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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo discutir as abordagens utilizadas pelas empresas de 
construção civil brasileiras na  implementação do conceito BIM. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa exploratória junto a profissionais atuantes em empresas de construção civil e 
fabricante de software. Visando embasar a condução da pesquisa, discussões e considerações, 
o artigo é iniciado com contextualização do setor da construção civil , seguido pela  revisão 
teórica sobre o processo de projeto e modelos de avaliação de maturidade sobre a 
implementação do conceito BIM. As análises dos dados coletados no durante a pesquisa 
foram feitas com base  no BIM- Project Execution Planning Guide V2.  Por fim são sugeridas 
algumas diretrizes apara introdução do conceito nas empresas de Construção Civil e discutida 
a postura das Instituições Governamentais na introdução do conceito  no âmbito Setorial. 
Palavras-chave: BIM, Processo de Projeto, Gestão de Projetos de Inovação.
Abstract
This paper aims to discuss the strategies of Brazilian construction companies  for the BIM 
concept implementation. To ensure this objective, an exploratory research was done   through 
interviews   with three   professionals: The first one has worked in a Real Estate Company ,  
the second in a Construction Company and the thirty is a Director of a Software 
Manufacturing Company. Aiming to found the fields research, discussions and final 
considerations, the article begins throughout a Brazilian Civil Construction contextualization, 
followed by a theoretical review of the design process and BIM Implementation Maturity 
Models. The data analysis the   field research was based on BIM Project Execution Planning 
Guide-V2. Finally, some guidelines were   suggested   to the BIM concept  introduction in  
the Real Estate and Construction Companies, followed by the discussion concerning the  
Brazilian Government Institutions posture  about the BIM concept  introduction in the Sector. 

Keywords: BIM, Design Process, Innovation Project Management.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de um trabalho em desenvolvimento no Programa de Doutorado em 
Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cujo 
objetivo é propor um modelo de gestão para o  processo de projeto em empresas 
incorporadoras brasileiras. 

A partir dos modelos teórico propostos por Fabricio e Melhado (2011); Koskela (2002) et al; 
Emmit at al. (2004), verifica-se que a gestão do processo de projeto ocorre dentro de um 
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determinado contexto social, através de um fluxo evolutivo de informações, geridas por meio 
de processos e ferramentas. Nesse sentido, o foco deste artigo são as tecnologias associadas 
ao processo de projeto, com ênfase ao uso do conceito BIM nas empresas construtoras e 
incorporadoras. 
O conceito vem sido ao longo dos últimos sete anos  amplamente discutido tanto no meio 
acadêmico, quanto por parte de empresas produtoras dos software, associações representantes 
de profissionais do segmento de projetos , bem como por empresas que se propuseram a atuar 
como pioneiras na introdução do conceito BIM, à exemplo de empresas incorporadoras, 
construtoras e projetistas.  Nesse sentido, este artigo se tem como objetivo discutir como a 
implementação do conceito BIM tem ocorrido nessas empresas. 

De acordo com Checcucci e Amorim (2011), a modelagem da informação da construção 
envolve grande complexidade pela quantidade de conceitos, ferramentas sofisticadas e 
processos abertos ou pouco definidos com características diversas que objetivam melhorar os 
índices de produtividade qualidade e durabilidade da construção, entre outros. Entretanto, 
ainda é preciso que haja um processo mais amplo de difusão e adoção do BIM por empresas e 
profissionais do setor da AEC, para que esta modelagem torne-se uma inovação efetiva  que 
traga benefícios e aprimoramentos para os vários segmentos envolvidos na construção civil. 

2. O CENÁRIO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NOS ÚLTIMOS ANOS, 
ANSEIOS E PROCUPAÇÃOES

De acordo com Dias e Castelo (2011), o Setor Brasileiro da Construção Civil tem vivido nos 
últimos um processo de constante crescimento devido principalmente aos seguintes fatores: 
expansão do crédito; estabilidade econômica e expansão dos programas de moradia social. 
Nesse contexto, cabe destacar os acontecimentos e ações que contribuíram para a construção 
de um cenário positivo ao longo dos últimos seis anos, sendo o PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento), a capitalização de empresas atuantes no segmento da habitação possibilitado 
pela abertura de capital nas bolsas de valores e o lançamento do Programa “Minha casa, 
minha vida” em fevereiro de 2009, os principais marcos deste processo.
De acordo com pesquisa realizada por Dias e Castelo (2011) junto aos empresários do setor, 
com foco nos que atuam no segmento de habitação, os agentes questionados demonstraram 
preocupação em relação aos fatores necessários para que o crescimento setorial se sustente ao 
longo do tempo, com destaque para as questões relacionadas à produtividade: expansão e 
qualificação da mão de obra e a industrialização dos processos produtivos. 

A partir de uma leitura crítica dos dados e considerações apresentados pela pesquisa realizada 
por Dias e Castelo (2011), verifica-se que as respostas dadas pelos empresários se relacionam 
diretamente aos efeitos de práticas ineficientes de gestão dos processos de produção. 
Contudo, analisando as respostas da pesquisa à luz das causas da baixa produtividade 
predominante na Construção Civil, questiona-se se é coerente dissociar processos produtivos 
industrializados do processo de tomada de decisão na fase projetual. Com base no exposto, 
considera-se que a orientação de investimentos somente nos processos produtivos, sem a 
preocupação também em investir no processo de projeto, pode ocasionar um futuro 
descompasso entre a qualidade das decisões tomadas durante a fase de projeto e o potencial de 
produção.  

Nesse contexto, cabe ressaltar as potencialidades das ferramentas associadas ao conceito BIM 
como aliadas à qualidade da tomada de decisões durante a etapa de projeto, com efeito direto 
à eficácia do processo produtivo, viabilização da industrialização na construção civil e 
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minimização de riscos associados à produção das edificações e posterior operação. 

3. REVISÃO TEÓRICA

3.1. O Processo de Projeto: contexto sóciotecnico e  fluxo de informações 
Fabrico e Melhado (2011) caracterizam o projeto como um processo sociotécnico que engloba 
tanto um processo intelectual de criação e desenvolvimento técnico-cognitivo de informações, 
como um processo de produção de produtos e serviços. 
Sob esse ponto de vista, os autores definem o projeto como resultado de várias interações 
sociais, sendo definido não só pela atuação de cada projetista, mas também pelas influências 
mútuas com os clientes, usuários e demais projetistas participantes. Analisando o projeto sob 
o ponto de vista intelectual, pode ser caracterizado como um processo cognitivo que 
transforma e cria informações, mediado por uma série de faculdades humanas, pelo 
conhecimento e por determinadas “técnicas” projetuais, sendo orientado à concepção de 
objetos e à formulação de soluções de forma a antecipar um produto. Sob a ótica de interação 
social, de acordo com os autores, a criação projetual tem início a partir de um problema ou
uma necessidade, podendo ser analisado como um processo de “bricolagem mental de um 
time”, que opera por meio de interações entre os agentes num processo de aprendizado 
coletivo. 
Nesse contexto, os autores colocam que a concepção e o desenvolvimento de um projeto de 
edificações envolvem múltiplas dimensões e profissionais focados nas modelagens financeira 
e econômica de um empreendimento, na criação e no detalhamento espacial, técnico e 
construtivo da edificação e no atendimento de normas e legislação de construção. Os autores 
ressaltam a sofisticação das demandas sociais e dos clientes, associada à ampliação dos 
conhecimentos tecnológicos disponíveis e à especialização das profissões. Para os autores, a 
complexidade dos produtos e empreendimentos de construção exige tratar de várias 
dimensões de projeto e integrá-las, além de dificultar a busca consensual visando à obtenção 
de soluções projetuais coletivamente aceitáveis. 

Sob o ponto de vista do Lean Design, Koskela et al (2002) definem o projeto sob três
perspectivas: a) como um processo que transforma entradas em saídas; b) como um fluxo de 
informações no tempo e espaço; c) um processo que gera valor aos clientes. 
Com objetivo de organizar o processo de projeto e torná-lo “manufaturável”, Brookfield 
(2004), Emmit at al. (2004), propõem a utilização dos conceitos do Lean Design, através da 
coordenação dos fluxos de trabalho e informações, desenvolvendo o projeto de forma a 
produzir soluções tecnológicas e de funcionalidade. Para os autores, o Lean Design pode ser 
encarado tanto como um processo de gestão, quanto como processo tecnológico. Para a 
perfeita operacionalização dos princípios propostos, tanto do ponto de vista de gestão quanto 
de tecnologia, faz-se necessária a estruturação do sistema comunicação para a condução do 
processo de projeto. 
Como processo de gestão, deve ser estruturado partindo das seguintes premissas: a) 
Compreender os valores intrínsecos e como serão agregados ao projeto; b) Identificar os 
valores do cliente; c) Estabelecer o trabalho através de fluxos, de forma a reduzir e até 
remover definitivamente desperdícios e retrabalhos; d) Fazer com que a informação esteja 
disponível a tempo de ser utilizada; e) Procurar atingir a perfeição, reconhecendo que a 
melhoria necessita de constante empenho. Como processo tecnológico, o Lean Design parte 
das seguintes premissas: a) Modularidade ; b)Facilidade para produção; c)Racionalização e 
redução do número de componentes; d)Redução dos tempos de produção; e) Redução da 
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complexidade do produto; f)Redução do número de operações produtivas; g) Qualidade e 
confiabilidade.

3.2. BIM : conceitos e uma breve discussão níveis de maturidade 

Para Eastman et al. (2008), BIM pode ser definido com o trabalho de modelagem de edifícios 
associado à um conjunto de processos para a sua produção, comunicação e análise.

De acordo com Andrade e Ruschel (2011), compreender o BIM como ferramentas significa 
associá-lo a um processo de instrumentação dos profissionais da AECO (Arquitetura, 
Engenharia, Construção e Operação), ou seja, como aplicativos computacionais para a 
produção e documentação do projeto do edifício. Para o os autores, apesar de ser uma visão 
muito limitada, é comum alguns profissionais associarem o BIM simplesmente ao uso de 
software. 
Sob um enfoque mais tecnológico, os autores definem BIM como uma tecnologia para o 
desenvolvimento e uso da informação do projeto de edifício (baseado num modelo de banco 
de dados) visando à documentação do projeto, simulação da construção e operação do 
edifício. Os autores colocam que o BIM implica mudanças no processo de projeto, construção 
e acompanhamento do ciclo de vida do edifício, com novos processos de projeto, baseado na 
coordenação, na interoperabilidade, no compartilhamento e reuso das informações.  De 
acordo com os autores, para que para que o modelo virtual holístico seja consolidado é 
necessário saber quando e como trocar informações, além de quais informações devem  ser 
trocadas. Com base nesses requisitos, é possível compartilhar e coordenar, através de um 
modelo virtual, as informações do edifício a serem utilizadas por diferentes campos de 
atividades, estágios do processo de projeto e sob  diferentes olhares. 

De acordo com Tobim (2008), as três fases de adoção do BIM nos EUA foram:  a) Introdução 
do BIM nos escritórios de projetos (iniciativas individuais); b)Profissionais começam a 
discutir questões relacionadas à colaboração; c)Discussão e solução de problemas 
relacionados à interoperabilidade de sistemas. De acordo com o autor, os   Norte Americanos 
encontram-se na fase de discussão das questões de interoperabilidade.    Conforme Checcucci 
e Amorim (2011), estudos de 2009 e 2011 apontam que o BIM encontra-se em fase inicial de 
adoção no Brasil. 
No trabalho proposto por Succar (2009) é proposta a análise de maturidade do Conceito BIM 
através da Building Information Modelling Maturity Matrix, organizada a partir do 
cruzamento entre parâmetros de análise e 5 níveis de evolução (Inicial, Definido, Gerenciado, 
Integrado e Otimizado) . Os parâmetros de análise são: BIM Competences Sets (tecnologia, 
processos e políticas); BIM Capability Stages (modelagem por disciplina, modelagem 
multidisciplinar e colaborativa, network based integration); Organisational Scales ( contexto 
organizacional, contexto do empreendimento envolvendo diversas partes interessadas, 
contexto setorial).
No trabalho que vem sendo realizado pelo BIM Industry Working Group (2011), 
impulsionado por metas estratégicas do governo do Reino Unido e associadas aos 
empreendimentos públicos do país, a aplicação da tecnologia da informação ao processo de 
projeto evolui a partir de 4 níveis e são caracterizadas pela utilização de ferramentas 
computacionais auxiliadas por Normas Técnicas e detalhamento de processos, conforme 
mostra a Figura 1.
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Figura 1: BIM Maturity Levels- BIM Industry Working Group

De acordo com a Figura 1, no nível de maturidade 0,   os projetos são trabalhados em CAD 
“não gerenciáveis”, ou seja, sem o suporte de normalização e processos definidos. Nesse nível 
a troca de informações ocorre em maior parte por meio de papel. No nível 1 de maturidade, o 
trabalho de projeto ocorre em 2D e/ou 3D com base em objetos e modelos , sendo  gerenciado 
através de processos e diretrizes de Normas Técnicas. Nesse nível a troca de informações 
ocorre por meio de ambientes colaborativos. O nível 2  é caracterizado pela consolidação do 
BIM, mas o trabalho de projeto ainda  não ocorre por meio de um único modelo, ou seja, cada 
disciplina trabalha um modelo a ser consolidado num momento posterior. Nesse nível, as 
interfaces entre o modelo BIM e ERP´s são desenvolvidas. No nível 3 o avanço de normas, 
processos e padrões avançam no sentido de possibilitar a interoperabilidade e colaboração 
plena. Os modelos nesse momento podem ser trabalhados através de web services.

4. METODO DE PESQUISA
O método de pesquisa utilizado foi do tipo exploratório, através levantamento de informações 
a partir de entrevistas com especialistas. Embora as entrevistas tenham sido realizadas junto à 
profissionais de três empresas distintas, as três abordagens convergiram  para um mesmo 
objetivo.  
Foram realizadas duas entrevistas com profissionais atuantes na implantação do conceito BIM 
e empresas de Construção Civil, sendo a primeira uma empresa Incorporadora e a segunda 
uma empresa Construtora e por fim, a terceira entrevista foi realizada com o diretor de uma 
empresa fabricante de Software. 
Para atender o objetivo desse trabalho, os dados coletados durante a pesquisa serão analisados 
com base no  BIM- Project Execution Planning Guide V2.0,  material desenvolvido pelo CIC 
(Computer Integrated Construction Research Program da Universidade Estadual da 
Pennsylvania) . 
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5. PESQUISA EXPLORATÓRIA
Os dados e informaçoes da pesquisa exploratória mostrada e discutida neste artigo, foram 
coletados a partir entrevistas com profissionais das seguintes empresas:

• Empresa 1: Empresa Incorporadora, atuante no mercado imobiliário da cidade de 
Salvador. O Profissional entrevistado foi o Arquiteto Coordenador do Núcleo Bim da 
Empresa e a entrevista ocorreu em novembro de 2011;  

• Empresa 2: Empresa de Engenharia com atuação no setor de construção civil nacional, 
através da construção produtos de base imobiliária, industrais, residenciais, 
comerciais.  O Profissional entrevistado foi o Gerente da área de Tecnologia da 
Informação, responsável pela implantação do conceito BIM na empresa junto com a 
área de engenharia e a entrevista ocorreu em maio de 2012. 

• Empresa 3: Empresa fabricante de software com atuação mundial. O Profissional 
entrevistado foi o Diretor Técnico da empresa e a entrevista ocorreu em maio de 2012. 

As entrevistas realizadas com as empresas 1 e 2 tiveram como objetivo compreender quais os 
objetivos iniciais na introdução do conceito BIM, quem foram os responsáveis ou 
patrocinadores pela iniciativa na empresa, qual foi o planejamento e ações iniciais, como tem 
ocorrido a operacionalização do conceito, com ênfase para a  evolução dos objetivos e gestão 
do conhecimento. 

Quanto à empresa 3, o objetivo foi compreender como a empresa tem se estruturado para 
atender e dar o suporte para os clientes na tomada de decisão de introdução do conceito BIM e 
durante a  implementação. Além disso, foram discutidas questões setoriais e culturais  que de 
certa forma,  têm difucultado a disseminação do conceito no âmbito da indústria de 
construção civil. 
Quanto às referências para análises, o capítulo 7 do  BIM- Project Execution Planning Guide 
V2, trata da implantação do conceito BIM no âmbito da Empresa de Construção. De acordo 
com a referência, a implementação do BIM deve ocorrer a partir dos seguintes passos: 

• Definição da Missão, objetivos a serem atingidos,  utilizações e entregáveis de projeto; 
• Identificação e desenho de processos visando a troca adequada de informações; 

• Definição de troca de informações e responsabilidades; 
• Definição e implantação da adequada infraestrutura para utilização do BIM tais como: 

Estratégias e Contratos; Procedimentos de Comunicação; Tecnologia (hardware e 
software); Modelo e procedimentos para a gestão da qualidade. 

• Elaboração de um plano de implantação com o objetivo de exercer a gestão sob a 
condução do projeto de implantação.
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Quadro 1 – Informações coletadas junto às  Empresas 1 e 2 durante as entrevistas

Item Empresa 1 Empresa 2
Objetivos Iniciais Detecção de interferências (clash detection). Compatibilização e Detecção de interferências (clash 

detection).
Atuais Objetivos 1)Integração com ERP nas áreas de 

orçamentos, planejamento, projetos e custos;
2)Promover maior utilização na gestão da 
produção;
3)Criar talentos in-house.

Consolidar uma base de informações provenientes de 
cada um dos empreendimentos para tomada de 
decisões nos planos estratégico  tático e operacional.

Diagnóstico 
inicial 

Não foi realizado. Foi feito  um levantamento 
de necessidades por parte de um dos fabricantes 
de software.

Não foi realizado.

Escopo inicial Projeto piloto - modelamento de um obra já 
entregue para detecção de todos os problemas 
de compatibilização e levantamentos de 
quantitativos.

Empreendimento1: projetos as built; 
Empreendimento 2: modelagem do projeto feito 
incialmente em 2D;  Empreendmentos 3 e 4 : todos 
os projetos a partir da modelagem.

Pessoas Houve necessidade de desenvolver 
competências e contratar  novos especialistas

O atual coordenador adquiriu os conhecimentos 
necessários durante o processo de implentação do 
conceito Bim na empresa

Plano de 
Implantação

Não foi elaborado. Não foi elaborado.

Benefícios já 
alcançados

Redução de interferências, levantamentos 
precisos e visualização de seqüência de 
construção com integração ao Primavera.

Simulação de Alternativas de Projeto
Checagem de Quantitativos
Modelos de opções de personalização (para melhor 
visualização do cliente)
Auxílio para equipe de produção da obras.

Conhecimento: 
consultoria, 
cursos

Consultoria de especialistas da Carnegie 
Mellon University e suporte da Bentley Systems 
do Brasil Ltda.

Inicialmente consultoria por parte de um  dos 
parceiros da empresa.  Atualmente a empresa conta 
com a consultoria de um especialista (não 
declarado).

Envolvimento de 
parceiros 
projetista

Sim Sim

Indicadores Não fazem uso Não fazem uso
Fomento do 

conhecimento 
Treinamentos para todos os níveis hierárquicos 
da empresa.

Treinamentos e troca de conhecimentos através de 
fóruns. 

Quadro 2 – Conhecimento da Empresa sobre o Conceito BIM e ferramentas, de acordo com os entrevistados
Item Empresa 1 Empresa 2
Projetos em BIM desenvolvidos por todas as especialidades de projetos 

(arquitetura, estruturas, fundações, instalações prediais)
Todas as 
especialidades em 
todos os 
empreendimentos

Todas as 
especialidades em  
todos os 
empreendimentos

Trocas de arquivos através de email ou extranets colaborativas Não praticado mais 
na empresa

Não praticado mais 
na empresa

BIM utilizado para visualização 3D e compatibilização Sim Sim
BIM utilizado para extração de quantitativos e elaboração de orçamento Sim Proj piloto
BIM utilizado planejamento do tempo e elaboração de cronogramas Sim Proj piloto
BIM utilizado para simulação da produção visando a racionalização dos 

recursos
Sim Proj piloto

BIM utilizado para simulação da operação das edificações Sim Não praticado
As trocas de informações ocorrem por meio de um  Model Server na rede 

local
Sim Em implantação: proj 

piloto
As trocas de informações ocorrem por meio de um  Model Server na Wan Não Não
Existe divisão do trabalho na construção do modelo que permita a atuação 

eficaz de toda a equipe
Sim Sim

Os Processos de trabalho em BIM  na empresa encontram-se definidos e em 
operação  em todas a empresa

Sim Em desenvolvimento

Os processos de trabalho interorganizacionais encontram-se definidos e em 
operação

Sim Em desenvolvimento

A empresa utiliza uma base de indicadores par mediar a melhoria da 
qualidade e produtividade em função da utilização do BIM

Não Não
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Quanto ao Profissional da empresa fabricante de software, é colocado que, em princípio o 
processo de implantação do conceito no Brasil  tem sido mais difícil, se comparado à outros 
países,  em  função da pouca  padronização predominante do setor, desde os compotentes até 
os produtos de construção (incorporação, infraestrutura, etc). Outro aspecto que agrega 
dificuldade é a fragmentação do processo de construção, desde a concepção do produto, 
passando pelo projeto até a construção. Por fim, o entrevistado ressalta  o pouco entendimento 
por parte dos empresários sobre as potencialidades conceito BIM e benefícios em desenvolver 
um modelo integrado de projeto, levando-os a encarar os valores de  implantação como 
despesas e não como investimento.

O processo de modelagem, de acordo com o entrevistado, requer mais interações do que o 
processo de projeto conduzido em 2D. Nesse sentido, o coordenador tem um papel 
fundamental nesse processo, atuando como articulador técnico. O BIM manager é o 
profissional que atuan na coordenação do projeto sob o ponto de vista da TI, enquanto que o 
coordenador do processo de projeto deve ter a visão do processo de construção e atua na 
gestão do processo de projeto, incluido as suas  interfaces ao longo de todos o ciclo de vida do 
empreendimento. Para o entrevistado, os seguintes passos são fundamentais na introdução do 
conceito nas empresas: 1) Definir os objetivos; 2) A iniciativa ter um patrocinador com poder 
de decisão na empresa; 3) Estabelecer as metas de tempo, custo e uso de recursos; 4) Escolha 
do(s) parceiros de software. 

De acordo com o Profissional, é fundamental a postura de empresas com poder  disseminação 
do conceito junto aos seus parceiros. Isto faz como que o processo de implantação do conceito 
no nível setorial de fato aconteça. No entanto, no Brasil são poucas as empresas que têm tido 
esta postura.

6. ANÁLISES E DISCUSSÕES

6.1. A Introdução do conceito BIM no Brasil
Com base no modelo de maturidade propostos pelo BIM Industry Working Group (2011) , é 
complexa a atividade de definir em que estágio o Brasil se encontra, uma vez que existe um 
número significativo de empresas (incorporadoras, projetistas, e construtoras) ainda 
trabalhando no nível 0.  

Por outro lado, as iniciativas de implementação do conceito BIM no Brasil, ainda que 
pontuais, têm ocorrido por parte de empresas privadas atuantes no segmento imobiliário com 
parcela significativa de mercado (Gafisa S/A, Método Engenharia, Matec Engenharia e Syene 
Empreendimentos). Sob o ponto de vista setorial, a discussão para o desenvolvimento de 
normas e padrões está em andamento. A NBR ISO 12006-2:2010 foi publicada e a discussão 
da parte 2 desta norma, cujo objetivo é estabelecer uma estrutura para a classificação de 
informações, encontra-se em  desenvolvimento.  
Observa-se que a introdução do conceito BIM no Brasil tem sido impulsionada  por 
iniciativas isoladas de empresas Incorporadoras e Construtoras e algumas poucas projetistas 
que vêm disseminando o uso do conceito junto aos seus parceiros e, na medida do possível, 
com objetivo de fomentar a introdução do conceito no âmbito setorial, têm procurado divulgar 
e compartilhar suas experiências. 

Nesse contexto, verifica-se que por parte dessas empresas, o objetivo sobre a introdução do 
conceito BIM está atrelado principalmente à maior assertividade em relação aos custos de 
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obras, detecção de interferências físicas entre sistemas e simulação da produção. Diante desse 
cenário, essas empresas têm conduzido o processo de implementação basicamente através da 
mobilização dos seus parceiros de projeto e criação de uma estrutura profissional interna 
especializada em BIM. 
Diante desse cenário e com base no referencial teórico deste artigo, independentemente da 
“porta de entrada” nas empresas, entede-se que o processo de projeto deve ser repensado e 
adaptado para a introdução do conceito BIM, uma vez que a modelagem potencializa a 
eficácia da tomada de decisão durante a fase de projeto, interpretado aqui como o produto de 
um processo, cujo objetivo é a obtenção de informações qualificadas sobre a edificação, a 
serem aplicadas durante o processo de produção e operação. 

6.2. A Introdução do conceito BIM nas empresas pesquisadas
Conforme já mencionado, a  construção da análise dos pontes fortes e fracos seguiu os 
seguintes parâmetros:  introdução do conceito  BIM como um projeto de inovação 
organizacional e de tecnologia, a ser conduzido  a partir da orientação a resultados (curto, 
médio e longo prazos), capacidade de realização e uso de ferramentas e metodologias de 
gestão adequadas.

Quadro 3 – Análise sobre aos dados coletados nas entrevistas junto às empresas 1 e 2
Pontos Fortes Pontos Fracos

1) Nas duas empresas estudadas, a iniciativa de introduzir o 
conceito BIM foi de um membro da alta direção;

2) As duas empresas disseminaram o conceito junto aos 
parceiros projetistas; 

3)As empresas têm contado com ajuda de consultorias, que 
do ponto de vista técnico, tem ajudado as empresas a  
estruturar o processo de implantação;

4) O início da implantação na empresa 1, ocorreu por meio 
de um projeto piloto já executado. Dessa forma, a  empresa já 
tinha um montante de informações que a permitisse fazer 
comparações em relação à eficácia do processo de 
modelagem; 

4) Em função do processo de aprendizagem, as duas 
empresas demostraram através da atualização dos objetivos, 
maior maturidade; 

5) Embora nunhuma das empresas trabalhe com uma base de 
indicadores, ambas já conseguiram tangebilizar benefícios 
decorrentes da implantação do conceito;

6) Pró-ativide em relação à iniciativa pioneira. 

1)As empresas não fizeram a adequada gestão do projeto
de implantação do conceito BIM, conforme indicam boas 
práticas de gestão  gestão de projetos e o BIM- Project 
Execution Planning Guide V2.0, em função da 
inexistência dos seguintes passos: 

a) Não foi realizado um diognóstico inicial;

b) A implantação não foi gerenciada por meio de  planos 
para controle de tempo, pessoas, custos, riscos;

c) Os objetivos estabelecidos inicialmente demostram 
desconhecimento das potencialidas do BIM nas 
empresas;

d) Não foram estabelecidos benefícios de forma gradativa 
ao longo do tempo;

2)  A gestão do conhecimento em função  em ambas as 
empresas não está sendo adequadamente estruturado. 

3) Nunhuma das duas empresas estruturou uma base de 
indicadores para acompanhar a eficácia do processo de 
implantação. 

Em relação às colocações inferidas pelo Profissional representante da Empresa fabricante de 
Software, verifica-se que o grande desafio da implamentação do BIM nas empresas está 
associado à característica fragmentada dos empreendimentos de construção civil. Tal  
fragmentação está associada principalmente aos diversos agentes e empresas atuantes nos 
empreendimentos ao longo de todos o ciclo de vida. 

Com foco à fase de projeto, o cenário apresentado no Brasil é de empreendimentos cada vez 
mais desafiadores sob o ponto de vista custo e tempo, atrelados à tecnologias construtivas e 
padrões de exigências cada vez mais rígidos sob o ponto de vista do desempenho e 
sustentabilidade. Nesse contexto, o trabalho de projeto requer a formação de equipes 
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multidisciplinares com a participação de um número crescente de especialistas, incluindo 
construtores e operadores da edificação.
Isto posto, a aplicação do conceito BIM,  por se tratar de um processo integrador por natureza, 
carrega consigo mecanismos de colaboração intrínsecos e que fatalmente contribuirão para o 
tão almeijado e discutido processo de projeto de fato colaborativo. 

Contudo,  uma vez que o  projeto se trata de um processo socio-técnico,  uso da tecnologia 
deve estar associado às práticas de gestão. Nesse cenário,  atuação de Gestor do Processo de 
Projeto, potencializa o adequado uso de tecnologias e ferramentas associadas ao conceito 
BIM  na tomada durante o processo de projeto. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A iniciativa sobre a implantação do conceito BIM no contexto da empresa Incorporadora e/ou 
Construtora deve ser uma decisão estratégica, já que traz consigo a necessidade de 
investimentos, impacto sobre práticas vigentes na condução do processo de projeto e portanto 
,  quebras  de paradigmas. 

Em função do estudo exploratório e análises, sugere-se que  antes do trabalho efetivo de 
implementação do Conceito BIM, um diagnóstico detalhado deve ser realizado na empresa, 
com base nas seguintes questões: problemas atuais em relação ao processo de projeto, cenário 
vislumbrado e análise de como o Conceito BIM pode auxiliar na evolução desse processo, 
análise da capacidade tecnológica (processos,políticas, hardware, software), análise  de 
competências e levantamento de partes interessadas e riscos, principalmente no âmbito dos 
empreendimentos.  
Com base nesse diagnóstico, os objetivos devem ser estabelecidos e sugere-se que projeto de 
implantação seja conduzido  através das  seguintes ações:

ü Contratação de um especialista com atuação reconhecida sobre a tecnologia;

ü Escolha do(s) Empreendimento(s) piloto(s);
ü Nomeação de um Gerente para o Projeto de Implementação com conhecimento e 

experiência adequada em relação aos processos e sistemas de construção, bem 
como sobre Tecnologia da Informação aplicada à construção civil;

ü Formação de um time interno de apoio aberto às novas tecnologias e preparado 
para lidar com barreiras internas, tais como, pouca abertura à mudança, visões 
viciadas sobre o processo de construção, entre outras. Caso seja sinalizado que as 
barreiras internas estão inviabilizado a continuidade do projeto, a empresa deve 
analisar a possibilidade de trazer para o time um especialista em Gestão de 
Mudanças;

ü A estruturação da implementação como um Projeto de Inovação Organizacional, 
com início e fim definidos;

ü Como um projeto, deve ser estabelecido o seu ciclo de vida, escopo, objetivos, 
premissas e restrições;

ü Os objetivos devem ser traduzidos em benefícios mensuráveis a serrem atingidos 
ao longo do ciclo de vida; 

ü A Gestão do projeto de implantação deve ser conduzida com base em indicadores 
que mostrem o seu progresso e os ganhos em relação à aplicação da tecnologia;
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ü O projeto de implantação deve ter como pilares: colaboração, criação gestão e 
disseminação de conhecimento, principalmente o conhecimento explícito;

ü O projeto deve ser estruturado e gerido partir de planos: escopo, tempo, custos, 
qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições;

ü Acompanhamento sistemático por parte do patrocinador, alta direção e time 
envolvido.

Através do estudo exploratório, foi constatado grande dificuldade por parte das empresas 
pioneiras nesse processo. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de repensar o a estratégia 
de introdução do Conceito BIM sob o ponto de vista setorial, à exemplo do que vem sendo 
feito no Reino Unido, através do  BIM Industry Working Group . 

A estruturação de um projeto setorial, puxado pelo Ministério das Cidades e/ ou Caixa 
Econômica Federal, envolvendo a atuação das instituições representantes de todos os agentes 
da cadeia produtiva da construção civil e com metas estratégicas atreladas aos programas do 
Governo Federal, tais como PAC e “Minha casa, minha vida”, viabilizaria a introdução do 
conceito BIM de forma estruturada e gerenciável no contexto setorial. 
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