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Alguns números do setor da construção
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Digitalização





DESENHO POR REPRESENTAÇÃO







Modelagem direcionada por índices 
de performance



Quais os maiores problemas da obra?

Quem são os responsáveis?

Quantas horas perdidas?



Relatórios





Stantec

• Processo baseado em papel

• Atrasos e gastos adicionais

• Fluxo pobre de informações

Desafios

Solução de problemas recorrentes a partir de 
digitalização



“Redução de tempo e custos à partir da 

implantação de solução BIM em nuvem em todos 
os projetos...”

Solução

3h desperdiçadas semanalmente por 

funcionário

4,4 Milhões em um 

ano

https://bim360resources.autodesk.com/customer-story/how-stantec-saved-4-4-million-in-one-year-by-
utilizing-construction-document-management-software



Camargo Corrêa 

Infraestrutura



https://blogs.autodesk.com/por-dentro-da-autodesk-brasil/2019/08/16/tecnologia-autodesk-e-
estrategica-para-modelo-de-construcao-virtual-da-camargo-correa-infra

“Hoje, este modelo de uso do BIM já está
presente em 06 projetos da Camargo Corrêa
Infra, entre elas a estação Morumbi do Metrô
paulistano e a linha do BRT de Salvador.

O BIM 360 se tornou a plataforma de partida
para a obra ser operada”

Januário Dolores 
Presidente Camargo Corrêa Infra



100 profissionais acessando modelos via tablet e 
smartphone

Uso de dispositivos móveis em campo

Modelos 3D e 4D para uso contínuo no canteiro

10930 documentos compartilhados via plataforma 
BIM 360

2074 Listas de verificação de qualidade e 
socioambientais

A implantação do BIM 
Em números



Hyacint Velsertunnel

Rijkswaterstaat – Holanda

• Aumentar o Gabarito em 

12cm

• Recapeamento Asfáltico

• Instalação de novos 

sistemas de 

monitoramento inteligente

Desafios

Túnel com mais de 60 anos de existência 





“...A comunicação e o entendimento das ações de projeto foram 
fundamentais...”

Solução

10% no custo total da obra

96% Orçamento Preciso

Impacto Ambiental

— The Ministry of Infrastructure and the Environment 

(Rijkswaterstaat)

Transparência, Disponibilidade de informação.

http://www.infrastructure-reimagined.com/bim-helps-renovate-aging-tunnel/ 






