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Soluções de BIM 
integradas com a 
Solução da TOTVS
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Tenha uma visão ampla da 
evolução BIM e como a TOTVS 
evoluiu junto, elevando as 
expectativas do ferramental que 
apoia o conceito por traz do BIM.A

TOTVS

ACREDITA NO

BRASIL

QUE FAZFAZ



DEFINIÇÃO DO BIMDEFINIÇÃO DO BIM
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Building Infomation Modeling
(Modelagem de Informação da 
Construção) é um conjunto de 
tecnologias, processos e
políticas que permitem aos 
múltiplos agentes de um 
empreendimento projetar,
construir e operar
colaborativamente uma Construção 
no espaço virtual.

Fonte: BIMdictionary

É um conjunto de 
tecnologias

É um conjunto de processos

É um conjunto de políticas

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
para o SEGMENTO
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2.68%
META
Pedidos de 
mudança: $0

11.17%

18.42%

BIM COLABORATIVO
Contrato de base: $53,268,301
Pedidos de mudança: $1,427,170

3D BIM DESCONECTADO
Contrato de base: $300,146,875
Pedidos de mudança: $33,532,497

PROJETOS 2D
Contrato de base: $143,969,283
Pedidos de mudança: $26,512,448

Ganhos

Estudo de J.C. Cannistro com 408 projetos avaliados em US$559 milhões mostra como 
BIM economiza dinheiro a medida que o time trabalha de forma mais colaborativa.



Ganhos 5

PD SD DD CD PR CA OP

FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (TEMPO)
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Foco em P&D em Engenharia e 
Sistemas Construtivos

Foco em Gestão de Suprimentos e 
Logística de Materiais
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Habilidade 
para 
influenciar nos 
custos e na 
qualidade.

1

4

2

3

Capacidade de impactar custos de obra e 
características funcionais do empreendimento

Custo de alterações de Projeto

Processo tradicional de Projeto (CAD)

Processo BIM

PD Pre-design: Pré-projeto (Incepção)

SD Schematic Design: Estudo Preliminar (Anteprojeto)
DD Detailed Design: Projeto Básico

CD Construction Design: Projeto Executivo
PR Procurement: Licitação e Contratação
CA Construction: Obra/ Construção

OP Operation: Operação

Curva de MCLeamy
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NÍVEL 0

Baixa colaboração
As informações são 

produzidas com 
desenhos 2D usando 

Computer Aided Design 
(CAD).

Os arquivos estão sendo 
compartilhados 

digitalmente como fontes 
separadas de 
informação.

NÍVEL 1

Colaboração 
parcial

As equipes de projeto 
estão usando um CDM 

(Common Data 
Environment) para 
coletar, gerenciar e 

compartilhar todos os 
dados do projeto.

O desenvolvimento do 
projeto e a produção da 

informação é uma 
combinação de desenhos 

CAD 3D e 2C.

NÍVEL 2

Colaboração total
As equipes de projeto estão 
usando modelagem 3D para 
desenvolver seus projetos e 

produzir informações.
Modelos 3D com dados de 
projeto são compartilhados 
usando um tipo de arquivo 
comum (como IFC). Dessa 
forma, eles são capazes de 

montar um modelo BIM 
unificado.

As dimensões relacionadas 
à gestão do tempo (4D) e 

custo do projeto (5D) estão 
disponíveis no Nível 2 BIM.

NÍVEL 3

Colaboração total 
(iBIM)

Um modelo compartilhado 
comum (ou modelo BIM 

unificado) é usado por meio 
de um ambiente baseado 

em nuvem.
Qualquer pessoa que esteja 

envolvida no projeto têm 
acesso a ela e pode agregar 
informações, de acordo com 

sua função no projeto.
Junto com 4D e 5D, uma 
dimensão de notícias está 
disponível. A 6D, que tem 

como foco a gestão do ciclo 
de vida do edifício.
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Método de interoperabilidade.

IFC
Industry Foundation Classes

O IFC surge como um modelo de dados de 
tradução, em formato “não proprietário”, 
disponível livremente para a definição de 
objetos na AEC. 

Porém, ele não padroniza as 
estruturas de dados em aplicações de 
software, restringindo-se apenas à 
padronização das informações 
compartilhadas.
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4D
Cronograma 

PLANEJAMENTO

5D
Orçamentação

CUSTO

6D
Sustentabilidade

EFICIÊNCIA

7D
Gestão das Instalações

MANUTENÇÃO

8D
Segurança 

RISCOS

9D
Lean 

CONSTRUCTION

10D
Construção Industrializada

MODULARIZAÇÃO

Projeto
BIM

3D
Modelo Tridimensional

PARAMETRICO

JORNADA
BIM TOTVS
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VANTAGENS DO 
USO DO BIM COLABORAÇÃO 

ENTRE EQUIPES
Através de um modelo interativo, várias 
áreas trabalham juntas. É possível 
ajustar o modelo simultaneamente e 
compartilhar informações.

PRECISÃO NO ORÇAMENTO

Orçamento mais ágil, com 
importação de quantitativos do 

modelo.

DIMINUI ERROS E 
RETRABALHO

Com uma previsão precisa do 
projeto, é possível prever erros 
antes de iniciar a obra.

REDUÇÃO DE CUSTOS

A redução pode ser obtida pela 
minimização dos erros, do desperdício 

de tempo e recursos. Além da 
contratação de serviços especializados 

em melhoria deste item.

ECONOMIA DE TEMPO

Antecipação de problemas. 
Antecipar decisões. 

No início a tomada de 
decisões é mais barata!

MENOR ESTOQUE 
Com um planejamento mais assertivo 
é possível fazer compras e 
contratações em momentos que 
permitam uma melhor logística, sem 
acúmulo de estoque. Garante maior 
segurança e desempenho econômico.

10% a 20%

97% Assertividade

10% a 40%



MODELAGEM PARAMÉTRICA

IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS .IFC
Importação de todos os modelos conforme disciplinas, 
como arquitetura, estrutura, hidráulica, etc.

CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DA EAP
Com base em modelos de criação da EAP que 
“traduzem” os arquivos .IFC.

IMPORTAÇÃO DE QUANTITATIVOS
Através da identificação do atributo correspondente à 
quantidade no objeto do arquivo IFC, que será tratado 
via Modelos de Importação.

BIM
INTEGRAÇÃO 

3D





12



PLANEJAMENTO

13

VISUALIZAÇÃO DO MODELO 3D PERT
Utilize o PERT para um planejamento muito mais rápido 
e preciso, com tarefas já associadas aos objetos.

SIMULAÇÃO 3D NA LINHA DO TEMPO
Linha do Tempo com Visão Dupla.

BIM
INTEGRAÇÃO 

4D
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PLANEJAMENTO
ACOMPANHAMENTO
Simulação 3D 
Linha do Tempo
Visão Dupla

Com a Visão Dupla selecionada na Simulação 3D, 
é possível verificar em uma mesma tela dois 
Tipos de Simulação. Podendo assim fazer 
comparações através da Animação como por 
exemplo Planejado X Realizado.

A Simulação ocorrerá no mesmo 
tempo para as duas visões 
abertas, e a manipulação dos 
objetos na tela em quaisquer das 
visões reflete na outra.
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MOBILIDADE

Avanço Físico

MINHA 
OBRA

APP
Acaba com a necessidade de solicitações 
em Papel, ou envio via e-mail.

Processos simples e integrados 

Atende a uma das principais solicitações 
dos engenheiros

Funcionalidades que você já conhece

Mão de Obra Equipamento

Ciclo de
Transporte

Revaloração de Mão 
de Obra Integrado 

com a Folha de 
Pagamento 

Calculo de 
Produtividade 

com Bonificação 
de Metas

Pedido Pedido Extra Movimentações 
de Produto

+
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BIM
CUSTO

Tenha a visão completa dos custos do projeto, no detalhe, com 
associação do modelo paramétrico. 

Além de apresentar os valores conforme manuseia o modelo, você 
poderá acompanhar também as Apropriações de Custos ocorridas pela 
integração com o BackOffice. Tudo de forma simples e automática!

INTEGRAÇÃO 

5D
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REALIDADE 
AUMENTADA

Com Augin a realidade 
aumentada está muito mais 
perto de seu Projeto!
O Augin é a principal plataforma de Realidade 
Aumentada da América Latina para construção civil. 

O TCOP está integrado com o Augin, exportando para o 
app seu IFC e permitindo a visualização real do seu 
projeto in loco.

Não perca mais tempo e descubra essa nova 
experiência para seus projetos.

AUGIN
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AGORA VEJA 
NA PRÁTICA
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CASES
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VIDEO CASE



#SOMOSTOTVERS

TOTVS
TOTVS Construção e Projetos

OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

totvs.com

@totvs

/totvs company/totvs

totvs.store

@totvs

Petrus Evangelista
(31) 98456-0976
petrus@totvs.com.br


