorias 

adotadas neste trabalho.  

Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 

significativamente melhorado no que diz respeito a suas características ou usos previstos. 

Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, 

softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais (OCDE, 2018). 

Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou 

distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em 

técnicas, equipamentos e/ou softwares (OCDE, 2018). 

Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com 

mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento 

do produto, em sua promoção ou na fixação de preços (OCDE, 2018). 

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas (OCDE, 2018). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O processo metodológico seguiu os seis passos recomendados por Bryman (2008). A 

Figura 4 apresenta um fluxograma para a metodologia, a primeira etapa consistiu em entender 

o tema de estudo e definir a pergunta de pesquisa, em seguida escolheu-se as fontes de 

informação e realizou-se a coleta de dados. Feito isso, avançou-se para a análise dos dados 



37 

 

coletados a fim de gerar resultados, posteriormente os resultados foram validados, e por fim, 

realizou-se a redação das descobertas e conclusões. Estas etapas estão descritas de forma 

detalhada nas etapas seguintes deste capítulo. 

 

Figura 4 - Esquema da metodologia da pesquisa 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

3.1 ENTENDIMENTO DO TEMA DE ESTUDO E DA PERGUNTA DE PESQUISA  

 

O entendimento do tema de estudo e definição da pergunta de pesquisa foram 

realizados a partir de pesquisa bibliográfica, seguida de discussão com o professor orientador 

sobre os assuntos, e também em virtude dos dados de mercado disponíveis sobre o tema. A 

partir de um conjunto de referências bibliográficas inicialmente disponibilizadas pelo professor 

orientador procuraram-se publicações separadas por tema, e também na internet, 

principalmente através do Google Scholar. Em virtude de o maior número de publicações 
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estarem em inglês a pesquisa foi feita utilizando-se palavras-chave (e também combinações 

entre elas) tanto em português quanto em inglês. Entre as principais palavras-chave utilizadas 

na pesquisa encontram-se: Industry 4.0 (Indústria 4.0), Construction 4.0 (Construção 4.0), 

servitization (servitização), digitization (digitalização), service (serviços), Construtechs, 

productivity (produtividade), produtividade na construção civil, propriedades da Indústria 4.0, 

tecnologias da Indústria 4.0, innovation (inovação), e inovação na construção civil. 

A partir das informações e documentos identificados com tais palavras-chave foram 

encontrados dois materiais que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. O 

primeiro material corresponde ao mapeamento das Construtechs e Proptechs brasileiras para o 

ano de 2020 realizado pela empresa Terracotta (LORETO, 2020). E o segundo ao levantamento 

dos serviços pertencentes ao ciclo de vida de uma obra elaborado por Liu, Oviedo Haito e 

Cardoso (2013).  

A partir da pesquisa bibliográfica, e avaliação inicial de empresas listadas no catálogo 

da Terracotta formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: “Quais são os serviços ofertados 

pelas Construtechs brasileiras e qual a relação destes serviços com a Construção 4.0?”. Durante 

a busca de uma resposta para esta questão, surgiram outras perguntas intermediárias, a partir 

das quais foram gerados os resultados apresentados neste trabalho, que em conjunto respondem 

à pergunta de pesquisa, a saber: quais os serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras? Que 

inovações eles proporcionam? Que tecnologias utilizam? Quais propriedades dos serviços são 

afetadas? Quais Construtechs possuem relação com a Construção 4.0? O quão próximo as 

Construtechs estão de se tornarem relacionadas com a Construção 4.0? Quais são os serviços 

com potencial de inovação na construção civil brasileira de acordo com o universo analisado? 

Para responder tais questões foram escolhidas fontes de informação conforme comentado a 

seguir.  

 

3.2 ESCOLHA DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Conforme explicado no item anterior, as fontes utilizadas foram tanto acadêmicas, 

como de mercado. Para as primeiras realizava-se uma leitura rápida do artigo, priorizando a 

análise de figuras e tabelas nele contidas. Os artigos que possuíam relação com o tema de estudo 

eram então separados para leitura detalhada. 

Já no caso das informações de mercado, quanto às Construtechs, identificou-se o 

mapeamento elaborado pela empresa Terracotta Ventures (LORETO, 2020) como abrangente, 

dado que este contém 702 startups do setor da construção em um cadastro atualizado 
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anualmente. Este mapeamento divide estas empresas em quatro grandes grupos, de acordo com 

os serviços por elas ofertados, sendo eles: Projeto e Viabilidade, Construção, Aquisição de 

Imóveis e Propriedade em Uso (vide Figura 5).  

A partir das empresas listadas nesse cadastro acessaram-se os sites de cada uma das 

Construtechs listadas nas categorias de Projeto e Viabilidade e Construção, bem como realizou-

se neles a busca detalhada por informações que caracterizassem o serviço ofertado pela 

empresa, optando-se por restringir o escopo deste trabalho às Construtechs das categorias 

vinculadas com a produção das obras: de Projeto e Viabilidade e Construção. Ou seja, startups 

classificadas nas categorias de Aquisição de Imóveis e Propriedade em Uso não foram 

consideradas. Com isso, o universo de empresas avaliadas foi de 257 empresas. 
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Figura 5 – Mapa de Construtechs e Proptechs brasileiras de 2020 

 

Fonte: Loreto (2020) 

 

Quanto ao escopo de serviços vinculados ao ciclo de vida de uma obra, identificou-se a 

classificação proposta por Liu, Oviedo Haito e Cardoso (2013) como abrangente, dado que 

possui 4 níveis de detalhamento dos serviços, totalizando 133 categorias, elaboradas através de 

levantamento bibliográfico. Neste TCC optou-se por utilizar o nível 1 proposto dessa 

classificação, que possui 11 categorias, a saber: Negócio; Organização / Gestão; Projeto 

(design); Projeto da produção; Especificações técnicas; Planejamento tático; Suprimentos; 

Execução; Controle e teste; Operação e Manutenção; e Desconstrução. A escolha pela 

classificação das Construtechs utilizando o nível 1 ocorreu em virtude deste nível ser o mais 
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amplo, englobando todas as categorias de serviços necessárias ao ciclo de vida de uma obra, e 

também de forma a simplificar a posterior análise dos resultados. 

Quanto à classificação da inovação proposta pelo serviço, considerou-se o proposto 

pelo Manual de Oslo (OCDE, 2018) como abrangente, uma vez que este documento é citado 

como referência principal na maior parte da bibliografia analisada. Assim, foram utilizadas as 

seguintes categorias de inovação: produto, processo, marketing e organizacional. 

No que diz respeito às tecnologias e propriedades da Construção 4.0, realizou-se 

extensa pesquisa bibliográfica sobre o tema, na qual não se identificou uma classificação que 

abrangesse todas as tecnologias e propriedades encontradas na literatura. Em virtude disso, 

realizou-se levantamento bibliográfico com o intuito de elaborar uma classificação própria, 

como detalhado nas etapas seguintes. 

Por fim, decidiu-se que a fonte de informações a respeito dos serviços ofertados pelas 

Construtechs seriam os seus respectivos sites.  

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

Com relação à revisão de literatura, durante o processo de leitura, elaborou-se uma 

planilha Excel (Figura 6) com as informações de referência, tema e contribuição. Na primeira 

coluna, intitulada “Referência”, colocou-se a referência da publicação lida nos formatos de 

configuração exigidos pela ABNT. Na segunda coluna, intitulada “Tema / Palavra-chave”, 

colocou-se apenas uma palavra que representasse a área de maior contribuição da leitura para 

o trabalho, de forma a ser possível relacionar leituras do mesmo tema. E, por fim, na terceira 

coluna, intitulada “Contribuição” anotou-se todas as informações relevantes para a pesquisa 

encontradas durante a leitura do documento. Feito isso, tornou-se possível a aplicação de filtros 

na tabela de forma a relacionar as informações obtidas para cada tema a partir das leituras 

realizadas. 



42 

Figura 6 - Exemplificação da tabela de controle de referências 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

A coleta de dados de mercado teve início com o cadastro das informações do Mapa de 

Construtechs e Proptechs 2020 da Terracotta (LORETO, 2020) em planilha Excel. Foram 

inseridos dados referentes ao nome da empresa e categoria de serviço proposta pelo 

mapeamento. Em seguida, pesquisou-se pelo nome da empresa no Google de forma a encontrar 

seu site. Nas situações em que o site não foi encontrado, informações da empresa obtidas no 

site LinkedIn foram armazenadas. Já nos casos em que tanto o site quanto o LinkedIn estavam 

indisponíveis anotou-se esta informação na planilha para conferência futura. Das 257 

Construtechs cadastradas no mapeamento, nas categorias de “Projeto e Viabilidade” e 

“Construção”, 35 empresas estavam com o site e com o LinkedIn indisponíveis, ou seja, o 

número final de empresas analisadas foi de 222. 

No momento de acesso ao site ou LinkedIn foram coletadas informações referentes ao 

ano de criação da empresa, cidade e estado de fundação e serviços ofertados. Estas informações 

também foram inseridas na planilha Excel. Adicionalmente, extraía-se ou criava-se uma 

descrição do serviço realizado pela empresa, também a partir das informações contidas no site. 

De posse destes dados verificou-se a necessidade de coletar informações referentes às 

tecnologias utilizadas nos serviços, às propriedades que estas tecnologias alteram nos serviços 

e qual o tipo de inovação que é alcançada com o serviço. Esta situação surgiu a partir da 

Referência
Tema/Palavra

-chave
Contribuição

Kapliński, Oleg. 

"Innovative solutions in 

construction industry. 

Review of 2016–2018 

events and trends." 

Engineering Structures 

and Technologies 10.1 

(2018): 27-33.

Inovação

Apresenta uma revisão das principais soluções inovadoras que ocorreram na 

indústria da construção entre os anos de 2016-2018. Apresenta as inovações 

realizadas através de pesquisa e desenvolvimento, sobretudo as voltadas para as áreas 

de gestão da construção. Na Figura 1 mostra as 10 principais tendências que 

aconteceram, com comentários.

BRYMAN, A. Social 

Research Methods. 

third edition. Oxford 

University Press, 2008. 

748 p.

Metodologia 

de pesquisa

Propoe 6 passos para  a realização de uma pesquisa científica. 1. entendimento do 

tema de estudo e da pergunta de pesquisa; 2. processo de escolha de fontes de 

informação; 3. coleta de dados; 4. análise dos dados; 5. criação de hipóteses e 

processo iterativo de comprovação das mesmas; e 6. redação de descobertas e 

conclusões. 

CBIC. Participação da 

Construção Civil no 

PIB Brasil. 2020. 

Disponível em: 

<http://www.cbicdados.

com.br/menu/pib-e-

investimento/pib-brasil-

e-construcao-civil>. 

Acesso em: 20 de abril 

de 2020.

Indústria da 

Construção

Apresenta dados sobre as contribuições da indústria da Construção Civil para o PIB 

do Brasil. A indústria da construção civil é um dos principais setores da economia 

nacional, importância justificada pela contribuição em 2019 com 3,2% do PIB 

brasileiro, quantia que corresponde a aproximadamente 230 bilhões de reais (CBIC, 

2020). 
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necessidade de identificar quais as diferenças existentes entre Construtechs que ofertam um 

mesmo tipo de serviço. 

Para isso, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre os temas tecnologias da indústria 

4.0, propriedades da indústria 4.0 e inovação. Através das leituras identificaram-se categorias 

para estes temas e, a partir destas, foi necessário acessar novamente os sites das empresas e 

identificar quais tecnologias, propriedades e inovações estavam relacionadas com o serviço 

ofertado. Adotou-se a premissa de que para evitar possíveis classificações erradas seriam 

consideradas apenas as tecnologias e propriedades expressamente citadas no site da empresa e 

que não seriam feitas suposições com base nos serviços oferecidos. Estas informações também 

foram inseridas na planilha. 

A partir do registro das informações encontradas na literatura encontraram-se 

categorias de classificação para os temas de serviços e inovação ofertados pelas Construtechs. 

Já para os temas, tecnologias e propriedades da Construção 4.0, elaborou-se uma lista com todos 

os termos identificados tanto na literatura quanto nas informações dos sites das Construtechs, 

a partir da qual encontraram-se fatores comuns, que possibilitaram a criação de categorias para 

a classificação das Construtechs analisadas. Estes critérios foram expressos em tabelas, que 

passaram por alterações em virtude do amadurecimento e consolidação das categorias. Estas 

tabelas estão apresentadas nos resultados. 

Assim, as tecnologias foram classificadas de acordo com categorias relacionadas ao 

meio em que são utilizadas na maior parte do serviço, a saber: meio digital, meio físico e meio 

cíber-físico. E as propriedades foram classificadas com base nas características que mais afetam 

os serviços, de acordo com as seguintes categorias: fluxo de informação, integração com 

tecnologias, processo de produção fabril e fatores competitivos. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da definição das categorias e das informações coletadas nos sites das empresas 

realizou-se a primeira classificação das Construtechs. Nesta etapa, foram classificados os 

serviços ofertados, as inovações por eles oferecidas, as tecnologias da Construção 4.0 utilizadas 

e as propriedades da Construção 4.0 que o uso de tais tecnologias altera nos serviços.  

De posse da classificação inicial, os dados e as suas categorias foram conferidos em 

sua totalidade; checando a precisão dos dados coletados e a sua adesão para com as categorias 

propostas. Assim, verificou-se a necessidade de alteração de alguns dados e classificações na 
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planilha, bem como da criação de novas categorias que, em alguns dos casos, exigiram novos 

acessos aos sites, atividade bastante trabalhosa. Informações originadas a partir destes novos 

acessos, desta vez buscando por informações base que consolidassem as classificações, também 

foram registradas em planilha Excel. 

De posse de todas as categorias de classificação e das informações base para a 

classificação, foi realizada uma nova etapa classificatória. Esta classificação foi realizada 

mediante a comparação constante, que consiste em agrupar dados similares, realizando 

comparações entre dados e categorias a fim de identificar possíveis diferenças ou similaridades. 

Para tanto, inicialmente filtrava-se pelas empresas que ofertavam serviços similares de 

acordo com a classificação de serviços proposta pela Terracotta (LORETO, 2020). Em seguida, 

limitava-se o intervalo pequeno de análise, geralmente 15 empresas, lia-se a descrição base para 

classificação do serviço ofertado, coletada do site, e em seguida as tecnologias e principais 

características, também coletadas do site. Finalizada esta análise em grupo, cada empresa era 

classificada nas categorias de serviço, inovação, tecnologias e propriedades de maneira 

individual. Este processo repetiu-se até a finalização da classificação. 

Finalizada a classificação, iniciou-se um processo de comparação de dados no software 

Excel de forma a validar os dados e gerar resultados. Para isso, foram utilizados os recursos de 

tabelas e gráficos dinâmicos disponíveis no software Excel, a fim de identificar possíveis 

similaridades e diferenças entre os dados e as suas classificações. Quando identificadas 

diferenças nas categorizações, estas foram revisadas e, de ser o caso, alteradas, para garantir a 

homogeneidade quanto aos critérios de classificação. 

A partir da coleta de dados na literatura e nos sites das Construtechs, da classificação 

das empresas e comparação entre os dados de diferentes categorias, emergiram novas 

necessidades de classificação. Especificamente, pode-se citar como exemplo a classificação das 

propriedades da Construção 4.0 vinculadas aos serviços das Construtechs. A classificação 

inicial para suas propriedades foi baseada em quatro categorias levantadas a partir dos dados 

(Fluxo de informação, Integração com tecnologias, Processo de produção fabril e Fatores 

competitivos) e na combinação entre elas. Ao verificar-se os resultados, a forma em que a 

classificação das propriedades estava apresentada complicava a sua interpretação. Assim, 

decidiu-se criar uma nova categorização (Fluxo de informação, Integração com tecnologias e 

Processo de produção fabril) para apresentar apenas as propriedades mais afetadas pelo serviço. 
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3.5 CRIAÇÃO DE HIPÓTESES E COMPROVAÇÃO DAS MESMAS 

 

O processo de validação dos dados foi realizado primeiramente a partir de reuniões 

com o professor orientador, onde verificaram-se todas as classificações realizadas. Em um 

segundo momento a validação foi realizada através de tabelas e gráficos dinâmicos, organizados 

em forma de dashboard no software Excel. Com isto permitiu-se a comparação entre os dados 

de diferentes categorias também de forma visual. Por exemplo, de acordo com as categorias 

propostas para classificação, todas as empresas que utilizam tecnologias do meio cíber-físico 

têm também a propriedade de integração com tecnologias. Sabendo disso, filtrou-se estas 

informações no dashboard para comprovação das relações e consistência entre as 

categorizações. 

Vale destacar que, durante o processo classificatório, também se validou o critério de 

classificação, uma vez que emergiram situações que geraram dúvidas entre as categorias 

existentes. Nestes momentos, as definições das categorias foram alteradas e as empresas 

classificadas anteriormente revisadas. Um exemplo da situação descrita ocorreu com as 

Construtechs que ofertam serviços de impressão 3D. Inicialmente elas tiveram seus serviços 

classificados na categoria de “Execução”, entretanto, verificou-se que todas ainda estavam 

desenvolvendo um projeto piloto e nenhuma realiza de fato o serviço de impressão 3D para 

construção civil. Assim, decidiu-se classificá-las na categoria de “Projeto (design)”. 

 

3.6 REDAÇÃO DAS DESCOBERTAS E CONCLUSÕES 

 

De posse dos resultados validados, inicialmente elaborou-se um fluxograma no 

software X-Mind, com o objetivo de visualizar uma ordem lógica para a apresentações das 

informações da pesquisa. Após a definição da ordem das informações elaborou-se um modelo 

de escrita dos resultados, que consiste nos passos apresentados na sequência. 

Inicialmente apresenta-se a evidência, que corresponde ao gráfico, tabela ou figura 

elaborado. Em seguida, realiza-se uma descrição quantitativa do mesmo, citando os valores 

numéricos e percentuais obtidos para cada categoria após a classificação. Posteriormente, 

realiza-se uma descrição qualitativa dos resultados obtidos, na qual a categoria de classificação 

é descrita e as principais características das Construtechs desta categoria são apresentadas. 

Depois cita-se um exemplo de empresa cadastrada na categoria, descrevendo-se o serviço 
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ofertado. E por fim, realiza-se a interpretação e discussão dos resultados com base na 

bibliografia levantada sobre o tema e de dashboard desenvolvido com base nos resultados. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados se referem ao escopo definido nesta pesquisa, que contempla as 

Construtechs cadastradas no levantamento realizado pela Terracotta, em 2020, para as 

categorias de Projeto e Viabilidade e Construção, cujas informações estavam disponíveis nos 

sites, totalizando 222 empresas. Ressalta-se que o conceito de Construtech envolve uma 

instituição temporária em busca de um modelo de negócio escalável e repetível (LORETO, 

2020). Isso significa que, de forma similar a uma startup, esta condição é efêmera, seja porque 

a empresa precisou encerrar as suas atividades por falta de recursos, ou mesmo porque atingiu 

o sucesso, escalou, e com isso se tornou mais uma empresa consolidada. Em outros casos, o 

fim deste ciclo se dá através de uma aquisição, onde a empresa compradora passa a assumir o 

controle da Construtech (LORETO, 2020). 

Assim, o levantamento aqui apresentado contém empresas consideradas Construtechs 

ativas no ano de 2020, ou seja, são startups da construção civil e não empresas consolidadas, 

que estão em funcionamento ofertando serviços. Assim, estão excluídas da análise as empresas 

que encerraram suas atividades, mudaram de ramo ou promoveram-se a empresas consolidadas, 

antes do ano de 2020. 

Através das classificações realizadas neste trabalho, conforme categorias apresentadas 

na Figura 7, analisaram-se os serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, identificando 

quais são os serviços oferecidos, quais as inovações propostas por eles, quais tecnologias são 

utilizadas nos serviços e quais propriedades dos serviços são alteradas. A partir destas 

classificações também se identificou quais Construtechs ofertam serviços vinculados com a 

Construção 4.0, e quais as “servitizações” oferecidas. Com isso, definiu-se o perfil de inovação 

dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras e os potenciais de inovação na construção 

civil, informações não encontradas na literatura. Os resultados obtidos são apresentados a 

seguir. 
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Figura 7 – Categorias de classificação utilizadas 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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4.1 APRESENTAÇÃO GERAL DAS CONSTRUTECHS ESTUDADAS E 

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com base em dados extraídos dos sites de 222 Construtechs, referentes à cidade e ao 

estado de fundação, elaborou-se o mapa de distribuição das Construtechs brasileiras 

apresentado na Figura 8. Analisando o mapa, observa-se que a concentração de Construtechs é 

maior nas regiões sul e sudeste. A região sudeste possui 124 empresas (56%) e a região sul, 62 

empresas (28%), ou seja, juntas, estas duas regiões concentram 84% das Construtechs 

brasileiras. Os 16% restantes estão distribuídos entre as regiões nordeste, com 18 empresas 

(8%), centro-oeste, com 13 empresas (6%) e norte, com 5 empresas (2%).  

Analisando-se a distribuição das Construtechs por estado, verifica-se que o estado de 

São Paulo é o que possui mais empresas, com 82 Construtechs (37%), seguido pelos estados de 

Minas Gerais, com 29 empresas (13%) e Santa Catarina, com 24 empresas (11%). 

 

Figura 8 - Mapa de localização das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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Também, a partir de pesquisar o ano de fundação nos sites das Construtechs elaborou-

se um gráfico com o número de empresas que foram criadas em cada ano, no intervalo de tempo 

compreendido entre os anos de 2000 e 2020, conforme mostra a Figura 9. Nela, observa-se que 

o movimento das Construtechs é recente, podendo ser considerado expressivo a partir de 2013; 

uma vez que, a partir desta data cerca de 90% das empresas listadas pela Terracotta foram 

criadas. Esse aumento na velocidade de fundação de novas Construtechs deve-se sobretudo aos 

incentivos governamentais e financeiros ao setor.  

 

Figura 9 - Ano de criação das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Nos últimos anos houve avanços significativos dos incentivos à inovação no Brasil, 
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e a regulamentação da figura do investidor anjo (BRASIL, 2016b) a fim de incentivar esse tipo 

de investimento no Brasil. Já dentre os incentivos na iniciativa privada destaca-se a atividade 

de corporate venture capital, que passou a ser significativa após 2014, e corresponde ao 

investimento de empresas em startups como parte se sua estratégia de inovação (LORETO, 

2020). 
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Assim, pela Figura 9, observa-se que o crescimento no número de empresas é mais 

expressivo a partir do ano de 2013, que coincide com o período em que os incentivos à inovação 

no Brasil foram mais significativos. Também se observa que no ano de 2019 ocorreu uma queda 

expressiva no número de novas Construtechs. Isso ocorre em virtude do mapeamento realizado 

pela empresa Terracotta ter sido publicado no início de 2020, assim, as empresas abertas em 

2019 estavam em estágio inicial no momento do mapeamento, podendo ainda não serem 

conhecidas pelo mercado. 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E INOVAÇÕES DAS CONSTRUTECHS 

BRASILEIRAS 

4.2.1 Classificação dos serviços 

 

Conforme detalhado na metodologia, os serviços ofertados pelas Construtechs 

brasileiras foram classificados em dois níveis. Inicialmente, considerou-se a fase da obra, 

compostas pelas seguintes categorias: antes da obra, durante a obra e depois da obra. Em 

seguida, considerou-se o tipo de serviço de acordo com as onze categorias propostas por Liu, 

Oviedo Haito e Cardoso (2013). O Quadro 3 mostra as categorias utilizadas para a classificação 

dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, tanto para a fase da obra quanto para o 

segundo nível de classificação. Nela, apresenta-se a definição das categorias de fase da obra, 

citam-se exemplos de empresas classificadas em cada uma das onze categorias de serviço e 

apresentam-se as perguntas de classificação feitas para cada categoria. 
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Quadro 3 – Categorias de serviço 

Categoria Definição Serviços Exemplo de Construtech 
Perguntas de 

classificação 

Antes da obra 

São serviços que 

servem para preparo 

das atividades de 

produção da obra, 

corriqueiramente, 

iniciados antes das 

operações de 

transformação 

*Negócio 

*Projeto (design) 

*Projeto da produção 

*Especificações técnicas 

*Negócio: p.ex. empresa Registro Web que “Faz a conexão entre clientes e 

cartórios, possibilitando que sejam realizadas solicitações de scrituras públicas de 

imóveis e Procurações públicas, de forma 100% online, permitindo a simulação de 

custos”. 

*Projeto (design): p. ex. a empresa ArquiLego que “Oferece projeto online de 

arquitetura e decoração, através de experiência virtual”. 

*Projeto da produção: nenhuma empresa identificada nesta categoria. 

*Especificações técnicas: nenhuma empresa identificada nesta categoria. 

O serviço ofertado 

pela Construtech 

serve de preparo 

para as atividades 

de produção da obra 

e ocorre, em sua 

maior parte, antes 

das operações de 

transformação? 

Durante a 

obra 

São serviços 

relacionados 

diretamente com as 

operações de 

transformação 

necessárias para a 

produção das obras 

*Organização/gestão1 

*Planejamento tático 

*Suprimentos 

*Execução 

*Controle e teste 

*Organização/gestão: p. ex. a empresa RobbIoT que oferece “Soluções de 

automação do monitoramento das operações através de coleta e análise de dados 

usando inteligência artificial”. 

*Planejamento tático: p. ex. a empresa Diário de Obra Online que oferece um 

“Aplicativo para a digitalização de dirário de obras”. 

*Suprimentos: p. ex. a empresa AlugaLogo que oferece uma “Plataforma para o 

aluguel de máquinas e equipamentos de construção”. 

*Execução: p. ex. a empresa Brasil ao Cubo que “Oferece soluções em construção 

modular fora do canteiro”. 

*Controle e teste: cadastrada apenas a empresa ConsulteGEO que oferece 

“Soluções para controle tecnológico do concreto em obras, ERP para concreteiras, 

e aplicativo para qualificação de fornecedores” 

O serviço ofertado 

pela Construtech 

está diretamente 

relacionado com as 

operações de 

transformação 

necessárias para a 

produção das obras? 

Depois da obra 

São serviços 

vinculados com o uso, 

manutenção e 

desconstrução do 

produto produzido 

durante a obra 

*Operação e manutenção 

*Desconstrução 

*Operação e manutenção: p. ex. a empresa Das Coisas que “Utiliza Internet das 

Coisas para a otimização de serviços da cidade, como uso de água, energia e 

transportes” 

*Desconstrução: nenhuma empresa identificada nesta categoria. 

O serviço ofertado 

pela Construtech 

está vinculado com 

o uso, manutenção 

ou desconstrução do 

produto construído 

durante a obra? 

Nota: 1 Apesar de acontecer em várias etapas da obra, esta foi atribuída à etapa durante a obra pois nela acontece a maioria das atividades identificadas  

Fonte: A Autora (2021)
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Assim, as 222 Construtechs analisadas tiveram seus serviços classificados de acordo 

com as categorias apresentadas no Quadro 3. A Figura 10 apresenta o resultado desta 

classificação. Do total de empresas analisadas, 57 (26%) tiveram seus serviços classificados no 

quesito de fase da obra como antes da obra, 157 (71%) como durante a obra e 8 (4%) como 

depois da obra. Quanto ao segundo nível de classificação dos serviços, a categoria de 

“Organização/Gestão” foi a que teve o maior número de empresas, com 79, que corresponde a 

36% das Construtechs analisadas, seguido pelas categorias de “Suprimentos”, com 47 empresas 

(21%) e “Negócio” com 34 empresas (15%).  

 

Figura 10 – Serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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fato deste ser um serviço de back-end (COREYNEN, MATTHYSSENS e VAN 

BOCKHAVEN, 2017), ou seja, que possui relação direta com as atividades de funcionamento 

da empresa que contrata o serviço. Assim, a introdução de uma inovação neste serviço resulta 

no aumento da produtividade de tarefas cotidianas da mão de obra gerencial da empresa. 

Destaca-se que das onze categorias de serviços apresentadas no Quadro 3, não houve 

nenhuma Construtech cadastrada em três delas, a saber: projeto de produção, especificações 

técnicas e desconstrução. Além disso, a categoria de Controle e Testes teve apenas uma 

Construtech identificada. Portanto, identifica-se nestes serviços, oportunidades de inovação, 

tanto relacionadas aos serviços executados na obra, que podem ser melhorados, quanto a 

oportunidades de empreendimento para novas Construtechs, através da abertura de empresas 

em um nicho de mercado pouco explorado. 

A categoria de serviço com o maior número de Construtechs cadastradas, 

“Organização/Gestão” (79), contém as empresas que oferecem serviços que norteiam as 

atividades de trabalho do funcionário dentro da corporação, nesta categoria, foram classificadas 

as Construtechs que oferecem cursos e treinamentos e serviços de acompanhamento e 

gerenciamento de obras. Como exemplo, pode-se citar a empresa “Mentor Construção” que 

oferta um sistema de gerenciamento de equipes para controle em tempo real da produtividade 

da mão de obra operacional.  

A categoria de suprimentos (47) contém as empresas, cujos serviços estão relacionados 

com o gerenciamento das ações de logística interna e externa, como aquisição de bens e 

serviços, distribuição e transporte de materiais no canteiro, entre outros. Esta categoria é 

composta principalmente por Construtechs que ofertam serviço de venda de materiais e 

equipamentos através de uma plataforma web (marketplace), e empresas para contração de mão 

de obra de engenharia e arquitetura, sobretudo projetos. Como exemplo, pode-se citar a empresa 

“Konkreta” que é uma plataforma para aquisição de pequenas quantidades de concreto usinado, 

conectando clientes e concreteiras. 

Já a categoria de negócio (34) contempla as Construtechs que ofertam serviços 

anteriores ao processo construtivo, mas necessários para uma análise tática e de viabilidade do 

empreendimento. Esta categoria é composta principalmente por empresas que auxiliam na 

obtenção de licenças e alvarás, empresas de financiamento coletivo (crowdfunding) e empresas 

para compra e venda de lotes. Como exemplo, pode-se citar a empresa “Urbe.me”, que 

corresponde a uma plataforma para investimentos em ativos imobiliários de forma simplificada, 

facilitando os investimentos mediante crowdfunding. 
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Deste modo, verifica-se que as três categorias de serviços que mais tiveram 

Construtechs identificadas (Organização/Gestão, Suprimentos e Negócio) concentram 72% das 

empresas analisadas. O que significa dizer que apenas 28% das Construtechs analisadas ofertam 

as demais categorias de serviço identificadas. Portanto, há espaço a ser explorado nestes 

serviços que são pouco ou nada ofertados pelas Construtechs, ou seja, existem oportunidades 

de se empreender nestes setores e melhorar a qualidade dos serviços da indústria da construção. 

A partir da análise das inovações ofertadas por estes serviços, que é apresentada a 

seguir, entendem-se de forma pormenorizada as diferenças dos serviços ofertados pelas 

Construtechs. 

 

4.2.2 Classificação das inovações 

 

As inovações apresentadas pelas Construtechs brasileiras foram classificadas de 

acordo com as quatro categorias de inovação propostas pelo Manual de Oslo (OCDE, 2018), a 

saber: produto, processo, marketing e organizacional. O Quadro 4 representa as categorias 

utilizadas na classificação das inovações, seguida de suas definições, cita exemplos de 

Construtechs classificadas em cada categoria e apresenta a pergunta de classificação utilizada 

para cada categoria. 

 

Quadro 4 – Categorias de inovação 

Categoria Definição 
Exemplo de 

Construtech 

Perguntas de 

classificação 

Produto 

Uma inovação de produto é a introdução de um 

bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas características 

ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos 

significativos em especificações técnicas, 

componentes e materiais, softwares incorporados, 

facilidade de uso ou outras características 

funcionais (OCDE, 2018). 

Empresa Exy que 

oferta “Exoesqueletos 

para reabilitação, 

redução da fadiga e 

potencialização da 

força humana na 

indústria, que 

transmitem dados de 

uso mediante IoT.” 

Esta inovação 

altera o uso 

final do 

produto? 

Processo 

Uma inovação de processo é a implementação de 

um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se 

mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. As inovações de 

processo podem visar reduzir custos de produção 

ou de distribuição, melhorar a qualidade e melhorar 

a eficiência. (OCDE, 2018). 

Empresa Obra 3D 

que oferece o serviço 

de “acompanhamento 

de obra mediante 

análise automática de 

imagens aéreas 

captadas com auxílio 

de drones". 

Esta inovação 

altera o modo 

de produção? 
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Quadro 4 – Categorias de inovação (continuação) 

Categoria Definição 
Exemplo de 

Construtech 

Perguntas de 

classificação 

Marketing 

Uma inovação de marketing é a implementação de 

um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua 

embalagem, no posicionamento do produto, em sua 

promoção ou na fixação de preços (OCDE, 2018). 

Empresa Busca Terra 

que é uma 

“plataforma para 

compra e venda de 

imóveis rurais”. 

Esta inovação 

altera a forma 

que o produto 

é anunciado, 

influenciando 

em seu preço 

final de 

venda? 

Organizacional 

Uma inovação organizacional é a implementação de 

um novo método organizacional nas práticas de 

negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas (OCDE, 

2018). 

Empresa Connecteng 

que é uma 

“plataforma que 

oferece cursos online 

para engenharia 

civil”. 

Esta inovação 

altera a rotina 

e os 

procedimentos 

de 

organização 

das atividades 

de trabalho na 

empresa que a 

utiliza? 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Uma Construtech, por sua definição, é uma empresa que através do uso de tecnologias 

inovadoras cria soluções escaláveis e repetíveis para os problemas da indústria da construção 

(LORETO, 2018). Dado que uma Construtech precisa ser inovadora, as 222 Construtechs 

brasileiras analisadas nesta pesquisa tiveram as inovações de seus serviços classificadas de 

acordo com o Quadro 4. Durante a classificação, considerou-se a possibilidade de um mesmo 

serviço proporcionar inovações em diferentes categorias, nestes casos, a empresa foi 

classificada em mais de uma categoria. A Figura 11 mostra o resultado desta classificação. 
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Figura 11 – Categorias de inovação das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

A partir da Figura 11, verifica-se que das 222 Construtechs analisadas, 161 apresentam 

inovação de processo, ou seja, 75% das empresas. A segunda posição é ocupada pela inovação 

de marketing, com 53 empresas, seguida pela inovação de produto, com 26 empresas, e pela 

inovação organizacional, com 21 empresas.  

Destaca-se que a inovação de marketing abrangeu principalmente as empresas que 

ofertam como serviço uma plataforma web (site) para compra e venda de materiais 

(marketplace) e também plataformas para a contratação de mão de obra e serviços de 

engenharia e arquitetura, principalmente projetos. Neste sentido, a inovação de marketing 

ocorre, pois, a venda é realizada de forma diferenciada. Como exemplo, pode-se citar a 

Construtech “Aluga Hoje”, que é uma plataforma web através da qual é possível solicitar 

cotações de equipamentos e encontrar opções de aluguéis mais próximas da obra, além de uma 

variedade maior de equipamentos e valores. 

Se a inovação promovida pelo serviço envolve melhorias em suas características e nos 

métodos, equipamentos e/ou habilidades usados para seu desempenho, esta é uma inovação de 

produto e processo (OCDE, 2018). Como exemplo tem-se a empresa “Modhus” que oferece 

soluções de construção modular a partir de opções arquitetônicas pré-definidas. Desta forma, 

inova-se em processo pois o projeto oferecido permite que o cliente participe de sua confecção 

e em produto pois o resultado do projeto será um projeto modular personalizável. 
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Se a inovação visa aumentar o número de vendas e introduz uma nova forma de realizar 

este processo, trata-se de uma inovação de processo e marketing (OCDE, 2018). Aqui, pode-se 

citar o exemplo da Construtech “InstaCasa” que é uma plataforma para aquisição de terrenos 

dentro de um loteamento, através da possibilidade de os clientes inserirem simulações de 

projetos arquitetônicos prontos compatíveis com o terreno de interesse. Desta forma, inova-se 

em marketing pois trata-se de um marketplace; e em processo em virtude da forma que a venda 

é feita, com a possibilidade de o cliente visualizar como os imóveis ficam no terreno. 

Se a inovação implica em métodos de produção novos e melhora a organização do 

ambiente de trabalho e/ou as relações externas da empresa, trata-se de uma inovação de 

processo e organizacional (OCDE, 2018). Nesta categoria estão classificadas, principalmente, 

as empresas que oferecem cursos e treinamentos sobre seus serviços. Assim, pode-se citar como 

exemplo a empresa “Facilit'Air” que oferece soluções de mapeamento e análise de imagens 

aéreas capturas mediante uso de drones, oferecendo cursos e treinamentos sobre seus serviços. 

Pellicer et al. (2014) identificaram, através de uma análise com categorias similares às 

adotadas neste trabalho, que as empresas de construção civil geralmente inovam através de 

processo e produto. Na análise das Construtechs brasileiras, realizada neste trabalho, 

identificou-se que a inovação de processo também predomina nos serviços ofertados, porém 

esta difere de Pellicer et al. (2014), pois é seguida pela inovação de marketing e então pela 

inovação de produto. Esta diferença pode ser explicada pelo fato de que a digitalização (tanto 

dos processos quanto do marketing) requer menos recursos que inovar em produto. Por 

exemplo, na prática, para as inovações de processo e marketing é possível desenvolver soluções 

web, enquanto que para a categoria de produto é necessário alterações nas propriedades físico-

químicas ou de produção dos mesmos.  

Raffaini e Loreto (2020), identificaram, através de uma pesquisa realizada com 270 

empresas brasileiras, sendo 241 construtoras e 29 Construtechs, que um terço das construtoras 

analisadas não alocavam recursos financeiros em processos ou iniciativas de inovação, 

enquanto dentre as que alocavam, 23% investiam menos de 1% de seu orçamento nessas ações. 

Ou seja, poucas são as empresas que investem em inovação. Para Pellicer et al. (2014) uma 

forma de atingir a inovação na construção civil é através de parceiros tecnológicos. Estes 

parceiros podem ser as Construtechs, uma vez que conforme apresentado, estas empresas 

ofertam soluções inovadoras baseadas em tecnologias. Com o objetivo de identificar as 

tecnologias utilizadas nos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, realizou-se a 

classificação apresentada a seguir. 
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4.2.3  Classificação das tecnologias 

 

A análise seguinte teve como objetivo entender de que forma estas inovações ocorrem, 

ou seja, quais são as tecnologias utilizadas pelas Construtechs em seus serviços, que permitem 

alcançar as inovações apresentadas anteriormente. Para isso, as Construtechs foram 

classificadas de acordo com as tecnologias pertencentes à Indústria 4.0. Optou-se por classificar 

desta forma, para possibilitar a verificação da relação das Construtechs com a Construção 4.0, 

que foi possível a partir da análise das tecnologias utilizadas nos serviços, entendendo quais 

empresas já ofertam serviços considerados da Construção 4.0, quais ofertam parcialmente e 

quais não ofertam, análise que será apresentada no próximo capítulo deste trabalho. 

O Quadro 5 mostra as categorias de classificação para o meio em que a tecnologia 

realiza maior parte de seu serviço, a saber: meio digital, meio físico e meio cíber-físico, 

apresenta a definição de cada categoria, seguida do conjunto de tecnologias mapeadas na 

literatura que compõe cada categoria de fatores comuns e apresenta a pergunta de classificação 

utilizada em cada categoria.  

 

Quadro 5 – Categorias de tecnologias 

Categoria Definição Tecnologias 4.0 
Perguntas de 

classificação 

Meio digital 

São responsáveis por 

fornecer acesso aos dados 

e/ou permitir a transmissão 

e compartilhamento de 

dados e/ou interpretar 

dados gerando resultados 

e/ou modelar os dados. Em 

outras palavras, são aquelas 

cujo meio de operação é 

exclusivamente (ou 

maioritariamente) digital. 

*Building Information 

Modeling (BIM) 

*Virtual Reality 

*Cloud Computing 

*Web service technology 

*Artificial Intelligence 

*Big Data 

*Blockchain 

*Geographic 

information system 

(GIS) 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech fornece 

acesso a dados e/ou, 

transmissão e 

compartilhamento de 

dados e/ou, 

armazenamento de dados 

e/ou, interpreta dados e/ou, 

modela dados? 

Meio físico 

São responsáveis por 

coletar dados ou realizar 

aplicações físicas com os 

dados. Em outras palavras, 

são aquelas cujo meio de 

operação é exclusivamente 

(ou maioritariamente) 

físico. 

*Robot 

*Drones 

*Additive 

Manufacturing (3D-

printing) 

*Radio-Frequency 

Identification (RFID) 

*Sensors 

*Global Positioning 

System (GPS) 

*Laser Scanning 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech coleta 

dados e/ou realiza 

aplicações física a partir de 

dados digitais? 
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Quadro 5 – Categorias de tecnologias (continuação) 

Categoria Definição Tecnologias 4.0 
Perguntas de 

classificação 

Meio cíber-físico 

São responsáveis por 

conectar o meio digital e o 

meio físico, tendo como 

resultado um meio onde 

objetos inteligentes se 

comunicam e interagem 

entre si. 

*Internet of Things (IoT) 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech realiza a 

transmissão de dados entre 

os meios físico e digital? 

Nota: as tecnologias estão nomeadas em inglês por ser o idioma em que foram identificadas na revisão de 

literatura 

Fonte: A Autora (2021) 

 

As 222 Construtechs brasileiras analisadas tiveram as tecnologias utilizadas em seus 

serviços classificadas de acordo com as categorias expostas no Quadro 5. A Figura 12 mostra 

o resultado dessa classificação. Do total de Construtechs analisadas, 166 empresas, ou seja 

75%, utilizam tecnologias do meio digital, 33 empresas utilizam tecnologias do meio cíber-

físico (15%), e 23 empresas ao meio físico (10%). 

 

Figura 12 - Categorias de tecnologias das Construtechs brasileiras 

 
Fonte: A Autora (2021) 

 

A categoria de tecnologias do meio digital (166 empresas) agrupa as empresas que 

ofertam serviços cuja operação majoritária ocorre em ambiente digital, sendo responsáveis por 

fornecer acesso aos dados e/ou permitir a transmissão e compartilhamento de dados e/ou 

interpretar dados gerando resultados e/ou modelar os dados. Estas representam o maior 

contingente de empresas contidas no catálogo da Terracotta. Assim, nesta categoria estão 

principalmente as empresas cujo serviço é ofertado através de plataformas web (sites). Pode-se 
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citar como exemplo a Construtech “RegistroWeb” que realiza a conexão entre cartórios e 

clientes, possibilitando a realização de solicitações de escrituras públicas de imóveis e 

procurações públicas de forma totalmente digital. 

A categoria de tecnologias do meio físico (23 empresas) contém empresas que ofertam 

serviços cuja maior parte da operação ocorre em ambiente físico, sendo responsáveis por 

realizar a coleta de dados e/ou realizar aplicações físicas a partir de dados digitais. Esta 

categoria contém as empresas que oferecem soluções de produto, como é o caso das 

Construtechs de construção modular, materiais inovadores para construção civil e empresas de 

impressão 3D (estas Construtechs ofertam protótipos, ainda em fase de teste). Pode-se citar 

como exemplo a Construtech “EcoMud” que oferece uma solução tecnológica para 

pavimentação de estradas rurais utilizando resíduos de mineração. 

E por fim, as empresas classificadas na categoria de meio cíber-físico (33 empresas) 

são aquelas que oferecem serviços capazes de conectar o meio digital com o físico, e vice-versa, 

a partir da transmissão de dados. Destaca-se que esta categoria contém as Construtechs que 

possuem relação com a Construção 4.0. Pode-se citar como exemplo, a empresa “Sond” que 

permite uma gestão ativa das equipes de sondagem e o armazenamento dos resultados 

georreferenciados mediante uso de tecnologia de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Das tecnologias mapeadas na literatura (PORTER e HEPPELMANN, 2014; 

GERBERT et al., 2016; OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; DALLASEGA, RAUCH e 

LINDER, 2018; CRAVEIRO et al., 2019; SAWHNEY, RILEY e IRIZARRY, 2020; ZABIDIN 

et al., 2020) verificou-se a ausência de Construtechs que ofertam serviços com robôs do tipo 

actuator; três empresas analisadas estão desenvolvendo projetos para impressão 3D, porém 

ainda não ofertam este serviço ao mercado; e apenas uma empresa foi identificada utilizando a 

tecnologia de sensores do tipo vestível (wearables), através de um exoesqueleto. Desta forma, 

existe oportunidade de inovação através da oferta de serviços que utilizem estas tecnologias, 

pois isto será um diferencial no mercado. 

Identificou-se também, que as Construtechs brasileiras ofertam principalmente 

serviços que fazem uso de soluções web, mediante uso de sites, softwares e aplicativos para 

smartphones. Assim, este resultado obtido vai de encontro à afirmação realizada por Lam e Fu 

(2019), de que a indústria da construção não é conhecida por estar associada a criação de 

startups de alto nível tecnológico. Com o objetivo de identificar as principais características 

dos serviços que são afetadas pelo uso destas tecnologias, realizou-se a classificação das 

propriedades dos serviços, apresentada a seguir. 
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4.2.4 Classificação das propriedades 

 

Visando compreender as principais características dos serviços que são afetadas pelo 

uso de tecnologias, realizou-se a classificação das propriedades dos serviços. O Quadro 6 

mostra as categorias de classificação para as propriedades, a saber: fluxo de informação, 

processo de produção fabril, integração com tecnologias e fatores competitivos, apresenta a 

definição de cada categoria, seguida do conjunto de propriedades mapeadas na literatura que 

compõe cada categoria de fatores comuns e apresenta a pergunta de classificação utilizada em 

cada categoria. 

 

Quadro 6 – Categorias de propriedades 

Categoria Definição Propriedades Perguntas de classificação 

Fluxo de 

informação 

Abrange as propriedades que 

melhoram o processo de 

troca de informações entre 

seus usuários. Esta melhora 

pode ser proporcionada 

através do aumento da 

segurança e confiabilidade 

dos dados compartilhados, 

através da possibilidade de 

várias pessoas estarem 

presentes em um canal de 

comunicação compartilhando 

informações que podem ser 

armazenadas, entre outros. 

* Cyber security 

* Collaborativity 

* Flow optimization 

* Integrated 

* Flexibility 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech facilita o 

fluxo de informação entre 

os usuários? 

Processo de 

produção fabril 

Abrange as propriedades que 

são atingidas em virtude da 

implementação de um 

processo de produção em um 

ambiente fabril, reduzindo as 

atividades no canteiro de 

obras. 

* Offsite construction 

* Mass customization 

* Modularized 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech é 

produzido/realizado em 

ambiente fabril e reduz as 

atividades no canteiro de 

obras? 

Integração com 

tecnologias 

Abrange as propriedades que 

são alcançadas através do uso 

de tecnologias que realizam a 

coleta de dados, e/ou análise 

de dados, e/ou geração de 

resultado (serviço), sendo 

necessário ou não 

participação humana. 

* Digitalized 

* Simulated 

* Real-time 

* Connectivity 

* Monitored 

* Automated 

* Interconnectivity 

* Interoperability 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech realiza 

coleta de dados, 

eventualmente análise dos 

mesmos, e/ou gera um 

resultado com ou sem 

participação humana 

através do uso de 

tecnologias? 
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Quadro 6 – Categorias de propriedades (continuação) 

Categoria Definição Propriedades Perguntas de classificação 

Fatores 

competitivos 

Abrange as propriedades que 

garantem uma vantagem 

competitiva à empresa, ou 

seja, uma melhora em seus 

processos internos garantindo 

um diferencial em relação ao 

comumente ofertado no 

mercado. Isso resulta em 

benefícios como a redução de 

custo, aumento da 

produtividade e 

sustentabilidade, entre outros. 

* Sustainability 

* Productivity 

* Cost reduction 

* Help decision-making 

* Time saving 

* Quality 

* Worksite safety 

O produto/serviço ofertado 

pela Construtech contribui 

para melhorar os fatores 

competitivos da empresa 

que a utiliza? 

Nota: as propriedades estão nomeadas em inglês por ser o idioma em que foram identificadas na 

revisão de literatura 

Fonte: A Autora (2021) 

 

As 222 Construtechs brasileiras analisadas tiveram suas propriedades classificadas de 

acordo com as categorias expostas no Quadro 6. Durante a classificação, constatou-se que um 

mesmo serviço pode melhorar diferentes propriedades na empresa que o utiliza, por exemplo, 

quando uma integração com tecnologias é realizada, automaticamente ganha-se em 

produtividade (fatores competitivos). Assim, de forma a facilitar a análise dos resultados optou-

se por classificar apenas a propriedade mais impactada pelo serviço, decisão que fez com que a 

categoria de “Fatores competitivos” não aparecesse na análise e que cada Construtech fosse 

classificada em apenas uma categoria. A Figura 13 mostra o resultado dessa classificação.  

 

Figura 13 – Categorias compiladas de propriedades das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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Do total de Construtechs analisadas, 166 empresas (75%) oferecem serviços que 

melhoram o fluxo de informação, 33 empresas (15%) ofertam serviços que fazem a integração 

com tecnologias e 23 empresas (10%) ofertam serviços relacionados com o processo de 

produção fabril, reduzindo as atividades no canteiro de obras.  

Assim, a maior parte das Construtechs brasileiras ofertam serviços que têm como 

finalidade a melhora do fluxo de informação, isso ocorre, porque a maior parte das empresas 

analisadas são plataformas web, cujas principais funções são a troca de informações e a 

apresentação da informação de forma a auxiliar a tomada de decisão. Verificou-se que a 

propriedade de melhora do fluxo de informação está relacionada com o uso de tecnologias do 

meio digital. Aqui, pode-se citar como exemplo a empresa “Vernum” que oferece serviço de 

inteligência de dados para incorporação imobiliária, através de uma plataforma interativa de 

análise visual que permite o uso de uma variedade de filtros para consultar os dados, de forma 

a gerar resultados que auxiliem na tomada de decisões. 

A categoria de integração com tecnologias contém as Construtechs que realizam coleta 

e/ou análise de dados, conectando os meios físico e meio digital. Vale destacar que as mesmas 

empresas classificadas em tecnologias como “meio cíber-físico” foram classificadas em 

propriedades como “integração com tecnologias”. Isto era esperado, uma vez que a integração 

com tecnologias é possibilitada através do uso de tecnologias do meio cíber-físico, ou seja, 

Internet das Coisas. Aqui, pode-se citar como exemplo a empresa “SensorEng” que oferece 

soluções para a segurança patrimonial e saúde no trabalho baseadas em coleta de dados via 

sensores e análise automática via inteligência artificial, contribuindo para a tomada de decisões. 

Verifica-se que este exemplo também poderia ser classificado na categoria de fluxo de 

informação, porém o serviço oferecido tem a função de integrar o meio físico com o meio 

digital, razão desta classificação. 

Já a categoria de processo de produção fabril agrupa empresas que oferecem soluções 

de produto e empresas de construção modular. Verificou-se que a propriedade de processo de 

produção fabril está relacionada com o uso de tecnologias do meio físico. Pode-se citar como 

exemplo a empresa “K.bana” que oferece soluções de pré-fabricação modular a partir de frames 

de madeira. 

De acordo com Lin e Golparvar-Fard (2020), reportes mostram que os trabalhadores 

da indústria da construção perdem cerca de 30% do tempo de trabalho da semana resolvendo 

problemas que poderiam ser evitados, como por exemplo, a procura por informações, e 50% do 

retrabalho é causado por falhas de comunicação. Já Nowotarski e Paslawski (2017) afirmam 
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que dentre os principais problemas a serem resolvidos no setor da construção civil está a 

necessidade crescente de uma rede de comunicação. Dito isso, verifica-se que existem 

oportunidades de melhorar este cenário na indústria da construção civil, uma vez que, a maioria 

das Construtechs analisadas neste trabalho ofertam serviços que têm como finalidade a melhora 

do fluxo de informação.  

A seguir apresenta-se um resumo a respeito do perfil dos serviços ofertados pelas 

Construtechs brasileiras analisadas neste trabalho. 

 

4.2.5 Síntese das características vinculadas às Construtechs brasileiras 

 

A Figura 15 apresenta o resumo geral da classificação realizada para as Construtechs 

brasileiras. Observa-se que das 222 Construtechs analisadas, serviços ofertados durante a obra 

representam 157 (71%), com destaque para o serviço de “Organização/Gestão”, com 79 

empresas identificadas (36%). Quanto à inovação, a categoria com o maior número de empresas 

identificadas foi “Processo”, com 161 Construtechs (73%). Quanto às tecnologias utilizadas, 

identificou-se que 166 empresas (75%) utilizam tecnologias do “Meio digital”. E por fim, no 

que diz respeito às propriedades, verifica-se que as atividades de 166 empresas (75%) se 

vinculam à categoria de “Fluxo de Informação”. 

Vale destacar que a categoria “Propriedades” está fortemente relacionada com a 

categoria de “Tecnologias”, pois foi a partir da análise dos serviços ofertados mediante o uso 

de determinadas tecnologias que se identificou quais eram as propriedades afetadas nos 

serviços. Deste modo, a atribuição de propriedades segue o seguinte raciocínio: as Construtechs 

que utilizam tecnologias do “Meio digital” foram classificadas na categoria de “Fluxo de 

Informação”, as que utilizam tecnologias do “Meio físico” na categoria de “Processo de 

Produção Fabril” e as que utilizam tecnologias do “Meio cíber-físico” na categoria de 

“Integração com Tecnologias”. 

Assim, conclui-se que a classificação das Construtechs brasileiras identificou um 

cenário no qual a maior parte das empresas ofertam serviços de organização e gestão, através 

de plataformas digitais que melhoram o fluxo de informação e alteram o modo como os serviços 

são realizados nas empresas que as contratam, ou seja, o processo. Esse resultado pode ser 

reforçado mediante análise da Figura 14, que mostra, através de uma nuvem de palavras que os 

serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras são em sua maioria soluções web. 

A Figura 14 foi elaborada a partir dos principais termos citados pelas Construtechs nos 

seus respectivos sites. Com os dados coletados elaborou-se a nuvem de palavras apresentada na 
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Figura 14. Nela, o tamanho da fonte da palavra é proporcional à frequência dos sites nos quais 

o termo foi identificado. Desta forma, verifica-se que a maior parte das empresas ofertam 

serviços através do uso de uma plataforma web, serviços de armazenamento de dados através 

de computação em nuvem e base de dados e serviços de monitoramento mediante o uso de 

smartphones. 

 

Figura 14 – Nuvem de palavras dos termos citados nos sites das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Por outro lado, também se verificou a ausência de três das onze categorias de serviço 

analisadas nas Construtechs cadastradas, a saber: projeto de produção, especificações técnicas 

e desconstrução. Além disso, a categoria de “Controle e Testes” teve apenas uma Construtech 

identificada. Quanto à inovação, a categoria com menor número de empresas identificadas foi 

a “Organizacional” com apenas 21 empresas (9%). Já no que diz respeito às tecnologias, a 

categoria com menor número de empresas cadastradas foi “Meio físico”, com 23 empresas 

(10%), mesmo valor encontrado para a categoria de propriedades “Processo de produção 

fabril”. 

Desta forma, a partir da análise dos resultados obtidos nos quatro fatores analisados 

neste trabalho (serviço, inovação, tecnologias e propriedades) para identificar o perfil das 

Construtechs brasileiras, concluiu-se que os serviços ofertados por estas empresas são em sua 
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maioria similares. Ou seja, de acordo com as categorias de classificação utilizadas, os serviços 

ofertados pouco diferem entre si, seja pela solução proposta ou pelas tecnologias utilizadas ou, 

principalmente, pelo grau de servitização dos seus serviços. 

Portanto, existem oportunidades de inovar nestes serviços a partir da oferta de serviços 

diferenciados e/ou melhorados pelas Construtechs brasileiras, o que beneficiaria tanto às 

empresas quanto à construção civil brasileira. Estas inovações podem ocorrer através da oferta 

de serviços nas categorias de serviço que não foram identificadas e também através do uso de 

tecnologias diferentes. 
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Figura 15 – Dashboard resumo da classificação das Construtechs brasileiras 

 
 

  

Fonte: A Autora (2021)
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4.3 ANÁLISE DA RELAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS CONSTRUTECHS 

COM A CONSTRUÇÃO 4.0 

 

Rocha, Mamédio e Quandt (2019) consideram em seu estudo que todas as startups 

estão relacionadas com a Indústria 4.0. Não obstante, a literatura relaciona a Indústria 4.0 às 

tecnologias do meio cíber-físico (LAU et al., 2019; FRANK et al., 2019; XU e DUAN, 2019; 

SAWHNEY, RILEY e IRIZARRY, 2020). Lembrando que estas permitem unir os meios digital 

e físico, onde objetos inteligentes se comunicam e interagem entre si (SAWHNEY, RILEY e 

IRIZARRY, 2020). Portanto, empresas vinculadas à Construção 4.0 são exclusivamente 

aquelas que utilizam tecnologias relacionadas ao meio cíber-físico. Desta maneira, apenas 33 

empresas (15%) do total de Construtechs analisadas podem ser consideradas como relacionadas 

à Construção 4.0.  

A Figura 16 mostra a classificação dos serviços ofertados pelas Construtechs 

brasileiras que estão relacionados com a Construção 4.0. Das 33 empresas analisadas, três 

oferecem serviços classificados na fase “Antes da obra”, sendo uma na categoria de “Negócio” 

e duas na categoria de “Projeto (design)”; 25 empresas oferecem serviços classificados na fase 

“Durante a obra”, sendo 19 na categoria “Organização/Gestão” e duas nas categorias de 

“Execução”, “Planejamento tático” e “Suprimentos”; e cinco empresas oferecem serviços 

classificados na fase de “Depois da obra”, todas na categoria de “Operação/Manutenção”. Vale 

destacar que em relação à classificação geral dos serviços, considerando-se as 222 empresas, a 

categoria de “Controle e testes” não apresentou serviços considerados relacionados com a 

Construção 4.0. Ou seja, observou-se que, além do baixo número de empresas que ofertam 

serviços vinculados com a Construção 4.0, a maior parte (25 empresas, 76%) oferece serviços 

classificados na fase “Durante a obra”. 
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Figura 16 – Serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras relacionadas com a Construção 4.0 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

A classificação dos serviços para as empresas relacionadas com a Construção 4.0, 

apresentada na Figura 16, utilizou a definição das categorias de serviço apresentada no Quadro 

3. Aqui, o fator comum entre as empresas é que todas realizam a integração entre os meios 

físico e digital mediante o uso de equipamentos inteligentes que se comunicam entre si. Alguns 

exemplos de empresas relacionadas com a Construção 4.0, para cada fase da obra, apresentam-

se a seguir. 

Dentre as 33 Construtechs que possuem relação com a Construção 4.0, três foram 

classificadas como pertencentes à fase “Antes da obra”. Aqui, cita-se como exemplo a empresa 

“Fractal Engenharia”, classificada na categoria de “Projeto (design)”, que oferece soluções para 

planejamento hídrico baseada em dados coletados a partir de sensores (p.ex. satélites, estações 

telemétricas, etc.) e interpretados através de ciência de dados. 

Quanto à fase “Durante a obra”, 25 Construtechs foram cadastradas. Aqui, cita-se 

como exemplo a empresa “Indution”, classificada na categoria “Organização/Gestão”, que 

oferece serviço de gestão de estoque a partir de etiquetas coladas nos materiais que emitem 
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sinais de radiofrequência que são identificados por aparelhos, realizando assim o controle 

automático do estoque mediante o uso de software. 

E quanto à fase “Depois da obra”, as cinco empresas classificadas estão na categoria 

“Operação/Manutenção”. Aqui, pode-se citar como exemplo a empresa “4vants” que utiliza 

inteligência artificial para detectar anomalias a partir da captura de imagens e vídeos. Dentre 

estas anomalias pode-se citar o excesso de lastro nos trilhos de trens, inspeção de linhas de 

transmissão, inspeção de fachadas, entre outros. 

Conforme apresentado nos exemplos de serviços ofertados pelas Construtechs 

vinculadas à Construção 4.0, alguns serviços poderiam ser automatizados mediante o uso de 

tecnologias do meio cíber-físico. Um deles é o processo de controle de projetos. Para Lin e 

Golparvar-Fard (2020) este processo consta das etapas: planejamento semanal de atividades; 

coleta de informações através de visita ao campo; documentação das informações coletadas; e 

revisão e ajustes no planejamento. Estas tecnologias possibilitariam realizar a coleta de dados, 

monitorar em tempo real e interpretar os dados de forma automática possibilitando a geração 

de resultados que auxiliam na tomada de decisões, absorvendo boa parte das tarefas realizadas 

por operadores humanos nesse serviço. 

A classificação das inovações relativas às Construtechs vinculadas à Construção 4.0 

mostra-se na Figura 17. Das 33 Construtechs analisadas, 28 empresas tiveram suas inovações 

classificadas na categoria de processo, o que corresponde a 85%, 3 empresas (9%) foram 

classificadas como inovação de processo e organizacional, 1 empresa (3%) como inovação de 

processo e produto e 1 empresa (1%) como inovação de produto. Desta forma, verifica-se que 

32 empresas apresentam inovação de processo, o que corresponde a 97% das empresas 

analisadas, sendo seus impactos discutidos a seguir.  
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Figura 17 – Inovações das Construtechs brasileiras relacionadas com a Construção 4.0 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

As 28 empresas classificadas exclusivamente como inovação de processo ofertam 

serviços que alteram a forma com que os clientes desempenham as suas atividades, mediante o 

uso de tecnologias que conectam o meio digital com o meio físico. Um exemplo é a Construtech 

“Pix Force”, que oferece um serviço de aquisição e interpretação automática de imagens do 

canteiro de obras, sendo possível realizar funções como a contagem dos trabalhadores, 

verificação do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), controle de ociosidade da 

mão de obra, entre outras funcionalidades. 

As 3 empresas classificadas como inovação de processo e organizacional ofertam 

serviços que, além de alterar a forma que os serviços de seus clientes são realizados, também 

afetam a forma que o trabalho dos colaboradores da empresa é organizado, sendo consideradas 

nesta classificação empresas que ofertam cursos e treinamentos e monitoram a saúde dos 

colaboradores. Um exemplo é a Construtech “NextCam” que oferece um serviço de aquisição 

de imagens por câmeras seguidas de interpretação automática por inteligência artificial a fim 

de reduzir os acidentes de trabalho em ambientes de risco. 

A Construtech classificada na categoria de inovação de processo e produto trata-se da 

“Aratau” que é uma empresa de construção modular que permite o acompanhamento da 

produção da obra mediante realidade virtual.  
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redução da fadiga e potencialização da força humana. Este equipamento transmite dados brutos, 

através de Internet das Coisas, sobre o uso do exoesqueleto e necessidade de manutenção. 

A partir da classificação dos serviços das Construtechs, conclui-se que 85% das 

empresas analisadas não ofertam serviços vinculados com a Construção 4.0, uma vez que não 

utilizam tecnologias do meio cíber-físico capazes de integrar os meios físico e digital. Deste 

modo, a fim de compreender o quão próximas as Construtechs estão de tornarem-se empresas 

4.0, realizou-se a classificação da digitalização e da “servitização” de seus serviços, que é 

apresentada a seguir. 

 

4.4 CLASSIFICAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO E DA “SERVITIZAÇÃO” DAS 

CONSTRUTECHS BRASILEIRAS 

 

Lembrando que a digitalização está relacionada com a integração dos diferentes 

agentes e processos da construção mediante o uso e acesso a dados digitais, automação e 

conectividade (ALALOUL et al., 2018), e a “servitização” corresponde ao processo de criação 

de valor através do acréscimo de serviços vinculados ao serviço principal (VENDRELL-

HERRERO et al., 2017), as empresas foram classificadas como apresentado nas Figura 18 e 

Figura 19. 

A Figura 18 representa a classificação das empresas que ofertam serviços digitalizados. 

Observa-se que do total de 222 Construtechs analisadas, 199 possuem serviços digitalizados, 

correspondendo a 90%, e 23 empresas não, o que corresponde a 10%. Os impactos dos resultados 

encontrados são discutidos na sequência.  
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Figura 18 – Classificação da digitalização dos serviços das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Dentre as empresas que oferecem serviços digitais, estão as Construtechs cujo serviço 
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processos migrando do papel para o online. Ou seja, um serviço antes realizado de forma 

convencional, mediante registros feitos em papel passa a ser feito em ambiente digital. 

Dentre as empresas que não ofertam serviços digitais estão classificadas, 

principalmente, as empresas que oferecem soluções de produtos e aquelas de construção 
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exemplo, a empresa “Biomassa”, que inova através do desenvolvimento de produtos de alto 

desempenho para a construção civil, como argamassa polimérica, revestimentos térmicos, 

mantas líquidas impermeabilizantes, entre outras soluções. 

A Figura 19 representa a classificação das empresas que ofertam “servitizações”, ou 

seja, as empresas que adicionam serviços complementares ao serviço principal. Observa-se que 

do total de 222 Construtechs analisadas, 189 não ofertam “servitização” juntamente com seus 

serviços, correspondendo a 85%, e 33 empresas podem ser consideradas “servitizadas”, o que 

corresponde a 15%. Aqui, destaca-se que todas as empresas que ofertam “servitizações” 

também são digitalizadas, desta forma, possuindo estas duas características, as 33 empresas 
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aqui classificadas correspondem às mesmas 33 empresas anteriormente classificadas como 

relacionadas com a Construção 4.0. 

 

Figura 19 - Classificação da “servitização” dos serviços das Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 

 

Dentre as Construtechs que ofertam “servitizações” pode-se citar como exemplo a 

empresa “DronDrones” que oferece o serviço de inspeção de espaços confinados através da 

coleta de dados via sensores instalados em drones. Aqui a “servitização” oferecida se refere ao 

serviço de levantamento de dados que é realizado de forma automática pelos sensores instalados 

nos drones, seguida de transmissão de dados brutos para o meio digital.  

Para Lenka, Parida e Wincent (2017), muitas empresas de manufatura adotam a 

digitalização como uma estratégia para atingir a “servitização”. Entretanto, a partir da análise 

das Construtechs brasileiras verificou-se que este ainda é um objetivo a se atingir, uma vez que 

das 222 empresas analisadas apenas 33 evoluíram para o nível de oferecer “servitizações” e 166 

ofertam apenas a digitalização. Esse resultado se deve principalmente à maior simplicidade da 

adoção de tecnologias do meio digital, que envolvem sobretudo componentes de software, 

quando comparado às tecnologias do meio cíber-fisico, que envolvem pelo menos três 

componentes, um para o meio digital, um para o meio físico e a Internet das Coisas para 
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Vendrell-Herrero et al. (2017) definem “servitização” como o processo de criação de 

valor através do acréscimo de serviços vinculados ao serviço principal. Sabendo disso, realizou-

se a classificação do serviço ofertado e também das tecnologias utilizadas, para as 33 empresas 

que ofertam “servitizações”. O resultado desta classificação é apresentado na Figura 20. Assim, 

verificou-se a existência de dois tipos de “servitizações” nas empresas estudadas: levantamento 

de dados e monitoramento. O levantamento de dados corresponde ao serviço de coleta de dados 

brutos, enquanto o monitoramento considera também a análise automática destes dados. 

Desta forma, das 33 Construtechs analisadas, 7 ofertam “servitização” de 

levantamento de dados, através do uso das tecnologias de sensor e câmera (um tipo específico 

de sensor). Já 26 empresas ofertam serviços de monitoramento, sendo a coleta de dados 

realizada através das tecnologias de câmera, sensor, drone, RFID e GPS, e interpretação de 

dados através da tecnologia de inteligência artificial, com visualização de resultados mediante 

realidade virtual.  

 

Figura 20 – “Servitizações” e tecnologias utilizadas pelas Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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Como exemplo de Construtech que oferta a “servitização” de “Levantamento de 

dados”, pode-se citar a empresa “Expeer” que é uma plataforma para investir em ativos 

imobiliários mediante crowdfunding que permite que o investidor acompanhe o andamento da 

obra em tempo real através de imagens obtidas com câmeras. Aqui, não há análise do dado 

coletado, ele é apenas transmitido de forma bruta do meio físico para o meio digital. 

Já como exemplo de Construtech que oferta a “servitização” de “Monitoramento” 

pode-se citar a empresa “ConnectData”, que coleta dados de materiais, equipamentos e pessoas 

durante todo o ciclo da obra através de sensores distribuídos em locais estratégicos da obra. Os 

dados coletados são transmitidos para o meio digital através de Internet das Coisas, onde são 

analisados mediante uso de inteligência artificial, gerando resultados que possibilitam uma 

tomada de decisão mais assertiva. Aqui tem-se, além do levantamento de dados brutos do meio 

físico e transmissão automática para o meio digital, a análise automática destes dados. 

Porter e Heppelmann (2014) apresentam um cenário de quatro possíveis 

“servitizações” para a Construção 4.0, a saber: monitoramento, comando, otimização e 

autonomia. Para esses autores, a categoria de monitoramento corresponde ao serviço de 

inspeção através do uso de dados, como exemplo, eles citam dispositivos que realizam a medida 

do nível de glicose no sangue do paciente de forma automática em um intervalo de tempo pré-

definido; a categoria de comando refere-se aos serviços que são ofertados através do uso de 

algoritmos que respondem a certas mudanças no ambiente de análise, como exemplo, eles citam 

sistemas automáticos de portas de estacionamentos que se abrem automaticamente conforme 

os setores ficam lotados; a categoria de otimização corresponde ao serviço de melhoria no 

desempenho do produto mediante as informações adquiridas nas etapas de monitoramento e 

comando, como exemplo, eles citam modelos de turbinas eólicas que ajustam suas pás de modo 

a maximizar sua produção energética e a dos aerogeradores vizinhos; e por fim, a categoria de 

autonomia, refere-se a habilidade do serviço se adaptar às necessidades do meio, através das 

informações coletadas nas etapas anteriores, permitindo a tomada de decisões sem a intervenção 

humana, como exemplo eles citam os robôs aspiradores de pó, que decidem a rota de limpeza 

automaticamente através do conhecimento do layout do ambiente. 

Entretanto, a partir das análises dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras 

identificou-se a necessidade de acrescentar uma nova categoria ao esquema proposto por Porter 

e Heppelmann (2014), uma vez que se identificou empresas que realizam apenas o serviço de 

levantamento de dados brutos, sem realizar a análise automática dos mesmos. Ou seja, 

verificou-se que além do serviço de monitoramento exigir que seja realizada uma etapa anterior 
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de levantamento de dados, este serviço, sozinho, também é apreciado pelo mercado. Assim, a 

Figura 21 apresenta os níveis de “servitização” propostos neste trabalho. 

 

Figura 21 – Níveis de “servitização” 

 

Fonte: A Autora (2021), adaptado de Porter e Heppelmann (2014) 

 

A partir da classificação das “servitizações” verificou-se que as Construtechs ofertam 

apenas as “servitizações” de levantamento de dados e monitoramento, ou seja, níveis iniciais 

de “servitização”. Portanto, mesmo as Construtechs identificadas como vinculadas com a 

Construção 4.0, agregam serviços de nível tecnológico básico ao serviço principal, resultado 

que vai de encontro à afirmação realizada por Lam e Fu (2019), de que a indústria da construção 

é conhecida por estar associada a criação de startups de baixo nível tecnológico. Desta forma, 
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há potencial de inovação a partir da oferta de “servitizações” mais elaboradas, referentes às 

categorias de comando, otimização e autonomia. 

Xu e Duan (2019) recomendam que além da etapa de levantamento de dados também 

seja realizada a etapa de interpretação destas informações, e sugerem para isso, o uso da 

tecnologia de big data. Verificou-se que 7 empresas (21%) vinculadas com a Construção 4.0 

oferecem o serviço de coleta de dados brutos, sem oferecer o serviço de análise dos dados, ou 

seja, seus clientes necessitam realizar o serviço de análise ou contratar outra empresa que faça 

isso. Portanto, o serviço oferecido é menos atrativo ao consumidor. Assim, verifica-se uma 

oportunidade de inovação para estas 7 empresas, através da oferta também da “servitização” de 

monitoramento. 

Já as 26 empresas (79%) que ofertam a “servitização” de monitoramento, em sua 

maioria utilizam a tecnologia de sensor para realizar a etapa de levantamento de dados e 

inteligência artificial para realizar a análise dos dados. Para exemplificar esta afirmação 

consideram-se os serviços ofertados pelas empresas a seguir. A Construtech “4vants” oferece 

o serviço de análise de obras de infraestrutura, e a Construtech “ConnectData” oferece o serviço 

de rastreamento de materiais no canteiro de obras. Apesar de oferecerem serviços diferentes, 

ambas as empresas oferecem a “servitização” de monitoramento através das mesmas 

tecnologias (sensor e inteligência artificial). Ou seja, as “servitizações” oferecidas pelas 

Construtechs brasileiras são similares e, portanto, existem potenciais de inovação através da 

oferta de “servitizações” mais avançadas, como as propostas por Porter e Heppelmann (2014) 

(comando, otimização e autonomia), e através do uso de tecnologias diferentes das já utilizadas 

pelas empresas. 

A partir das análises realizadas sobre os serviços ofertados pelas Construtechs 

brasileiras identificaram-se oportunidades de inovação, tanto para as Construtechs quanto para 

os clientes que utilizam os serviços. Estas oportunidades de inovação são apresentadas a seguir. 

 

4.5 SERVIÇOS COM POTENCIAL DE INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

BRASILEIRA 

 

Finalizada a análise da classificação dos serviços ofertados pelas Construtechs 

brasileiras, realizou-se uma análise dos potenciais de inovação na construção civil identificados. 

Destaca-se que a análise se refere aos potenciais identificados com base nas Construtechs 

contidas no escopo desta pesquisa, ou seja, Construtechs identificadas no mapeamento de 2020 
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da empresa Terracotta, para as categorias de “Projeto e Viabilidade” e “Construção”, e que 

cujas empresas contavam com informações disponíveis nos seus sites. 

As oportunidades de inovação aqui apresentadas se referem, sobretudo, aos serviços 

pouco ou não ofertados pelas Construtechs analisadas e também às opções de ofertar serviços 

de forma diferente, através do uso de novas tecnologias, por exemplo. Também se considera 

oportunidades de inovação a oferta de serviços vinculados com a Construção 4.0, uma vez que 

estes possibilitam às empresas que os utilizam benefícios como redução de custos e prazos, 

aumento da produtividade, melhoria da qualidade do produto, aumento da segurança no 

trabalho e da sustentabilidade (OESTERREICH e TEUTEBERG, 2016; DALLASEGA, 

RAUCH e LINDER, 2018; FRANK et al., 2019). 

Quanto aos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras, neste trabalho, realizou-

se a classificação de acordo com as onze categorias propostas por Liu, Oviedo Haito e Cardoso 

(2013), a saber: Negócio; Organização / Gestão; Projeto (design); Projeto da produção; 

Especificações técnicas; Planejamento tático; Suprimentos; Execução; Controle e teste; 

Operação e Manutenção; e Desconstrução. Após a etapa de classificação, constatou-se que não 

foram identificadas Construtechs que ofertem serviços das categorias de “Projeto da produção”, 

“Especificações técnicas” e “Desconstrução”. Assim, aqui encontra-se um potencial de 

inovação, uma vez que é um nicho de serviço não ofertado no mercado, dentre as Construtechs 

analisadas nesta pesquisa.  

Além disso, identificou-se apenas uma Construtech que oferta serviço da categoria 

“Controle e Testes”. Esta empresa trata-se da “ConsulteGEO”, que oferece soluções para o 

controle tecnológico do concreto em obras. Assim, a categoria de “Controle e Testes” também 

foi considerada com potencial de inovação, uma vez que há poucos serviços ofertados no 

mercado, de acordo com as empresas analisadas nesta pesquisa. 

Dito isso, verifica-se que apesar de não existir a oferta destes serviços, no mercado 

existe a demanda, uma vez que, conforme afirma Ceotto (2017), a produtividade da construção 

civil está diminuindo nos últimos anos em virtude da falta de inovação e da defasagem 

tecnológica. Desta forma, uma maneira de melhorar a produtividade, e, portanto, aumentar a 

competitividade das empresas, é através de serviços inovadores e parceiros tecnológicos, como 

as Construtechs. 

Quanto às tecnologias utilizadas nos serviços, verificou-se a ausência de Construtechs 

que ofertam serviços com robôs do tipo actuator; três empresas analisadas estão desenvolvendo 

projetos para impressão 3D, porém ainda não ofertam este serviço ao mercado; e apenas uma 



80 

empresa foi identificada utilizando a tecnologia de sensores do tipo vestível, através de um 

exoesqueleto. Desta forma, considera-se que a criação de empresas que utilizem estas 

tecnologias também é um potencial de inovação para a construção civil brasileira.  

Também a partir da análise das tecnologias utilizadas no serviço das Construtechs 

verificou-se que das 222 empresas analisadas apenas 33 (15%) podem ser consideradas 

relacionadas com a Construção 4.0. Resultado que reforça a afirmação feita por Lam e Fu 

(2019), de que as Construtechs são empresas de baixo nível tecnológico. Assim, considera-se 

um potencial de inovação a criação de empresas que utilizem o conceito da Construção 4.0, em 

todas as categorias de serviço. Isso, conforme apresentado nas análises deste trabalho é possível 

mediante o uso de tecnologias do meio cíber-físico, que integrem os meios físico e digital. 

Dentre as Construtechs identificadas como vinculadas com a Construção 4.0, 

classificou-se as “servitizações” oferecidas. A partir disto, elaborou-se a Figura 22, que 

apresenta uma matriz que relaciona as “servitizações” (eixo horizontal) adicionadas ao serviço 

principal (eixo vertical) ofertado pelas Construtechs brasileiras, com as tecnologias utilizadas. 

A partir da análise da Figura 22 verifica-se que as “servitizações” vinculadas ao serviço 

principal ofertado são apenas de levantamento de dados e monitoramento, ou seja, níveis 

iniciais de “servitização” e que existe pouca variedade de tecnologias utilizadas nos serviços. 

Assim, considera-se um potencial de inovação a criação de empresas que ofertem 

“servitizações” mais elaboradas, como as propostas por Porter e Heppelmann (2014), a saber: 

comando, otimização e autonomia. 

Desta forma, os espaços representados em branco na Figura 22 são oportunidades de 

inovação, uma vez que estes serviços 4.0 não são ofertados no mercado e há demandas para os 

benefícios que eles podem proporcionar às empresas, como aumento da produtividade e 

redução de custos (FRANK et al. 2019). Portanto, há potenciais de inovação para as 

Construtechs brasileiras através da oferta de serviços vinculados com a Construção 4.0 em seu 

maior nível de complexidade. 
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Figura 22 – Tecnologias utilizadas nas “servitizações” oferecidas pelas Construtechs brasileiras 

 

Fonte: A Autora (2021) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram classificados os serviços ofertados por 222 Construtechs 

brasileiras, através da identificação do serviço oferecido, inovação proposta pelo serviço, 

tecnologias vinculadas à Construção 4.0 e propriedades que o uso destas tecnologias altera no 

serviço. Com isso verificou-se, dentre outros, a relação dos serviços ofertados pelas 

Construtechs brasileiras com a Construção 4.0. 

A partir da classificação geral das empresas identificou-se que a maior parte das 222 

Construtechs analisadas ofertam serviços de organização e gestão (79 empresas, 36%), durante 

a obra, através de plataformas digitais que melhoram o fluxo de informação (166 empresas, 

75%) e inovam no modo em que os serviços são realizados nas empresas que as contratam, ou 

seja, em processo (161 empresas, 75%). Nelas, também se verificou que maioritariamente (199 

empresas, 85%) as Construtechs ofertam serviços vinculados com a digitalização e 

minoritariamente (33 empresas, 15%) serviços vinculados com a Construção 4.0, e portanto, 

com a digitalização e a “servitização”. 

Comprovou-se que as Construtechs brasileiras são empresas inovadoras. Entretanto, 

as inovações vinculadas com a Construção 4.0 limitam-se a empresas que ofertam serviços 

capazes de integrar os meios físico e digital, o que é possibilitado pelo uso de tecnologias do 

meio cíber-físico (33 empresas, 15%). Dentre as empresas vinculadas com a Construção 4.0 

verificou-se que a maior parte das inovações ocorrem em processos, durante a obra, que todos 

os serviços estão vinculados com a digitalização e a “servitização”, e também que as 

“servitizações” ofertadas são de nível básico, ou seja, levantamento de dados (7 empresas) e 

monitoramento (26 empresas).  

A partir desses resultados identificaram-se potenciais de inovação para a construção 

civil. Considerou-se que os potenciais de inovação estão em oferecer ao mercado um serviço 

novo ou significativamente melhorado. Isso pode ser alcançado através da oferta de serviços 

nas categorias em que foram encontradas poucas ou nenhuma Construtech ofertando o serviço 

(Projeto de Produção, Especificações Técnicas, Controle e Testes e Desconstrução), através do 

uso de tecnologias diferentes das utilizadas (robôs do tipo actuator, impressora 3D e sensores 

do tipo vestível) e através da oferta de “servitizações” mais avançadas (comando, otimização e 

autonomia). 

Dito isto, as principais contribuições deste trabalho são: 1) a identificação do perfil de 

serviço e inovação ofertado pelas Construtechs brasileiras, informação não identificada na 

literatura; 2) a identificação de potenciais de inovação tanto na indústria da construção civil 
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brasileira quanto em oportunidades de empreendedorismo para novas startups; e 3) a 

identificação da relação dos serviços ofertados pelas Construtechs brasileiras com a Construção 

4.0, análise também não identificada na literatura. 

Sugere-se para trabalhos futuros aplicar a mesma metodologia para analisar as 

Construtechs classificadas pela empresa Terracotta nas categorias de “Aquisição de Imóveis” 

e “Propriedade em uso”; aplicar a mesma metodologia para analisar as Construtechs em outros 

países a fim de comparar com os resultados obtidos no Brasil, verificando possíveis 

oportunidades de inovação para as empresas brasileiras; aplicar a mesma metodologia para 

empresas que ofertam serviços de obra, e não são Construtechs; e realizar estudo de caso com 

algumas das Construtechs analisadas que ainda não estão relacionadas com a Construção 4.0, 

elaborando um roteiro para que elas venham a se tornar 4.0. 
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