iOBEP – Plano Integrado de Execução OpenBIM

Apresentação.
iOBEP é uma plataforma digital multiusuário desenvolvida para permitir a usabilidade das
informações das construções durante todo o ciclo de vida dos ativos construídos.
O Decreto Federal No. 10.306 e a nova Lei de Licitações No.14.133 requerem a utilização da
metodologia BIM em algumas obras públicas já em 2021. Isto exige importantes mudanças
nos fluxos e nos formatos das informações das construções, que passam a ser modeladas
em varias dimensões, em formato unificado e em ambiente de dados com comunicação
integrada para permitir a interação com todos os participantes.
Independentemente dos Decretos e Leis oficiais, cabe salientar que a metodologia BIM traz
benefícios para toda a cadeia da construção civil, desde o projeto, a construção, a operação
e a utilização dos ativos construídos.
BIM proporciona a eliminação da indexação referente a proteção dos preços devido as
incertezas nas informações dos documentos licitatórios, a eliminação dos acréscimos
referentes a imprecisões nos levantamentos de quantidades, a eliminação da provisão de
valores para compensar os retrabalhos, etc. O que permite estimar uma redução direta de
20% nos custos dos empreendimentos, com a efetiva antecipação e ampliação do ROI.
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A Oferta do mercado.
Existem no mercado inúmeras ferramentas para modelagem de projetos e gestão das
construções com metodologia BIM, todas com suas especificidades e limitações práticas.
O gráfico a seguir mostra as principais opções de ferramentas digitais disponíveis no mercado
para aplicação durante o ciclo de vida dos empreendimentos.

Nota-se a disponibilidade de um grande numero de ferramentas digitais homologadas por
“BuildingSmart” para utilização no inicio das implementações dos empreendimentos, fase de
projetos. E um número reduzido de opções de ferramentas nas fases seguintes, de construção
e operação. Sendo estas as fases que demandam o maior volume de recursos materiais e
financeiros.
Na fase de projetos, a maioria das ferramentas digitais requerem licenças onerosas e equipes
com conhecimentos específicos. O que segmenta e concentra o fluxo das informações, além
de dificultar sua adoção por empresas de menor porte.
A Demanda.
Neste contexto fica evidente a necessidade de usabilidade plena das ferramentas digitais na
cadeia de implementação e utilização dos empreendimentos construídos com metodologia
BIM. Esta metodologia proporciona a disponibilização e o acesso às informações das
construções, objetivando a preservação dos valores investidos e recursos incorporados nos
empreendimentos, visando sua sustentabilidade durante todo o ciclo de vida útil.
O gráfico a seguir mostra os diversos cenários de utilização e perdas das informações das
construções ao longo do tempo. E a comparação entre os atuais formatos de preservação das
informações em arquivos isolados com a preservação e utilização de base de dados digitais
BD integrados em ambiente colaborativo baseado em BIM.
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A metodologia BIM traz inúmeras possibilidades para digitalização das informações dos
processos construtivos e proporcionam importantes reduções de custos e prazos das
construções, além de qualificar as equipes, e melhorar a competividade das empresas.
Assim sendo, a adoção das tecnologias digitais emergentes, como o BIM, não deve ser vista
como despesas no ambiente de construção civil. Mas como um recurso agregador de valor.
O Mercado.
A constatação da predominância de pequenas e medias empresas atuando no mercado de
construção civil no Brasil atendendo clientes públicos e privados. Evidencia a necessidade da
democratização das tecnologias emergentes no ambiente de construção com ferramentas de
baixo custo e fácil assimilação e manejo pelas equipes existentes.
A Solução.
Com este foco, foi desenvolvida a plataforma iOBEP gerenciada pelo Software Digit.All, de
código aberto, e algoritmos com requisitos apropriados para implementação do Plano de
Execução BIM em construtoras de qualquer porte. De fácil configuração para fluxos de
trabalho em ambiente colaborativo, integrando pessoas, tecnologias e processos.
Digit.All vincula informações geométricas parametrizadas 3D, cronológicas 4D, financeiras 5D
e de sustentabilidade 6D em base de dados estruturada, gerenciada por softwares que
processam entradas de dados e eventos da evolução das atividades construtivas para criação
de índices reais de produtividade em cada organização.
iOBEP permite a configuração de Gêmeos Digitais de ativos reais para gerenciamento futuro
pelo “Facility Management”.
A plataforma iOBEP possibilita visualizar em tempo real as oportunidades para melhora da
eficiência das equipes de execução e de gestão, os indicadores de tendências para otimizar
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a utilização dos recursos disponíveis e a simulação de eventos, com realidade aumentada,
para garantir a continuidade das atividades. É uma solução desenvolvida sob demanda para
cada negócio, focada nos conceitos “Lean Production” para melhoria contínua dos processos
e incremento da produtividade.
A plataforma iOBEP possibilita a criação de “Fog Computing”, onde o processamento ocorre
no hub de dados em um dispositivo inteligente na rede do usuário.
A Disponibilidade.
iOBEP está disponível no mercado B2B com modelo de negócio SaaS. É instalado nas
empresas clientes com servidor local ou em “Cloud Computer”. As licenças são perpétuas com
suporte permanente online.
Eventuais taxas para configuração e personalização da aplicação e para as mentorias de
capacitação das equipes serão adequadas à conveniência do usuário final.
Sendo iOBEP “Open Source”, é compatível com a maioria dos sistemas ERP existentes no
mercado e está em conformidade com a ABNT, ISO-19.650 e as definições da Aliança
Internacional de Interoperabilidade: “BuildingSmart”.
A Utilização.
A utilização da aplicação iOBEP permite a usabilidade das informações das construções
durante toda vida útil dos empreendimentos construídos. Esta funcionalidade permite a
atualização dos valores aportados na implementação e durante a utilização dos
empreendimentos para evitar sua desvalorização decorrente da obsolescência dos ativos.
Resultados esperados com a utilização do iOBEP.
•
•
•
•
•
•
•

Redução dos custos e prazos das construções.
Capacitação de Equipes para atuação com metodologia BIM e analítica de dados.
Habilitação de BD com Gêmeos Digitais para utilização no “Facility Management”
Preservação do valor do ativo ao longo de toda vida util.
Redução, controle e destinação sustentável dos resíduos sólidos.
Monitoramento remoto interativo das atividades “real time/full time”
Aumento da competitividade empresarial dos incorporadores e construtores.

Sequencia executiva para implementação da aplicação iOBEP em construtoras de qualquer
porte e especialidade, para atendimento diferenciado a clientes públicos e privados:
Etapa 1
1. Socialização da metodologia BIM e conceitos “Lean Construction”.
2. Entrega - Manual BIM – ISO 19.650 - Guias BIM ABDI/CBIC
3. Identificação e capacitação dos recursos existentes.
4. Definição de funções para operacionalização BIM.
Etapa 2
5. Configuração e personalização da plataforma iOBEP.
6. Criação base de dados BD: Modelos BIM / Processos internos.
7. Criação de rotinas e indicadores de tendências.
8. Definição da hierarquia do fluxo das informações.
Etapa 3
9. Instalação API unificação de formatos e comunicação IFC/BCF.
10. Vinculação ID de usuários com “Time Sheet” de metas e responsabilidades.
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11. Instalação API recursos de realidade aumentada AR e visualização 3D mobile.
12. Criação de “Fog Computing” na rede local com acesos para dispositivos
credenciados.
Produto: Modelo Federado BIM 4D, 5D e 6D / FM criado sob demanda e replicável para
outros empreendimentos da organização cliente.
Os principais módulos com os recursos e componentes incorporados à estrutura operacional
do iOBEP é apresentado esquematicamente na figura a seguir.

Os módulos comportam dados digitais das diversas disciplinas dos projetos; Arquitetura,
Estrutura, Instalações, Sensorização e Comunicação.
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