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ARTIGO TÉCNICO: 

“Desmistificando conceitos e o novo mercado de CONSTRUTECHS” 

 

Resumo 

Este artigo visa elucidar e desmistificar conceitos sobre inovação, empreendedorismo 

e o novo mundo das startups e construtechs. Enormes desafios precisam ser vencidos 

e há uma série de problemas que o setor de construção civil precisa enfrentar para de 

desenvolver e crescer de forma competitiva. No mercado que menos inova e é pouco 

produtivo, as construtechs vieram para mudar a realidade e trazer novas soluções 

para problemas antigos desta indústria.    
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Abstract 

This article aims to elucidate and demystify concepts about innovation, 

entrepreneurship and the new world of startups and construtechs. Many challenges 

must be overcome and there are a few problems that the construction industry needs 

to face in order to develop and grow competitively. In the market that least innovates 

and is not very productive, construtechs have come to change reality and bring new 

solutions to old problems in this industry. 
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Introdução 

A inovação tecnológica revolucionou a forma como resolvemos os problemas das 

pessoas e das empresas, modificou as relações de consumo, a legislação e como 

convivemos em sociedade. Novas palavras surgiram como; startups, fintechs, 

construtechs, agrotechs, unicórnios dentre outras. Para entendermos as intensas 

transformações que o mundo vem passando nos últimos anos é necessário 

desmistificar alguns conceitos sobre o que é inovação e seus impactos. O objetivo 

deste artigo é tornar estes conceitos mais próximos do dia a dia das pessoas e das 

empresas, permitindo que haja uma aproximação entre entidades, governos, 

corporações e indivíduos visando o desenvolvimento dos mercados e da sociedade.  

 

Desenvolvimento 

Mas o que é inovação? Segundo o dicionário Aurélio, Inovação é aquilo que é novo; 

ação ou efeito de inovar; coisa nova; novidade. No contexto atual a palavra inovação 

é utilizada para novas ideias, invenções seja de novos produtos, serviços, processos, 

modelos de negócio que chegam ao mercado.  

Vemos todos os dias novidades na indústria com novos produtos ou serviços, carros 

elétricos, produtos de tecnologia que auxiliam nossa produtividade como os 

assistentes digitais por inteligência artificial. Inovações na área de medicina com 

novas terapias e equipamentos, no varejo com novas formas de comercialização e 

entrega de produtos, no mercado financeiro com os bancos digitais e novos meios de 

pagamento etc. Todos estes avanços inauguraram novas eras na indústria e nos 



mercados. A todo instante vemos novas empresas surgindo no Brasil e no mundo que 

procuram solucionar problemas por meio de um modelo de negócio repetível, 

escalável e lucrativo. Essas empresas são chamadas de startups. Empresas de base 

tecnológica que visam através de estrutura enxuta e ágil resolver grandes desafios 

das sociedades e das organizações. Com tecnologias que melhoram, processos, com 

produtos e serviços inovadores e alcance em escala global a um custo mais acessível 

e potencial de crescimento mais rápido. Alguns exemplos de startups são; o Uber, 

Airbnb, Ifood, Spotfy, Netflix etc.   

Cada startup está situada em um determinado setor tornando-as especialistas nestas 

áreas. Há no mercado as fintechs (startups que apresentam soluções financeiras por 

meio de tecnologia. Ex: Nubanck), agrotechs (empresas de base tecnológica que 

apresentam soluções para a área agro. Ex: Pastar), healthtechs (startups que 

oferecem serviços e soluções para área médica) e assim sucessivamente em 

qualquer atividade da economia.  

Alguns setores este avanço foi percebido mais rapidamente que em outros. Chegou a 

hora desta revolução alcançar o setor de construção civil e imobiliário com as 

chamadas construtechs, empresas de base tecnológica que atuam nesta área. O setor 

de construção civil é um dos que menos inova no Brasil e no mundo. As construtechs 

são startups que atuam no mercado de construção civil, imobiliário oferecendo 

soluções que vão desde a gestão da obra a reforma, aluguel e revenda de 

empreendimento imobiliário etc.  

O conceito de construtechs surgiu nos Estados Unidos e junto com ele veio o conceito 

de diversas outras startups similares. De acordo com o artigo Construtechs: como as 

startups estão revolucionando o mercado imobiliário existem diversas categorias de 

startup que trabalham nessa área são elas: 

 



 

Fonte: Adaptado do Artigo - Construtechs: como as startups estão revolucionando o mercado imobiliário 

As construtechs são o termo escolhido no Brasil que engloba todas as categorias 

acima. Essas startups possuem soluções que trabalham no seguinte escopo: 

• Aluguel, compra e venda de imóveis; 

• Orçamentos; 

• Planejamento e controle de obras; 

• Prospecção de terrenos; 

• Manutenção predial;  

• Investimento e crowdfunding; 

• Reformas interiores; 

• Segurança do trabalho; 

• Gestão de materiais; 

• Etc. 

O mercado de construção civil é um dos mais importantes e maiores do mundo. De 

acordo com um estudo da McKinsey a indústria de construção emprega 7% da 

população economicamente ativa e é um dos maiores do mundo com US$10 trilhões 

de dólares com bens e serviços relacionados a cada ano. Porém o setor tem um 

problema de produtividade intratável. Ainda segundo este estudo, o setor da 

construção civil é o um dos menos digitalizados do mundo.  



Globalmente, o crescimento da produtividade no setor de construção tem uma média 

de apenas 1% ao ano nas duas últimas décadas, comparado com os crescimentos de 

2,8% para o total da economia global e 3,6% no caso da indústria.  

Este cenário demonstra uma imensa oportunidade às empresas e startups de 

desenvolver inovação para suprir os enormes desafios do setor.  

E onde estão as oportunidades para transformar o mercado de construção civil? 

• Diminuir custos operacionais; 

• Soluções para ganho de produtividade; 

• Soluções para garantir e aumentar a segurança do trabalhador da construção 

civil; 

• Diminuir os acidentes causados por falhas nos sistemas; 

• Soluções para aprimorar o planejamento e controle de obras; 

• Soluções para otimizar logística, compras e controle de estoques; 

• Soluções para smart cities, tornando-as mais sustentáveis e resilientes; 

• Etc. 

Todos estes desafios da indústria vão requerer das empresas que desejam inovar 

neste setor capacidade e conhecimentos sobre os seguintes temas: 

• Internet das coisas (IoT); 

• Machine learning; 

• Data Science; 

• Big Data; 

• Inteligência Artificial (IA). 

Assim, alguns profissionais vão ser requisitados para as empresas do futuro: 

• Desenvolvedores e programadores; 

• Cientista de Dados; 

• Analista de Big Data; 

• Engenheiro de Dados; 

• Especialista em UX e UI; 

• Criadores de conteúdo; 

• Profissional de marketing digital; 

• Segurança da informação; 

• Gestor de comunidade; 

• Gestor de inovação; 



• Etc. 

Para se ter uma ideia da importância da inovação para a construção civil e do potencial 

de crescimento deste mercado, basta olhar os dados da plataforma PitchBook. Há dez 

anos a tecnologia de construção mal era uma indústria. Venture Capitals investiram 

apenas US$4,5 milhões de dólares em dois acordos ao redor do mundo. Em 2017 

este número saltou para US$538 milhões de dólares em 40 acordos na plataforma 

Pitch Book e no ano de 2019 venture capitals já investiram US$900 milhões de dólares 

no setor. Haverá espaço para muito crescimento e oportunidades neste mercado. 

Cabe às empresas Brasileiras iniciarem seu processo de profissionalização na gestão 

e aderirem a onda de inovação. Para isso é extremamente importante: 

• Fomentar a cultura empreendedora nos jovens e empresários; 

• Aproximar a academia, centros de tecnologia do mercado e das empresas. 

Promovendo e desenvolvendo programas para incentivar a produção de 

conhecimento, inovação e novas soluções para o mercado; 

• Startups precisam de apoio da indústria de construção civil, fundos de 

investimento, Venture Builders, investidores anjos, bancos de fomento etc. 

• Apoio do governo através de políticas de incentivo à inovação através de 

subsídios, apoio à indústria criativa, a startups, inventores e pesquisadores. 

• Produção de conhecimento e pesquisa acadêmica que dê suporte à criação de 

novas soluções para o mercado. 

• Aumento do número de patentes registradas; 

• Conectar os centros de desenvolvimento de tecnologias, universidades, 

indústrias com empresas, hubs, aceleradoras e governo em prol de um projeto 

de inovação para o Brasil. 

• Etc. 

 

 

Conclusão 

O mundo está passando por transformações cada vez mais aceleradas e o setor de 

construção civil precisa acompanhar este desenvolvimento.  

Este segmento ainda carece muito de soluções para os seus desafios pois é um dos 

que menos inova ganhando apenas para o segmento de pesca. Sua produtividade 

ainda é muito baixa crescendo abaixo da média da indústria e da média mundial. 



Porém, as construtechs chegaram para abalar as estruturas de um mercado 

tradicional e pouco inovador. Os investimentos em inovação crescem a cada ano e 

muitos desafios precisam ser vencidos para tornar este um mercado mais próspero, 

tecnológico e conectado.  

Startups, empresas, centros de pesquisa, hubs, aceleradoras e o governo precisam 

se unir para criar um projeto de desenvolvimento de logo prazo que visem 

desenvolvimento sustentável, responsável e consciente. Nossas cidades e sua 

infraestrutura precisam ser sustentáveis, resilientes e inteligentes. O setor de 

construção civil tem muito a se desenvolver no mundo e no Brasil e só há um caminho 

para isso, a inovação!  
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