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ATRASOS DA DIGITALIZAÇÃO 
NA CONSTRUÇÃO

Source: McKinsey Global Institute, Reinventing Construction: A Route to Higher Productivity – February 2017



NOSSA FILOSOFIA

• Cobrir o espaço entre o Desenho e o Registro
• Fluxo de trabalho de construção digital integrado para 

agilizar as operações de construção
• Tópico Digital Único

• Abordagem focada na equipe de campo, baseada no 
fluxo de trabalho
• Separe a experiência do usuário da tecnologia subjacente
• Traga uma filosofia que prioriza os dispositivos móveis

• Produza as melhores práticas da indústria
• Aplicativos COTS desenvolvidos com alta configurabilidade 

para atender às necessidades individuais da empresa



PROCESSO ATUAL

•Fluxos de trabalho isolados 
•Conjuntos de dados isolados

Planejamento e 
Engenharia

● Design em CAD ou GWD
● UTMs  em ERP / AMS
● Orçamentos em ERP
● Ativos existentes em GIS
● Permitem
● Ordens de serviço no 

WMS

Pacote de 
Inicio de 
Trabalho 
em Papel

Construção

● Materiais em papel / excel
● Esboços no papel
● Mão de obra no WMS
● Formulários de papel

Fechamento de Projeto

● Reconcilie manualmente 
planejado x real

● Atualização dos sistemas 
de registro manualmente

Pacote de 
Fechamento 

em Papel
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LIMITAÇÕES DO PROCESSO ATUAL

DADOS PARA A OBRA:●Pacote de trabalho em papel - várias fontes, mistura entre 
papel e vários aplicativos desconectados

COLETA DE DADOS:●Locais de ativos desenhados à mão, dimensionamento 
manual●Sem GPS de Alta Precisão ou leitura de código de barras●Sem rastreabilidade ou validação de material●Sem segurança em tempo real e validação de conformidade●Múltiplas ferramentas / papel desconectados

REVISÃO E APROVAÇÃO:●Sem visibilidade em tempo real do progresso ou qualidade 
do projeto●Os dados são isolados em vários lugares●Reconciliação manual de material●Fechamento de projeto atrasado devido a processos 
manuais●Falta de integração com GIS, EAM, ADMS - atualizações 
manuais para sistemas de registro



A SOLUÇÃO DA LOCUSVIEW

● Aplicação Móvel
○ Formulários de ativos - localização e 

atributos de GPS
○ Lista de Materiais do Projeto
○ Uso dos Materiais
○ Fotos, assinaturas
○ Documentos de campo associados 

(Licenças, Desenho, etc.)

● Aplicação Web 
○ Acompanhamento de Progresso em 

Tempo Real
○ Revisão e Aprovação do Projeto
○ Geração Automatizada de Relatórios
○ Colaboração com back-office

● Hardware Kit
○ Tablet Samsung Tab Active 3
○ EOS Arrow Gold GNSS GPS Receiver
○ Antena RTK e Pacote de Assinatura Local*

UNIFICA A COLETA DE DADOS DE CAMPO EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO



PROPOSTA FUTURA: DIGITAL THREAD
• Crie uma Linha Digital que conecte todos os dados de construção, desde o projeto até o sistema de registro
• Pacote de Trabalho Digital com orçamento, design, material e dados de ordem de trabalho integrados atribuídos ao campo
• As-Built Digital para coletar dados de construção e validar em relação ao pacote de trabalho digital
• Pacote de Fechamento Digital que combina todos os dados coletados em campo, realiza reconciliação e atualiza o sistema de registro

Planejamento e 
Engenharia

● Design em CAD ou 
GWD

● UTMs em ERP / AMS
● Orçamentos em ERP
● Ativos existentes em 

GIS
● Permitem
● Ordens de serviço no 

WMS

Pacote de 
Inicio de 
Trabalho 

Digital

Construção

● As-builting digital com GPS 
de alta precisão

● Leitura de código de barras 
para propriedades de 
materiais

● Validação de material
● Trabalho digital e 

rastreamento de materiais

Fechamento do Projeto

● Reconciliação de Material 
e Mão de Obra 
Automatizado 

● Geração automatizada de 
relatórios

● Atualização automatizada 
do sistema de registro

Pacote de 
Fechamento 

Digital
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NOSSO VALOR
Eficiência de CapX

• Instale / substitua mais ativos mais rapidamente, removendo gargalos no 
processo de construção

• Mais ativos por capital $ gasto

Reduz Custos
• Diminua o tempo e a mão de obra necessários para encerrar projetos de 

construção, automatizando as tarefas de encerramento

Reduz Riscos
• Melhore a qualidade dos dados
• Mudanças de documentos (RFIs, mudanças de design)
• Melhore o acabamento da construção e a qualidade do material
• Garanta a conformidade com os padrões
• Melhore a localização para futura manutenção
• Aumente a visibilidade sobre a execução da construção

Resultados Obtidos por Clientes:
• 90% redução no tempo necessário para realizar a reconciliação de material

•70% redução no tempo de ciclo do projeto
•50% redução de custos na coleta de dados de campo (em comparação com topógrafos)
•20% economia de tempo com fechamentos mais rápidos e redução de inatividade no campo



NOSSOS CLIENTES



VPI CHARGE
• Durante um importante projeto de construção elétrica para um grande IOU na 

Califórnia, os requisitos de dados as-built da concessionária mudaram: todos os 
ativos elétricos tiveram que ser localizados por GPS com uma precisão de +/- 0,2 
'durante a construção

• A coleta de dados de GPS de alta precisão como esse era normalmente limitada a 
topógrafos com equipamentos caros e treinamento profissional. Mas os avanços 
recentes em hardware e software permitiram que equipes de construção 
capturassem dados GPS de alta precisão e fizessem isso como parte das tarefas 
de construção e inspeção de rotina.

• Tempo desde o contrato até a entrada em operação = 2 semanas

• Treinamento = 4 horas

• Resultados:

• 20% economia de tempo e geração de As-built

• 50% economia de custos em relação ao uso de topógrafos



CONCESSIONÁRIA INTERESTADUAL 
• Background

• Operadora de distribuição e transmissão de gás natural e elétrica que atende clientes 3M em cinco 
estados

• A operadora precisava de um programa de atualização do sistema de solução digital em larga 
escala para reduzir o tempo do ciclo de encerramento do projeto, automatizando a reconciliação de 
material

• Implementação
• Locusview implementado e integrado  ao Maximo para enviar ordens de serviço com BOMs 

específicos do projeto para equipes de campo
• Implantado para mais de 250 usuários internos e mais de 150 equipes terceirizadas
• Implementou o modelo Locusview Lease para reduzir o custo total de propriedade e terceirizar todo 

o gerenciamento de tecnologia

• Resultados
• Redução de 90% no tempo necessário para reconciliar os materiais no final de um projeto
• Redução de perda de Materiais e rastreamento aprimorado de materiais menores

• Próximos Passos
• Integrando Maximo para UTMs  para oferecer suporte à automação de thread digital em 2022



Obrigado!!!
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