
SONDAGEM ESPECIAL 60
Uso de Tecnologia na Indústria da Construção

Resultados por Porte

Assinale os itens principais itens no mercado brasileiro que facilitam a aquisição de novas 
tecnologias pela empresa*

Total Pequeno Médio Grande
Existência de fornecedores das tecnologias e assistência técnica na região 44 45 43 44
Existência de fontes apropriadas de financiamento 35 31 38 33
Existência de mão de obra qualificada para operar as novas tecnologias 33 36 33 28
Uso das novas tecnologias pelas empresas concorrentes 31 20 35 35
Facilidade de compreensão e operacionalização das novas tecnologias 21 26 18 22
Forte redução nos custos da produção 49 44 51 51
Baixos custos para aquisição, uso e manutenção das novas tecnologias 23 25 19 27
Baixo tempo de retorno sobre os investimentos realizados 22 15 26 24
Flexibilidade das novas tecnologias à infraestrutura existente 33 35 30 34

Assinale os principais obstáculos no mercado brasileiro à aquisição de novas tecnologias 
pela empresa*

Total Pequeno Médio Grande
Taxas de juros e câmbio elevados 54 51 53 59
Falta de clareza sobre o dinamismo de mercado 23 21 22 27
Falta de fontes apropriada de financiamento 23 20 25 21
Falta de fornecedores da tecnologia e assistência técnica na região 28 26 27 29
Altos custos para aquisição, uso e manutenção da tecnologia 51 51 55 43
Elevado tempo de retorno sobre o investimento feito 19 24 19 15
A necessidade de infraestrutura adequada da empresa 15 17 17 9
Baixo impacto da tecnologia na redução dos custos da produção 9 11 6 12
Falta de mão de obra qualificada para operar a tecnologia 38 37 37 40
A falta de percepção do usuário sobre as vantagens da nova 
tecnologia em relação àquela ja estabelecida 13 11 15 14

Impossibilidade de se observar e testar as novas tecnologias antes 
da sua aquisição 16 13 14 22

Infraestrutura para testes de novas tecnologias ou materiais (laboratórios) 5 5 5 5

Assinale os  itens prioritários que são levados em consideração pelos tomadores de decisão da 
empresa no processo de compra de novas tecnologias*

Total Pequeno Médio Grande
Os custos associados à aquisição e manutenção da nova tecnologia 78 73  78 86
A mão de obra necessária para operar a nova tecnologia 60 61  61 54
A nova tecnologia reduz os custos da construção 76 66  78 81
A nova tecnologia aumenta a qualidade da construção 67 72  61 73
A nova tecnologia reduz impactos ambientais 29 32 26 33
A nova tecnologia me permite estar no mesmo patamar tecnológico que 
meus concorrentes 42 43 46 33
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Assinale os principais segmentos tecnológicos que sua empresa pretende investir nos
próximos 5 anos*

Total Pequeno Médio Grande
Tecnologia da informação 64 56 65 74
Sistemas estruturais 59 62 57 60
Sistemas prediais 53 59 49 55
Sistemas de coberturas 13 15 14 8
Sistema de revestimentos 28 30 27 29
Tecnologias para infraestrutura de canteiros 49 43 55 43

Resultados por Setor

Assinale os  itens principais itens no mercado brasileiro que facilitam a aquisição de novas
tecnologias pela empresa*    

Total Construção 
de edifícios

Obras de 
infraestrutura

Serviços 
especializados

Existência de fornecedores das tecnologias e assistência 
técnica na região 44 44 44 42

Existência de fontes apropriadas de financiamento 35 36 36 31
Existência de mão de obra qualificada para operar as novas 
tecnologias 33 34 33 30

Uso das novas tecnologias pelas empresas concorrentes 31 29 34 32
Facilidade de compreensão e operacionalização das novas 
tecnologias 21 26 14 17

Forte redução nos custos da produção 49 47 59 41
Baixos custos para aquisição, uso e manutenção das novas 
tecnologias 23 22 20 28

Baixo tempo de retorno sobre os investimentos realizados 22 22 24 23
Flexibilidade das novas tecnologias à infraestrutura existente 33 32 26 44

*A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas respostas

Assinale os principais obstáculos no mercado brasileiro à aquisição de novas tecnologias 
pela empresa*

Total Construção 
de edifícios

Obras de 
infraestrutura

Serviços 
especializados

Taxas de juros e câmbio elevados 54 52 61 48
Falta de clareza sobre o dinamismo de mercado 23 25 23 19
Falta de fontes apropriada de financiamento 23 21 26 23
Falta de fornecedores da tecnologia e assistência técnica 
na região 28 32 21 24

Altos custos para aquisição, uso e manutenção da tecnologia 51 47 55 56
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Assinale os  itens prioritários que são levados em consideração pelos tomadores de decisão da 
empresa no processo de compra de novas tecnologias*

Total Construção 
de edifícios

Obras de 
infraestrutura

Serviços 
especializados

Os custos associados à aquisição e manutenção da nova 
tecnologia 78 69 94 90

A mão de obra necessária para operar a nova tecnologia 60 53 65 73
A nova tecnologia reduz os custos da construção 76 77 85 60
A nova tecnologia aumenta a qualidade da construção 67 71 59 66
A nova tecnologia reduz impactos ambientais 29 30 29 25
A nova tecnologia me permite estar no mesmo patamar
tecnológico que meus concorrentes 42 31 52 63

Assinale os principais segmentos tecnológicos que sua empresa pretende investir nos
próximos 5 anos*

Total Construção 
de edifícios

Obras de 
infraestrutura

Serviços 
especializados

Tecnologia da informação 64 59 72 71
Sistemas estruturais 59  63 56 52
Sistemas prediais 53  63 40 39
Sistemas de coberturas 13 14 10 12
Sistema de revestimentos 28 32 26 19
Tecnologias para infraestrutura de canteiros 49 49 52 43

*A soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas respostas

Total Construção 
de edifícios

Obras de 
infraestrutura

Serviços 
especializados

Elevado tempo de retorno sobre o investimento feito 19 19 17 22
A necessidade de infraestrutura adequada da empresa 15 13 19 15
Baixo impacto da tecnologia na redução dos custos da 
produção 9 11 3 11

Falta de mão de obra qualificada para operar a tecnologia 38 41 27 43
A falta de percepção do usuário sobre as vantagens da nova 
tecnologia em relação àquela ja estabelecida 13 14 14 12

Impossibilidade de se observar e testar as novas tecnologias 
antes da sua aquisição 16 14 25 9

Infraestrutura para testes de novas tecnologias ou materiais 
(laboratórios) 5 5 4 7


