TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A oportunidade
A digitalização e modelagem das informações dos processos construtivos, utilizando as
tecnologias emergentes disponíveis, traz inúmeras oportunidades para incremento da
produtividade e da competitividade para toda a cadeia produtiva da construção civil.
O suporte técnico
A TEMATIKA Ltda., contando com equipe multidisciplinar, com profissionais com larga
experiência, e capacitação continuada, na criação de valor para clientes públicos e privados
e atuação no mercado nacional e internacional em obras de grande porte; metroviárias,
industriais, mineiras, subterrâneas, portuárias, infraestrutura urbana, irrigação e
saneamento. Tendo vivenciado o surgimento e a evolução das tecnologias disruptivas,
desde as planilhas eletrônicas, programas vetoriais em Cad. até a atual metodologia BIM,
desenvolve e disponibiliza a Plataforma “iOBEP”.
A solução tecnológica
A Plataforma “iOBEP” é uma solução digital multiusuário,
integrando um conjunto de tecnologias com eficiência
comprovada, em uma base dados estruturados para
proporcionar a aplicação prática da metodologia BIM,
convertendo formatos e estendendo sua usabilidade para
digitalização de rotinas na construção civil.
Inputs de usuários e dados reais capturados nos processos
construtivos fornecem automaticamente informações
precisas para tomada de decisões baseadas em
evidencias. E indicadores de status, progressos e
tendências em tempo real. Atualizando continuamente as
informações de todas as disciplinas referentes a evolução
dos processos construtivos.
A contribuição
A plataforma iOBEP possibilita a automatização das regras
que permitem operacionalizar o Plano de Execução BIM no
ambiente construção, através de um Modelo Piloto Digital.
Proporcionando visibilidade, clareza e exatidão nas
informações, atribuição em cadeia de tarefas e metas
individuais, racionalização dos recursos disponíveis e
métricas de eficiência e desempenho automaticamente.
As equipes e a estrutura de TI/C de cada organização são capacitadas e customizadas de
acordo com os usos e objetivos do negócio do Cliente.
Os resultados
Os resultados proporcionados pela utilização adequada da Plataforma “iOBEP” na fase de
construção, consiste em uma economia de +/-20% com relação aos métodos tradicionais.
Devido principalmente a exatidão e integração das informações que permitem a obtenção de
quantidades precisas, eliminando sobras e resíduos, a eliminação de custos com retrabalhos
produtos de interferências físicas e a eliminação de atrasos devido a incertezas e
imprecisões das informações em 2D, reduzindo os prazos.
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