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O cálculo direto 
de quantidades no 
Navisworks gera 
mais informação e 
transparência para toda 
a equipe, resultando em 
um processo muito mais 
dinâmico. Conseguimos 
evoluir muito rápido de 
custos presumidos a 
estimativas detalhadas 
e precisas para o 
nosso cliente, e todos 
ganhamos com isso.

 —Matt Quanbrough
Orçamentista sênior
BAM Construction

Sucesso de quantificação

BAM Construction usa o Navisworks 
no apoio à quantificação e à 
estimativa de custos

Imagem gentilmente cedida por Getty Images.

A empresa
A BAM Construct UK é uma empresa líder 
dos setores imobiliário e de construção do 
Reino Unido, que presta diversos serviços, 
como projeto, engenharia de serviços, 
gestão de instalações e desenvolvimento 
de propriedade. Há muitos anos, a BAM 
usa processos BIM (Building Information 
Modeling) e os softwares BIM da Autodesk 
para entender, antes da fase de construção, 
como um empreendimento funcionará, 
como será executado e mantido e qual 
será o custo. Para apoiar seus serviços de 
construção, a BAM Construction (divisão 
da BAM Construct UK) usa o Autodesk 
Navisworks desde 2009, principalmente em 
tarefas de coordenação multidisciplinar, 
detecção de conflitos e planejamento de 
construções.
 
O desafio
“Na licitação de um projeto, a produção 
de uma lista de quantidades pode levar 
de duas a seis semanas”, afirma Matt 
Quanbrough, orçamentista sênior da 
BAM Construction. “Dependendo do 
tamanho da construção, esse tempo pode 
consumir metade da fase de apresentação 
de propostas.” Pela demora típica dessa 
tarefa, a BAM costumava usar medidores 
orçamentistas externos para gerar 
quantidades. Assim, a equipe da BAM 
Construction podia investir mais tempo 
na interação com o cliente e a equipe do 

projeto para entender melhor o projeto em 
geral e conseguir produzir uma proposta 
mais completa. Mas, lamentavelmente, 
esse melhor entendimento não se refletia 
nas listas de quantidades geradas 
externamente. 

A solução
Em 2012, a BAM começou a usar o 
Autodesk® Navisworks® para calcular 
listas de quantidades internamente. “As 
ferramentas de quantificação do software 
reduzem o tempo, e nossos próprios 
orçamentistas podem se encarregar dessa 
tarefa”, declara Mark Taylor, Gerente de 
recursos digitais para construção da 
BAM Construction. “Além disso, as listas 
de quantidade que produzimos hoje 
incorporam o entendimento mais amplo 
da equipe sobre o projeto, resultando em 
propostas mais concisas e exatas.”

O Navisworks ajuda a BAM Construction a 
colaborar ainda melhor com os clientes e 
gerenciar custos de forma mais produtiva 
e proativa. “Usando o Navisworks na 
quantificação, temos o controle das 
quantidades e, consequentemente, dos 
custos. Nossos clientes podem se sentir 
mais confiantes”, afirma Quanbrough.
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Planos de custo rapidamente desenvolvidos e o fim da 
necessidade de orçamentistas externos

Quantificação em ação
Uma das primeiras vezes que a BAM usou 
o Navisworks para quantificação foi na 
construção de um novo prédio para a 
Royds Hall Community School, na cidade de 
Huddersfield, condado de West Yorkshire, 
Inglaterra. Desde os últimos meses de 2016, 
o projeto, orçado em cerca de 25 milhões 
(valor aproximado em reais, câmbio atual), 
fornece espaço para mais 420 crianças do 
primeiro segmento do ensino fundamental. 
O novo prédio é adjacente às demais 
instalações, e o projeto também incluiu uma 
nova área de recreação externa e melhorias 
no acesso. 

A BAM respondeu pelo projeto e pela 
construção do prédio. A BAM Design usou 
processos BIM e o software Autodesk 
Revit no projeto e combinou o Revit (junto 
com modelos das outras disciplinas da 
construção) no Navisworks em tarefas de 
quantificação, coordenação de projeto, 
detecção de conflitos e planejamento de 
construção.

Com o projeto baseado em modelo, a BAM 
Design conseguia reagir muito rapidamente 
às necessidades do cliente. Revisões e 
pedidos de alteração eram rapidamente 
incorporados ao modelo do projeto. O 
Navisworks refletia essas alterações, 
permitindo à BAM Construction atualizar 
facilmente as quantidades. “Relatar 
quantidades usando o Navisworks é 
sinônimo de ausência total de surpresas”, 
diz Taylor. “E essa ausência se traduz em 
maior certeza sobre custos e menor risco 
para o nosso cliente.”

“Quando recorríamos a medidores 
orçamentistas independentes para calcular 
quantidades, era comum termos que 
esperar semanas para poder avaliar as 
implicações de custo de uma alteração”, 
comenta Quanbrough. “Com o Navisworks 
na quantificação do projeto, entendíamos 
quase imediatamente o impacto de uma 
alteração.” 

O resultado
“Com o Navisworks, desenvolvemos 
rapidamente planos de custo alinhados 
aos processos de projeto e construção, e 
os orçamentistas externos não são mais 
necessários”, afirma Taylor. “Como nos 
livramos dessa coordenação externa com as 
subempreiteiras, podemos gerar listas de 
quantidades mais rapidamente. Isso poupa 
o tempo de todos os envolvidos nos nossos 
projetos, inclusive nossos clientes.”

“O cálculo direto de quantidades no 
Navisworks gera mais informação 
e transparência para toda a equipe, 
resultando em um processo muito 
mais dinâmico”, analisa Quanbrough. 
“Conseguimos evoluir muito rápido 
de custos presumidos a estimativas 
detalhadas e precisas para o nosso cliente, 
e todos ganhamos com isso.”

Para obter mais informações, visite 
www.autodesk.com.br/navisworks

“Relatar quantidades 
usando o Navisworks é 
sinônimo de ausência 
total de surpresas. E 
essa ausência se traduz 
em maior certeza sobre 
custos e menor risco 
para o nosso cliente.

 —Mark Taylor
Gerente de recursos digitais 
para construção
BAM Construction
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