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RESUMO:  A presente pesquisa aborda uma temática bem relatada nos tempos atuais, pois a 
modernização é um fator que contribui no campo da engenharia, no qual irá enfatizar sobre os 
softwares utilizados para a criação e elaboração de projetos elétricos, destacando Revit MEP, 
WOCA, Qi Elétrica e PRO-Elétrica, com suas funções aplicáveis nos projetos e que mais 
despertam o interesse dos projetistas. O objetivo geral deste estudo consiste em analisar a 
importância da modernização e os fatores que apontam a escolha dos softwares na realização 
de projetos elétricos, assim como a apresentação dos procedimentos que os regem, 
compatibilizando com todo o regimento utilizado, entendendo o conceito e a execução. A 
discussão na aplicação de cada software utilizado e os benefícios trazidos por eles, assim 
como os pontos que precisam de melhorias e aprimoramento. O método utilizado para a 
realização da pesquisa foi a revisão bibliográfica, na qual o autor por meio de estudos e 
leituras pode apresentar sua percepção em referência a artigos e obras direcionadas à temática 
apresentada. Os resultados da experiência revelaram que existe necessidade de profissionais 
relacionados trabalharem em conjunto para a melhor eficácia das instalações e execução de 
atividades correlacionadas, alertando ao contexto que proporciona o conforto e a segurança 
dos usuários, afinal, a escolha do software proporciona ao engenheiro a eficácia das atividades 
em questão. Por fim, no geral os softwares pesquisados foram eficazes no que se propuseram, 
apresentando suas características com eficiência e qualidade 
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