
PROJETO
CONCEITUAL PROJETO BÁSICO

PROJETO
EXECUTIVO

COORDENAÇÃO E 
GERENCIAMENTO

CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS

VISUALIZAÇÃO E
APRESENTAÇÃO

AS-BUILT OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO

Análise da trajetória de veículos
e implantação de vagas de
estacionamento 

Documentação baseada em normas
de giro de veículos e projetos e
vagas de estacionamento

Elaboração de cadastros,
planejamento urbano e
mapas temáticos em GIS

Criação e documentação de
diagramas e sistemas de controle
elétricos

Tratamento, edição e conversão
de imagens em objetos DWG

Modelagem de tubulação 3D
e geração de documentação 2D
e isométricos

Elaboração de fluxogramas
P&ID de tubulação

Gestão da qualidade, diário de
obra e gestão da segurança na obra

Importação de dados levantados
e modelagem 3D

Estudos de viabilidade e análises
para implantação de um
empreendimento

Projeto de implantação, urbanístico,
viário e drenagem.

Extração da documentação
técnica 2D, seções tipo e lista
de quantidades 

Compatibilização 3D multidisciplinar
do projeto, comentários e análise
de interferências

Modelagem, animação e
renderização 3D de imagens
e vídeos de alta qualidade

É um pacote de soluções baseadas no 
conceito BIM, que oferece um conjunto de 
tecnologias para planejamento, projeto, 
análises e gerenciamento para todo o ciclo 
de vida de um empreendimento, seja ele de 
infraestrutura Civil, edificação, tubulação, 
entre outros. Por possuir toda essa 
versatilidade, a coleção pode ser aplicada 
para as seguintes industrias: Arquitetura, 
Engenharia e Construção.

É uma família de soluções baseadas no 
conceito BIM com foco na gestão de dados
e atividades do projeto e obra. Baseada no 
conceito “Lean”, oferece ferramentas para 
gestão dos documentos de projeto e obra, 
comunicação de ocorrências em campo 
entre os times de escritório e obra e também 
gestão da qualidade. A família é composta 
dos seguintes produtos: BIM 360 Docs, 
Design, Glue, Layout, Build e Ops.

Quantificação para orçamentação
utilizando base de custos

Tratamento de dados levantados
em campo através de escaneamento
a laser

Modelagem e extração documentos
arquitetônicos, estruturais, elétrico, 
hidro sanitário e mecânico

Modelagem arquitetônica,
estrutural, elétrica, hidro sanitária
e mecânica

Repositório único e central para
armazenamento e gestão dos
dados de projetos e obras

Databook BIM do empreendimento
e criação de ordens de reparo

Modelagem conceitual
de edificações

Renderização utilizando
processamento na nuvem

Extração da documentação 2D
do projeto civil

Tratamento de dados oriundos
de drones ou levantamentos
a laser (nuvem de pontos)

Solução para planejamento da
construção baseadas na
metodologia Lean

Geração de camadas de solo de
forma tridimensional no Civil 3D

Compatibilização e análises de
interferências de dados
levantados x modelados

Armazenamento dos documentos
“liberados para obra” e apontamento
de ocorrências em campo

Modelagem 3D detalhada de
estruturas metálicas para fabricação

Criação de modelos 3D
renderizadose interativos
utilizando processamento na nuvem

Integrado ao Formit permite
fazer simulações energéticas

Integrável ao Revit, permite
fazer simulações energéticas
e luminescência

Permite o trabalho compartilhado
entre times em diferentes
escritórios

REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS

DIAGNÓSTICO BIM

DEFINIÇÃO DE NOVOS PROCESSOS

TREINAMENTOS

MODELAGEM DE BIBLIOTECAS BIM

CONFIGURAÇÃO DE TEMPLATES

PROJETO ASSISTIDO

ELABORAÇÃO DE MANDATES BIM


