
O software BIM líder no 

mercado para a integração 

do 3D (Escopo), 4D (Custos) 

e o 5D (Tempo)



Antes de iniciar a modelagem tridimensional de qualquer uma das especialidades 

(arquitetura, estrutura e instalações especiais), deve ser ajustado um procedimento de 

modelagem de acordo com a(s) finalidade(s) do modelo. 

É intuitivo imaginar, a título de exemplo, que um modelo para extração de peças 

bidimensionais não terá necessariamente o mesmo tipo de informação e nível de detalhe 

(geométrico e não geométrico) que um modelo para detecção de colisões.

Da mesma forma, a utilização do software VICO pressupõe a aplicação de determinados 

standards e boas práticas na colaboração com softwares de modelagem BIM. Para que 

o VICO consiga otimizar todas as suas funcionalidades e ferramentas, é fundamental a 

verificação da qualidade do modelo.

A existência de um modelo BIM para levantamento de quantitativos no software VICO 

pressupõe uma maturidade elevada ao nível de controle de qualidade do modelo. Se 

reconhece as vantagens deste processo e pretende acelerar a implementação do BIM 

na sua empresa mas não possui, a curto prazo, recursos para a execução dos modelos, 

contrate a ndBIM para a sua execução.

SOFTWARE VICO E O PROCESSO DE MODELAGEM

QUALIDADE DO MODELO



• Importar orçamentos do Excel
• Possibilidade de conectar a projetos referência
• Produzir estimativas orçamentais baseadas em quantidades dos modelos 
• Visualizar em 3D os vários serviços do orçamento
• Gerar relatórios de orçamentação

• Organizar documentos numa estrutura de pastas
• Automatizar a comparação de alterações entre documentos 2D
• Comparar diferentes revisões de modelos BIM
• Associar documentos 2D a planos de referência 3D
• Criar anotações para geração de listas de problemas

• Integrar custos e quantidades dos serviços do orçamento com tarefas
• Calcular durações com base em produtividades
• Utilizar a metodologia da linha de balanço e exportar para MS Project
• Planejar tarefas por localização, com organização de equipes/produtividades
• Otimizar o planejamento com funcionalidades visuais avançadas

• Definir localizações para o projeto, sem conexão com o software de modelagem
• Definir sistemas de localização de acordo com diferentes tipos de trabalhos
• Calcular automaticamente as quantidades por localização
• Calcular automaticamente custos por localização
• Criar planos de referência para associação a plantas de forma automática 

• Gerar listas de quantidades, com visualização no 3D
• Analisar omissões de projeto
• Extrair quantidades orientadas para a realidade da construção
• Criar regras de medição personalizáveis
• Gerar relatórios de quantidades

• Publicar modelos dos software Revit, Archicad, Tekla e Bentley e importar arquivos IFC
• Gerir, filtrar e navegar nos modelos BIM
• Gerir licenças VICO
• Explorar informação do projeto 
• Criar relatórios para análise da informação

• Introduzir dados de acompanhamento através de ferramentas visuais
• Comparar o planejado com o real
• Calcular projeções com base em produtividades reais e estudo de cenários 
• Relatórios com dados de executado, durações, custos, horas-homem, produtividades, etc.
• Gerar vídeo de simulação construtiva com dados do planejado vs real
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Archicad
Bentley
Revit
Tekla
IFC Format

Gestão de Revisões Planejamento 4D

Orçamentação 5D
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LBS Manager
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Controller
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Cost Planner
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Controller



Navegar nos vários modelos do projeto, com possibilidade de 
filtrar a informação e usar modos de visualização avançada 
para comunicar mais eficazmente a informação. Realçar e 
isolar elementos 3D com base em propriedades.

Explorar e navegar no modelo 3D1

O orçamento pode ser gerado no VICO ou importado de 
excel de um projeto referência (da empresa ou banco de 
dados nacional). Os serviços são associados aos elementos 
3D por fórmulas e assim, novas revisões de modelo originam 
automaticamente novas quantidades e novo orçamento.

Criar estrutura de orçamento5

Definição de uma ou mais estruturas de localizações, com base 
em cotas e zonas. Geração de alternativas de localizações 
por tipo de trabalhos. Otimização de localizações para 
análise de orçamento e geração de planejamento.

Criar localizações para  orçamentação e planejamento3

Geração automática de uma lista de quantidades com base 
em propriedades dos elementos 3D. Criação de quantidades 
com base em regras de medição personalizáveis pelo 
usuário.

Quantidades de acordo com regras de medição2

Possibilidade de selecionar um ou mais serviços do 
orçamento e visualizar em 3D a que elementos do modelo 
correspondem. Deste modo permite-se uma mais fácil 
análise do orçamento e das suas quantidades associadas.

Comunicação 3D do orçamento6

Com base nos sistemas de localizações, as quantidades são 
automaticamente divididas, sendo posteriormente todos os 
custos divididos de igual modo.

Quantidades e orçamentos por localizações4

QUANTIFICAR E ORÇAMENTAR EM BIM É TÃO FÁCIL QUANTO ISTO:
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PLANEJE E ACOMPANHE A OBRA COM APENAS ESTES PASSOS:

Todos os serviços e insumos de materiais, equipamentos e 
mão-de-obra, com quantidades e custos, estão associados a 
tarefas do planejamento. A introdução de produtividades para 
os serviços do orçamento, associados a cada tarefa, origina 
que as durações base são calculadas automaticamente, para 
cada localização.

Integração do planejamento com o orçamento1

SCHEDULE 
PLANNER

A introdução de dados de executado é realizada por 
percentagem ou valor unitário, para cada tarefa e por 
cada localização do cronograma. Deste modo, facilmente 
se consegue visualizar o estado de execução dos vários 
serviços.

Introdução de dados de acompanhamento da obra 
numa matriz de controlo3

PRODUCTION 
CONTROLLER

Os relatórios permitem à equipa de obra comparar dados 
da produção com os dados planejados na linha base, como 
o fator de produção ou as horas gastas, entre muitos 
outros. Toda a informação é reportada, como histograma de 
recursos, dados físico-económicos e muitos outros.

Relatórios para análise5

PRODUCTION 
CONTROLLER

Com base na informação de acompanhamento de obra, o 
software calcula produtividades reais gerando deste modo 
previsões mais fidedignas. A existência de alertas permite ao 
usuário identificar interferências que necessitam de planos 
de ação para recuperação.

Previsão com base em produtividades reais4

PRODUCTION 
CONTROLLER

É realizado automaticamente um vídeo de simulação 
construtiva tendo por base a informação da linha de balanço. 
Podem ser criados diferentes grupos de elementos para 
diferentes objetivos de comunicação. O vídeo pode mostrar 
dados da linha base assim como dados do real/previsto.

Video de simulação 4D6

PRODUCTION 
CONTROLLER

O uso da linha de balanço permite aos usuários uma redução 
do tempo a gerar um planejamento e a otimizar o cronograma. 
Podem ser alocadas equipas a tarefas e localizações, definir 
produtividades de forma visual, realizar divisões de tarefas e 
adição de buffers para redução do risco.

Utilização da linha de balanço para planejar2

SCHEDULE 
PLANNER



COM O VICO, GERIR REVISÕES NÃO PODIA SER MAIS SIMPLES:

Criação de uma estrutura de pasta de documentos, 
com possibilidade de revisões apra cada. Importação 
e comparação dos desenhos com indicação visual das 
diferenças, através de um sistema de cores, para elementos 
novos, apagados ou alterados.

Comparação de documentos 2D1

DOCUMENT 
CONTROLLER

Facilmente rever os vários documentos e adicionar 
anotações, às quais podem ser atribuÍdos graus de prioridade 
e outros elementos visuais extra.

Analisar e documentar alterações2

DOCUMENT 
CONTROLLER

Possibilidade de criação de planos de referência horizontais, 
verticais ou livres, a que depois podem ser associados 
documentos 2D. Estes são escalados e orientados de forma 
a se sobreporem ao modelo 3D.

Mapeamento de documentos 2D ao modelo 3D4

DOCUMENT 
CONTROLLER

Comparação de duas revisões de modelos, indicando, com 
base num código de cores, as diferenças entre os modelos. 
Importação dos desenhos para o sistema Vico e comparação 
de desenhos com indicação visual das diferenças, através de
um código de cores.

Comparação de modelos 3D3

DOCUMENT 
CONTROLLER



SERVIÇOS NDBIM

Consultoria
Diagnóstico
Data Mining
Procedimentos
Treinamento em sala de aula
Treinamento em Piloto simulado
Piloto

Modelagem
Compatibilização de especialidades
Levantamento de quantitivos
Extração de desenhos
Verificação de “Standards 
Complicance” - COBIE e IFC

Gerenciamento
Coordenação de projetos
Orçamentação
Planejamento
Monitorização de obra

Marketing
Render e animação
3D Interativo
Realidade aumentada

Software VICO

+ Revendedores do Software 
VICO no Brasil

+ Treinamento no software 
VICO
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