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RESUMO
Em um setor de alta competição no Brasil, que tem necessidade de grandes
investimentos, e que apresenta clientes com crescente grau de exigência, uma empresa
construtora precisa atender às novas demandas do mercado, surgindo assim a necessidade de
inovar em seus métodos e processos.
A implantação de Building Information Modelling (BIM) pode proporcionar um
avanço em termos de inovação, podendo também ser adotada como um caminho para auxiliar
a empresa a atingir suas metas de crescimento ao longo do tempo, a partir do alinhamento das
melhorias a serem implementadas com uma nova visão organizacional definida para atingir
um novo patamar.
No início de um empreendimento, o estudo de viabilidade econômica e financeira é
essencial e pode apresentar elevado grau de incerteza. No modelo convencional de gestão de
projetos em 2D, os levantamentos de quantitativos e orçamentos podem apresentar erros de
grandes proporções, mesmo em fases mais avançadas do projeto. Ainda na etapa de
planejamento, o modelo convencional faz com que não sejam detectadas incompatibilidades
de projetos que podem resultar em problemas de execução na obra. Ambos os problemas
poderiam ser evitados com a utilização de BIM.
O presente trabalho tem como objetivo compreender o processo de implantação do
BIM em uma pequena empresa de construção, sendo analisadas as alterações dos processos e
avaliadas algumas das melhorias obtidas. Com a implantação BIM foi possível obter mais
rapidamente um estudo de viabilidade mais preciso. Integrando as ferramentas de
planejamento e controle de custos desde a fase de projeto, obtiveram-se quantitativos e
orçamentos com maior confiabilidade. Além disto, com a análise de alternativas de métodos
construtivos, obtiveram-se reduções de custos e prazos nas atividades. Finalmente, a redução
de inconsistências trouxe maior confiabilidade ao processo de projeto, algo buscado por
muitas empresas, o que pode contribuir para incentivar as empresas de engenharia a implantar
o BIM.
Palavras-chave: Implantação BIM; Estudo de Viabilidade; Orçamento; Coordenação de
Projetos; Planejamento; Vendas.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
CONTEXTO
BIM é a sigla utilizada para Building Information Modeling, sendo a tradução oficial

adotada pela Norma Brasileira NBR 12006-2 (ABNT, 2010) Modelagem da Informação da
Construção. Uma definição ampla de BIM é apresentada por Eastman et al. (2011) como o
raciocínio lógico para definir como e o que modelar de uma tecnologia construtiva, incluindo
todas as fases do ciclo de vida do empreendimento: concepção, construção, uso e operação,
manutenção, até a fase de renovação da estrutura.
Essa definição de Eastman et al. (2011) gera uma ampla visão de como o projetista
deve pensar o modelo projetado, não mais como uma representação de linhas ou elementos
espaciais em CAD, pensadas para a execução da obra, mas como um novo conceito que
representa e responda quais as informações necessárias nesse modelo para os gestores desse
empreendimento ao longo de sua vida útil, ou mesmo quais as informações que esse modelo
deve apresentar para uma futura reestruturação ou demolição.
O modelo BIM deve conter essas informações associadas a cada um dos elementos
construtivos, permitindo a análise logística, quantificação de materiais e mão de obra ao longo
de todo o processo, entre outras funcionalidades (ALVES et al., 2012).
Conforme a Autodesk (2002), os modelos de informação para edifícios organizam a
informação em bancos de dados, sendo que o modelo do produto edifício pode ser distribuído
aos membros individuais da equipe para apoiar o trabalho colaborativo, ao trabalhar em uma
rede ou compartilhar arquivos por meio de ferramentas de colaboração de projeto. A mesma
publicação explica que os membros da equipe trabalham independentemente em conjuntos de
dados e a solução de modelagem de informações de construção gerencia as alterações ao
modelo de cada um dos bancos de dados locais em um local compartilhado central, sendo que
diferentes membros da equipe podem comparar seu trabalho com o de outros.
De acordo com De Paula et al. (2013), sempre que feitas alterações no modelo um
registro dessas interações - quem mudou o que, quando - está disponível para revisão, e um
histórico de todas as alterações feitas por todos os membros da equipe pode ser preservado no
modelo enquanto esta informação for útil.
Segundo Addor (2009), o BIM amplia as dimensões de um projeto conforme
apresentado na Figura 1. A mesma autora afirma que passar de uma classificação de
dimensões para outra superior implica na modelagem de informações adicionais, necessárias
para o uso de ferramentas na dimensão seguinte.
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Figura 1: Dimensões BIM.
Dimensões
• 2D – Em um plano
• 3D – Em 3 dimensões - largura/espessura/altura
• 4D – Adiciona-se o TEMPO ao projeto (fases/sequências)
• 5D – Adiciona-se o CUSTO ao projeto
• 6D – Aspecto de Ciclo de Vida da edificação (Proprietários / gerentes de facilities)
Fonte: ADDOR, 2009, p.23.

Cada objeto deve ter suas propriedades individualmente associadas e definições de
como será o modo de interação entre os elementos do modelo, conforme Addor, (2009),
destacando que os modelos podem ser classificados com base no nível de desenvolvimento
(LOD) que cada elemento deve ter.
Em tempo, cabe uma observação que não necessariamente o modelo precisa de um
elevado nível de desenvolvimento para ser utilizado em uma dimensão superior: de fato, o
modelo pode ser relativamente simples, com um LOD baixo, e ainda assim ser feito o estudo
4D ou 5D sobre o empreendimento.
As vantagens da modelagem de informações de construção têm por base a
disponibilidade contínua e imediata das decisões do projeto em cada fase do processo de
desenvolvimento. Tais informações de custo são de boa qualidade, confiáveis, e integradas
(AUTODESK, 2002). De acordo com Menezes (2011), a capacidade de manter estas
informações atualizadas e acessíveis num formato digital oferece aos arquitetos, engenheiros,
construtores (AEC) uma visão global dos projetos, bem como a capacidade de tomar melhores
decisões com mais rapidez, melhorando o desempenho dos projetos.
Monteiro (2010) mostra que, embora a modelagem de informações da construção seja
uma abordagem e não uma simples tecnologia, a mesma exige tecnologia adequada para ser
implementada de forma eficaz.
Com base na tese de Manzione (2013), a respeito dos processos de projeto, pode-se
inferir que os princípios de modelagem de informações da construção começam com a ideia
de inserir e gerenciar informações sobre o edifício e, em seguida, apresentar essas
informações de volta como ilustrações convencionais ou em qualquer outra forma adequada.
Dessa forma, um modelo de informações da construção armazena no momento da criação e
gerencia ao longo do tempo em um banco de dados, tornando disponível para uso e
reutilização em todos os outros pontos do projeto.
No Brasil, a adoção de softwares da família BIM ainda se encontra numa fase inicial.
Para Sousa, Martins e Monteiro (2011), ainda não é possível identificar uma preferência clara
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dos utilizadores pela aplicação BIM em comparação com alternativas de projeto (CAD). Os
mesmos autores sugerem que são necessárias tecnologias que possam interligar os sistemas de
projeto BIM, de forma que as informações geradas por uma equipe estejam realmente
disponível para outra. Para essa utilização, apontam os referidos autores, o formato Industry
Foundation Classes (IFC) desenvolvido pela Building Smart (2017) tem se sobressaído, por
permitir a interoperabilidade entre sistemas.
O IFC permite salvar as informações em um formato que possa ser lido por diversos
softwares, sendo uma ferramenta de ligação entre aplicações BIM. Em sua base, é um sistema
de padronização dos requisitos para organizar e definir o modo de representação da
informação da construção (informação verbal)1.
Apesar de ser ainda pouco utilizado no Brasil, o BIM não é uma ferramenta recente,
sendo a primeira publicação sobre o assunto datada em 1975, um artigo de Charles M.
Eastman no AIA Journal (EASTMAN, 2008).
Ainda que apresente elevado crescimento da produção, em termos de quantidade de
obras executadas, no setor de construção civil ainda persistem muitos problemas, tais como
atrasos nas obras e baixa produtividade.
Por mais que a tecnologia da informação esteja avançando a passos largos, essa
evolução não é acompanhada pelo mercado da Construção Civil (TOLEDO et al., 2000),
existindo ainda muitas dificuldades por parte das organizações do setor em implantar o
BIM.O mesmo autor cita que entre os motivos para tal, pode-se destacar o desconhecimento
das vantagens competitivas que essa tecnologia pode trazer, não apenas na coordenação de
projetos, orçamento, controle de custo e planejamento, como também na velocidade de
produção, uma das dificuldades frequentemente enfrentadas pelas empresas do setor.
Existem também muitas barreiras para a implementação eficaz do BIM que são
motivados pela natureza fragmentada da Indústria da Construção de acordo com os trabalhos
de Gu, et al. (2008) e de Silva, Matias e Melhado (2015). Outro grande obstáculo é cultural:
algumas pessoas têm aversão ao novo (MELHADO, 2001), além das dificuldades os custos
decorrentes da implantação de novas tecnologias.
1.2

PROBLEMA
A evolução da utilização do BIM em diferentes processos de projeto foi estudada

amplamente desde o início de sua utilização, podendo-se assim traçar os principais focos de
1

Informação fornecida pelo professor Dr. Eduardo Luis Isatto em palestra de BIM no auditório da Escola de
Arquitetura da UFRGS, em Porto Alegre, em outubro de 2016.
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pesquisa. Com base no trabalho de Manzione, Melhado e Abaurre (2011), pode-se inferir que
a forma como essa ferramenta vem sendo implementada tem necessidade de ampla
reformulação. O BIM, segundo Silva, Matias e Melhado (2015), mostra-se como uma solução
para a evolução do CAD, mas sua implantação conta com alguns problemas que devem ser
estudados e trabalhados. Santos (2016) apresenta o cenário no Brasil, em que a implantação
do BIM tem um elevado custo: as empresas que realizam esse processo devem investir muitos
recursos também em novas tecnologias. O mesmo autor fala que o processo de implantação
pode extrapolar o planejado na medida que a empresa não compreender as mudanças
necessárias para a sua adoção. Owen e Palmer (2009) sintetizam que as tecnologias da
informação existem para dar suporte aos processos, particularmente para a criação e
armazenamento de informações necessárias à futura utilização do modelo, que, por sua vez,
existem para dar suporte à colaboração das pessoas envolvidas no mesmo projeto.
Trabalhando de forma colaborativa, profissionais e empresas podem obter melhores
resultados, interna e externamente ao ambiente das empresas (AKINTOYE, A. et. al., 2000;
BRESNEN, MARSHALL, 2000), sendo que, entretanto, ainda é um grande desafio obter a
efetiva colaboração.
Partindo da sua observação de pesquisas, Amor e Owen (2011) concluem que a
tendência corrente é utilizar o BIM mais como uma tecnologia, o que denominam como
“simples BIM” (sBim) e muito menos como um processo integrado ou inteligente (iBIM),
embora o processo integrado ofereça muito mais vantagens, inclusive financeiras, podendo ser
dar margem a mudanças substanciais em processos, por exemplo, pela intensificação da
colaboração entre projetistas ou empresas e fornecedores.
Barrison e Santos (2010) desenvolvem a abordagem em que a implantação e utilização
do BIM impacta a estrutura interna das empresas, sendo necessária a criação de novas
responsabilidades e papéis dos colaboradores internos e externos para que se possam atender
às diferentes necessidades de produção e gestão das informações geradas. As atividades
comuns dão lugar a atividades com alto nível de conhecimento técnico específico, exigindo
muitas vezes um profissional com a atribuição de manter o padrão dos processos de acordo
com Barrison e Santos (2010) função chamada de BIM Manager, que deve ter conhecimento
profundo na atividade que se exerce.
Como em toda mudança de paradigma, é esperado que exista resistência dos
profissionais em todos os níveis hierárquicos da empresa, de acordo com o Guia Asbea “Boas
práticas em BIM” (ASBEA, 2015). A mesma publicação cita que para minimizar esta
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resistência é necessário envolvimento de todos no novo processo, capacitando os envolvidos
nas novas ferramentas, fluxos e processos de trabalho.
A criação de um documento que envolva a participação de todas as disciplinas, neste
trabalho denominado Plano de Execução BIM, foi apontada pelo Guia da ASBEA (2015)
como chave de sucesso para que se realize com efetividade um trabalho colaborativo
utilizando a metodologia BIM. Este documento tem por objetivo fazer com que todos estejam
cientes das responsabilidades e oportunidades associadas ao BIM.
Por último, o ponto discutido é referente à precisão das informações necessárias em
todas as fases do processo. Dentro deste aspecto, o controle da qualidade dos modelos, com
desenvolvimento de análises durante o fluxo de produção, é fundamental. Fazem parte das
atividades de análise da qualidade do modelo: (a) checagem visual; (b) validade dos
elementos; (c) checagem padrão; e (d) checagem de interferências (ASBEA, 2015).
Segundo Machado (2017), mesmo as empresas que solicitam os projetos com
integração BIM não usam todo o potencial que o modelo pode proporcionar em ferramentas
de auxílio. Segundo o mesmo autor, muitas vezes os projetos contêm apenas detalhamento
para impressão 2D e o modelo BIM fica perdido após a entrega dos projetos, pois a empresa
não sabe o que fazer com ele. Outro ponto citado por Machado (2017) é que a tecnologia
ainda apresenta dificuldades quanto à capacidade de hardware.
Os diversos pontos de vista citados até aqui têm mostrado um caminho desde a
evolução em volume da construção civil, que não está sendo acompanhada pela melhoria do
ritmo de produção, passando pela falta de automatização dos processos e necessidade de se
aprofundar a melhoria das práticas de gestão dos processos, incluindo conceitos atuais de
colaboração e a necessidade de maior integração entre os agentes envolvidos. A revisão de
literatura indicou também que existe a tendência entre os usuários avançados e os líderes da
indústria na busca permanente de aplicação de novos conceitos, sendo enfatizada a integração
entre as equipes de projeto (iBim).
1.3

OBJETIVOS DO ESTUDO
Esse trabalho tem por finalidade a aplicação prática da implantação BIM em uma

pequena empresa de construção civil, com objetivo de avaliar as alterações nos processos, os
benefícios operacionais e vantagem competitiva proporcionados com a implantação. Para tal,
este estudo consiste em compreender o processo de implantação do BIM em pequenas
empresas de construção, buscando a sua utilização em obras.
Os objetivos específicos deste estudo são:
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Analisar as alterações em um conjunto de processos escolhidos: estudo de
viabilidade, orçamento, redução de custos, planejamento e vendas.
Avaliar as melhorias obtidas ou observadas com a implantação.
1.4

DELIMITAÇÕES
Nesse trabalho é limitado o grau de detalhamento de projeto e a demonstração de

como gerar as informações, focando em demonstrar a implantação em uma empresa de
construção civil, desde as alterações na visão da empesa até os passos de como mudar os
processos para adequar esses a utilização de um modelo BIM.
O autor do presente trabalho é sócio e diretor da empresa em que está sendo
desenvolvida a implantação tema desse trabalho, esse fato permite o domínio de diversas
informações e o conhecimento do modo de operação. Porém, este fato pode levar a uma
parcialidade na análise dos resultados.
Esse estudo se limita a análise da implantação com a aplicação do BIM em
determinados processos da empresa estudada. A análise de usos do modelo se limitou anos
temas de estudo de viabilidade, orçamento, planejamento, redução de custos da construção e
vendas.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
USOS DE BIM E TECNOLOGIAS RELEVANTES
O conceito de BIM vem evoluindo desde a sua origem, conforme surgem as

necessidades de alteração. Atualmente o BIM tem sido apontado principalmente como um
mecanismo para viabilizar mais colaboração e cooperação entre os participantes de
empreendimentos de construção (DE VREEDE, 2005; LEICHT, 2009), podendo representar
uma mudança radical de como projetistas realizam seus trabalhos. A colaboração requer um
maior comprometimento que a cooperação para o alcance de um objetivo comum, com
consequente aumento de riscos, implicando em um nível maior de confiança entre os
participantes dos grupos envolvidos. (AMOR e OWEN, 2011).
Os principais usos de BIM estão representados na Figura 2, em conjunto com as
definições apresentadas na Figura 1. Assim pode-se detectar os requisitos mínimos que devem
compor o projeto para uma construção, pensando em cada etapa do ciclo de vida quais as
funcionalidades estarão disponíveis.
Figura 2: Ciclo de vida da construção.

Fonte: Adaptado de Caderno de apresentação de projetos BIM do Governo de Santa Catarina.

Entre as várias funcionalidades do BIM que englobam o ciclo de vida de uma
edificação, apresentado na Figura 2, esse trabalho destaca algumas que serão posteriormente
utilizadas.
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De acordo com Harty e Laing (2010) o code checking é um método digital utilizado
para auxiliar na fase de projeto que pode interrogar o banco de dados do modelo e, fazendo o
uso de ferramentas de análise, pode estabelecer de forma robusta a conformidade com
legislação ambiental, plano diretor e código de obras, bem como metas sustentáveis. Os
mesmos autores citam que essa aplicação requer a redação de todas as regras e regulamentos
em código legível por máquina para ser aplicado ao modelo digital. Após a análise, um
relatório é gerado e o descumprimento apresentado para ação corretiva.
Uma ferramenta para verificação de problemas ao longo do desenvolvimento do
projeto é o clash detection, que de acordo com a publicidade de lançamento dessa
funcionalidade pela plataforma VICO (2016), tem potencial de ser uma das grandes
revoluções do sistema BIM.
Eastman (2008) aponta que o BIM permite a análise espacial dos elementos
projetados, assim, as ferramentas de clash detection poderá realizar a checagem automática
dos pontos em que existem problemas de interferência entre as disciplinas para que sejam
feitas as devidas alterações, de forma a evitar problemas construtivos. Iterativamente ao longo
do processo todas as aplicações, alterações e decisões realizadas por uma equipe são
presenciadas por todas as demais, ficando armazenado o conteúdo que foi alterado e quem
realizou a alteração, de acordo com Dias e Arantes, (2015).
Okeil (2010) define a Realidade Virtual (RV) como os sistemas e técnicas que
fornecem a sensação de presença num mundo tridimensional gerado por computador. O
mesmo continua dizendo que esta sensação de presença é uma percepção que vem da
habilidade do usuário de interagir diretamente e em tempo real com o ambiente virtual.
De acordo com Cuperschmid (2014), a Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia
que complementa a visualização do mundo real através de sobreposições de elementos
virtuais, gerando uma visão composta (ambiente real com a adição de modelos virtuais) em
tempo real. A mesma autora cita que a utilização de RA tem o potencial de permitir que leigos
manipulem os modelos virtuais sem a necessidade de treinamento técnico. Na observação de
HÖLH (2009), a RA em sua apresentação mistura, por meio de dispositivos de visualização,
os ambientes reais com objetos virtuais projetados em tempo real.
WANG (2007), aborda que diferente da RV, que pretende imergir completamente os
usuários num ambiente sintético, a RA permite que o usuário veja os modelos virtuais
superpostos ao mundo físico. Cuperschmid (2014), conclui que o uso de RA permite que
usuários e projetistas, coletivamente, explorem a funcionalidade e a forma, dando suporte à
participação de todos por meio da visualização e manipulação.
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Existem duas formas usuais no mercado para Implantação de BIM, a primeira por
iniciativa de organizações que fazem projetos, tais como escritórios de Arquitetura e de
projeto de Engenharia, e a segunda em empresas que contratam projetos, tais como
Construtoras e Incorporadoras. O caso mais frequente, apontado por distintos autores, tais
como Silveira (2013), Oliveira (2014), Coelho, Silva e Melhado (2015), que abordam o tema
de implantação BIM em escritórios de projetos, é de implantar o conceito BIM em um
escritório de projetos de Arquitetura ou Engenharia. De forma que esses devem definir as
especificações de como montar o modelo, criando seu próprio conjunto de regras para
produzir o modelo a ser entregue ao cliente, tendo o cliente que adaptar suas ferramentas de
gestão e os demais projetos a ferramentas compatíveis.
2.2

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO
Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2012), o gerenciamento da integração do projeto

inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e
coordenar os vários processos e atividades dos processos de gerenciamento. A mesma
publicação aponta que o gerente do projeto age como integrador dos processos e das pessoas
devendo delegar as atividades de forma a gerar uma integração entre os agentes, sendo ele o
centro integrador que determina: quais os passos, quem os dará e em qual direção, de forma a
combinar com os demais. A Figura 3, abaixo, ilustra este conceito.
Figura 3: Gerenciamento da Integração.

Fonte: Disponível em <https://www.emaze.com/@AOCTOQIC/GEOR> Acesso em 15 nov. 2016.
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Ainda, de acordo com o curso de especialização em Gestão de Projetos, realizado pelo
autor, o Instituto de Educação Tecnológica (IETEC, 2011) apresenta como atribuições do
gerente de projetos que deve entender os processos da empresa, de forma a levar a equipe na
direção correta, concentrar recursos e esforços, tratando problemas antes de se tornarem
críticos e coordenando o trabalho visando sempre o sucesso do projeto, (IETEC, 2011).
A partir do trabalho de Eastman (2008), pode-se inferir que a escolha da plataforma e
do modo como será elaborado cada passo do projeto depende do objetivo final a que se
destina.
Adotando essa abordagem para uma implantação, podem ser utilizados diversos
softwares da família BIM para modelagem de uma obra civil (Eastman, 2008). Como
exemplo, pode-se gerar modelos em 3D, 4D e Coordenação com o auxílio de um software
como plataforma de lançamento do projeto. Já para aplicação de Orçamento, Controle de
Custo e Planejamento através de outra plataforma, que permita a integração com planilhas de
Excel ou outros mecanismos que propiciam um fluxo de informação bidirecional. Conforme
Abreu (2008), dessa forma é possível retroalimentar o modelo com as informações diárias
coletadas nos procedimentos de controle da produção, atualizando os status de planejamento,
custo e 4D do modelo.
A aplicabilidade de ferramentas de controle fica prejudicada quando se utiliza um
modelo que não gera os dados necessários para utilização em obra e a coerente tomada de
decisão com base nos dados apresentados, de acordo com publicação do Tribunal de Contas
da União (TCU, 2012). Esse tipo de análise, conforme ASBEA (2013), leva à reflexão sobre
as vantagens de executar um plano de implantação definindo as funcionalidades que a
empresa pretende implementar e baseado nessas a elaboração de um conjunto de regras
guiando a elaboração do projeto, como passo inicial da implantação.
2.3

GERENCIAMENTO DE EMPRESAS CONSTRUTORAS
No processo de gestão de uma empresa de construção civil o empreendimento inicia

muito antes da obra, surgindo sua concepção inicial em um esboço para o estudo de
viabilidade. Essa é a fase que apresenta o maior grau de incertezas, devido à falta de dados
quantitativos e qualitativos, os valores surgem de parâmetros aproximados pré-estabelecidos.
De acordo com Mattos (2006), os parâmetros mais utilizados são o Valor Geral de Venda
(VGV) e o Custo Unitário Básico (CUB) para estipular valores com base em estudos de
volumetria. O VGV é calculado com base nas vendas do mercado para o tipo de padrão do
empreendimento e sua localização.
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O processo de avaliação desses parâmetros iniciais marca o início ou final de um
empreendimento, sendo então de grande auxílio nessa fase ter valores mais precisos e
conseguir avaliar o que pode ser alterado, seja em mudança de método construtivo para
redução de custo ou prazo, seja em aumento do valor percebido pelos clientes devido à
tecnologia empregada, auxiliando no caminho da viabilidade de execução.
Após a elaboração e aprovação do estudo de viabilidade é importante que as fases
seguintes gerem um projeto adequado. Manzione (2006) argumenta que em trabalhos
semiestruturados, como é o caso de um projeto de construção civil, as tarefas contemplam
também a incerteza e interatividade, tornando difícil o seu planejamento e fazendo o processo
de coordenação transformar-se num esforço contínuo de negociações e renegociações entre os
agentes envolvidos, citando Melhado (2004).
Na maneira tradicional de se gerenciar empreendimentos de construção, o processo de
planejamento é sequencial e fragmentado. Segundo Okamoto (2006), como consequência
desta forma tradicional, ocorre uma grande quantidade de retrabalho, desperdícios, baixa
produtividade e elevada incidência de defeitos nos produtos finais.
O manual GSA BIM Guide Series 4 (GSA, 2009) conceitua e estabelece diretrizes
técnicas para o uso de BIM em conjunto com o planejamento de obras, (BIM 4D). De acordo
com GSA (2009), a modelagem 4D combina um modelo 3D com o tempo (através de uma
programação), ou seja, atividades de construção, para exibir o progresso da obra ao longo do
tempo. Assim, os objetos 3D estão ligados a atividades específicas, que podem aparecer ou
desaparecer em horários especificados de acordo com o cronograma. Elementos de construção
permanentes que devem ser construídos aparecem durante o tempo de construção, e
permanecem durante o resto do cronograma.
O GSA (2009) cita que o propósito geral dos modelos 4D é comunicar visualmente o
plano de construção, escopo de trabalho, áreas afetadas pelo projeto ou fornecer uma maneira
de mostrar visualmente um processo animado para descrever o plano de fases e construção. O
mesmo ainda descreve como uma vantagem observada, que isso permite uma comunicação e
feedback mais claros entre as equipes de projeto e os clientes. Atualmente, de acordo com a
publicação GSA (2009), os modelos 4D são utilizados para refletir e agendar, identificar
conflitos físicos, melhorar a sincronização da equipe de projeto e ajudar os construtores a
gerenciar o fluxo de dados.
Em suma, o modo de elaboração do modelo deve levar em conta a previsão das
informações que serão necessárias para o planejamento. Por exemplo, em determinada
empresa, uma parede de alvenaria deve ser feita com blocos que cada unidade represente um
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percentual da parede, para que no processo de controle da execução possa lançar exatamente o
percentual executado, conforme aplicação realizada no trabalho de Villamayor (2016). Dessa
forma, o modelo pode também ser utilizado para apresentar o que está executado, sendo
adicionado no modelo as medições realizadas na obra conforme descrito no parágrafo
anterior.
Os modelos podem ajudar os desenvolvedores a identificar atividades potencialmente
inseguras devido ao tempo ou localização. No entanto, os modelos 4D não são nem
inteligentes nem automatizados, não podendo modificar ou aperfeiçoar o cronograma
automaticamente, de acordo com GSA (2009), eles requerem uma interação íntima com a
equipe do projeto para realizar plenamente seus benefícios. Assim, o desenvolvimento pode
ser muito demorado, pois os erros não podem ser detectados pelo software.
Pode-se dizer, com base nos conteúdos citados anteriormente, que o planejamento e o
controle de custos podem ser realizados com o apoio de BIM desde a concepção no estudo de
viabilidade, de forma a apoiar a decisão pela viabilidade de algo antes inviável ou o oposto.
Permite que os gestores tenham um acompanhamento muito ativo dos impactos de suas
decisões, com o apoio de ferramentas gráficas.
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3
3.1

MÉTODO DO TRABALHO
PERFIL DA EMPRESA
O estudo da implantação, objeto desse trabalho, ocorreu em uma empresa de

engenharia civil de pequeno porte que atua no ramo residencial há 6 anos, contando com 18
obras executadas. No momento possui cerca de 40 funcionários, próprios e terceiros, com 6
obras em andamento e 3 em estudo de viabilidade. A empresa analisada se divide em três
áreas: financeiro, engenharia, e atendimento ao cliente. A escolha da empresa se deu em
função do autor trabalhar nela e ter fácil acesso aos dados referentes à organização e aos seus
processos.
Este trabalho de pesquisa teve também a participação de dois escritórios de arquitetura
e um projetista estrutural, responsáveis pela fase do projeto em diferentes empreendimentos
da empresa.
A implantação BIM está sendo adotada como um caminho para auxiliar a empresa a
atingir suas metas ao longo do tempo. Assim, a empresa espera evoluir no seu grau de
maturidade na implantação de BIM, conforme sugerido por Succar (2009b), ao longo do
tempo. O presente trabalho descreve os passos iniciais desta trajetória, nos quais foram
definidas algumas prioridades para a implantação de BIM. A escolha dos processos a serem
inicialmente alterados foi feita pela empresa, levando em conta as suas três áreas distintas da
empresa e os processos que a empresa mais desejava obter melhorias. Conforme sugerido por
Okamoto (2006), pretende-se utilizar BIM principalmente para a redução de custos com
desperdícios.
3.2

ETAPAS DO TRABALHO
O processo de implantação foi dividido em seis etapas: escolha dos processos a serem

alterados durante duas semanas, diagnóstico inicial ao longo de uma semana, estabelecimento
de diretrizes básicas para elaboração de projetos por duas semanas, alteração de processos em
quatro semanas, escolha das plataformas com base em literaturas e reunião com projetistas em
uma semana, e aplicação do modelo BIM durante dois meses. As diferentes etapas estão
descritas nos itens seguintes.
3.2.1

Escolha dos processos iniciais a serem alterados
Na área financeira foi escolhida a utilização do BIM para melhoria do estudo de

viabilidade, de forma a gerar uma melhoria dos parâmetros como relação de área construída e
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área privativa e implantação de tecnologias para indiretamente aumentar o valor potencial do
imóvel e reduzir os percentuais pagos em permuta de terrenos. Também obter redução de
custos de forma a estudar alternativas construtivas entre projetistas e fornecedores.
Na área de atendimento ao cliente o principal fator adotado na fase inicial para
utilização BIM foi a melhoria do processo de vendas, empregando tecnologias que melhorem
a visualização do empreendimento pelo cliente, gerando uma percepção de valor, e também
criando um formato de como a empresa fará a venda, mostrando um caminho na transição de
construtora para incorporadora.
Na área de engenharia, a modelagem computacional foi realizada em 3D permitindo a
visualização das interfaces entre objetos e a realização da coordenação de projetos a fim de
detectar dois corpos ocupando o mesmo espaço, o clash detection, usado em diversas fases do
projeto com objetivo de evitar erros, retrabalhos e desperdícios que a empresa vem
enfrentando nas obras executadas.
Ainda na área de engenharia a empresa busca melhorar o planejamento, criando maior
confiabilidade, necessária na visão de futuro da empresa, ao se vislumbrar contratos maiores e
com mais responsabilidades com relação aos prazos e custos assumidos.
Com base nas avaliações acima, os processos para implantação na fase inicial ficam
definidos: Estudo de viabilidade, Orçamento, Coordenação de Projetos, Planejamento mensal
e semanal e Vendas.
3.2.2

Diagnóstico inicial
Realizou-se o diagnóstico inicial da empresa quanto a sua estrutura organizacional e

aos seus processos a partir da percepção dos gestores e entrevista com um cliente que realizou
uma compra recente de um projeto executado pela empresa, além da consulta a documentos.
As informações foram obtidas por meio da informação verbal, sendo traçados mapas
descritivos de atividades. Foi realizada a identificação do posicionamento da empresa em
relação ao mercado.
Foi traçado pelo autor o modelo do processo produtivo, como são realizados os
controles da produção, medições de trabalhos, quais as unidades em que as compras são
realizadas, como são as planilhas que recebem os dados de orçamento.
O diagnóstico englobou ainda um segundo momento em que foram realizadas reuniões
com os responsáveis da empresa de arquitetura parceira para avaliar as formas que o modelo
poderia ser utilizado de modo a criar o menor impacto possível nas atividades que não farão
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parte da implantação na fase inicial. Permitindo dessa forma que seja utilizado o mesmo tipo
de controle já utilizado.
3.2.3

Estabelecimento de regras para a elaboração de projeto
De acordo com Gu, et al. (2008), existem barreiras para a eficaz implantação de BIM.

Silva, Matias e Melhado (2015) sugerem que se pode sintetizar essas barreiras em categorias
de problemas: pessoas, tecnologia e gestão. Santos (2016) relacionou os fatores mencionados
acima em forma de tópicos, listando os principais problemas encontrados em seu trabalho na
implantação de BIM. Tais fatores representam um bom roteiro para análise das empresas e de
seus problemas na mudança de processos decorrente da implantação de BIM. Esses tópicos
foram adotados na fase inicial desse trabalho para apoiar na criação das responsabilidades do
projeto a ser desenvolvido para a implantação do BIM.
Esta etapa consistiu na análise dos processos da empresa, visando à adaptação dos
mesmos à abordagem de BIM a ser adotada pela empresa. A partir deste diagnóstico, foi
pensado em como o modelo deverá ser projetado para conter as informações necessárias. Por
exemplo: nos processos de quantificar, orçar e comprar blocos de alvenaria, a empresa
executava a atividade com blocos de diferentes tamanhos, sendo então criada uma regra que
as paredes devem ser moduladas com as dimensões de cada bloco a ser utilizado.
Assim, foram elaboradas regras para apoiar cada atividade dentro de um processo,
sendo a definição destas regras normalmente prestada por um consultor de implantação BIM.
Esse conjunto de regras gerado foi entregue aos projetistas como diretrizes a serem seguidas
por todos os projetos da empresa, de forma a ser facilmente integrado com seus
procedimentos de gerenciamento da obra.
As diretrizes para elaboração do modelo, geradas pela empresa, de acordo com a sua
ótica da implantação BIM, são ligadas a sua atuação e processos, não sendo apresentadas
nesse trabalho devido à necessidade de preservar a sua confidencialidade.
3.2.4

Alteração dos processos
Os processos escolhidos para a implantação foram definidos e apresentados no item

3.2.1, nesse item é apresentado os fatores que motivaram as alterações.
Rekola et al. (2010) sugerem que desenvolver melhorias nas práticas inter
organizacionais para um uso eficiente do BIM, requer que as mudanças não ocorram somente
na tecnologia, ou seja, para aproveitar os benefícios da tecnologia BIM, as empresas precisam
coordenar e integrar seus processos de negócio. O AIA (American Institute of Architects), que
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é uma associação de arquitetos americanos, segundo Fallon (2006), identificou como
obstáculo principal para a utilização da interoperabilidade a falta de entendimento de parte
dos participantes da indústria sobre a maneira de obter a integração de processos com o apoio
da tecnologia.
Para auxiliar na alteração dos processos foram utilizadas informações retiradas de
manuais de implantação.
De acordo com o Guia CBIC para implementação do BIM para construtoras
incorporadoras (CBIC, 2016), um plano deve definir o escopo da implementação BIM no
projeto, identificar os fluxos dos processos para as atividades BIM, estabelecer os
intercâmbios de informações entres várias partes e descrever a infraestrutura que será
necessária para que a empresa possa realmente suportar a implementação. Como apoio devese criar um plano de gerenciamento do projeto, lista de requisitos do projeto e identificar
partes interessadas.
De acordo com o Guia Asbea “Boas práticas em BIM” (ASBEA, 2015), as mudanças
nos fluxos e nos processos de trabalho são colocadas como fundamentais para o sucesso do
processo de trabalho colaborativo. A troca de informações, critérios para divisão do modelo,
espaço interativo de trabalho, controle de documentos e armazenagem precisam ser
observadas e monitoradas pela equipe responsável pela coordenação do desenvolvimento do
modelo para que não se perca a integridade das informações do trabalho (ASBEA, 2015).
É também necessária a alteração do conteúdo das fases e etapas de trabalho,
desenvolvendo o mapeamento do processo e cronograma das novas atividades e conteúdo a
ser desenvolvido em cada etapa de modelagem (ASBEA, 2015).
Na Figura 4, a seguir está apresentado um guia, elaborado pelo autor do trabalho,
demonstrando as responsabilidades de cada agente e a sequência que os processos devem
seguir, sendo essas a base utilizada nesse trabalho para a alteração dos processos que são
apresentadas nos resultados.
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Figura 4: Guia de responsabilidades demonstrando a sequência que a alteração dos processos deve respeitar.

Fonte: Autor (2017).

As alterações realizadas nos processos a partir do método descritivo abordado nesse
item são apresentadas no capítulo seguinte na forma de resultados. Os processos que foram
escolhidos para a implantação estão apresentados na Figura 5, juntamente com a descrição da
efetiva fase do processo de implantação que esse trabalho avaliou. Assim, é indicado se o
processo foi efetivamente implantado e testado na obra escolhida, ou se foram feitos apenas
testes de vinculações com dados de outras obras.
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Figura 5: Descrição da fase da implantação que esse trabalho efetivamente avaliou.

PROCESSO

IMPLEMENTADO EM OBRA TESTE DE VINCULAÇÕES
Sim
Não
Sim
Não

Estudo de viabilidade
econômico-financeira
Orçamento executivo
de obra
Coordenação de
Projetos
Planejamento mensal
e semanal
Vendas do
empreendimento

3.2.5

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Escolha das plataformas
A escolha do Revit© para aplicações de projeto 3D e 4D, inicialmente, se deu por ser

a ferramenta com a qual os projetistas já possuíam experiência. O Revit© foi utilizado
juntamente com ferramentas CAD, em particular o Autocad, assim como Excel e MS Project.
A escolha da plataforma NavisWorks para aplicações de quantitativos, orçamento e controle
de custos devido à facilidade de acesso a este software e à adaptação de planilhas em formato
Excel já utilizadas previamente pela empresa.
3.2.6

Aplicações do modelo BIM
Foi escolhida uma obra da empresa como “projeto piloto” para ser aplicada a

implantação do BIM.
A utilização do modelo BIM se deu efetivamente apenas no processo de estudo de
viabilidade econômico-financeira, devido ao prazo de execução do presente trabalho não ter
abrangido a fase executiva da obra. Porém todos os demais processos escolhidos para a
implantação na fase inicial passaram pelo mesmo processo de adaptações, estando
efetivamente implantados para a utilização BIM e preparados para receber os dados assim que
a fase de execução iniciar. Para estes outros itens, foi realizado apenas um teste parcial
Com o modelo 3D, foi feita a extração automatizada de quantitativos de serviços, para
estimar o custo da obra. Para utilizar essa funcionalidade foi elaborada uma planilha
específica para a vinculação da planilha de quantitativos com os dados exportados do software
adotado, assim ao realizar a alteração no projeto e exportar os dados os quantitativos e
orçamentos já são alterados.
Nessa fase, foi realizado também simulações de custo a partir de alterações de projeto
e especificações. O mesmo sistema já implantado pode, da mesma forma, ser utilizado
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durante a fase de obra para coordenação, realizando alterações em conjunto com fornecedores
e projetistas, de forma que se busque alternativas mais baratas e com o desempenho
equivalente.
Para visualizar as interferências que podem surgir ao longo da atividade, decorrentes
da logística, foi gerada uma modelagem 4D, que significa incluir em uma linha do tempo a
evolução das atividades projetadas no 3D. Com essa abordagem pode ser possível também
analisar o tráfego de veículos e pessoas, ao passo que a obra está sendo executada, além de
avaliar possíveis fontes de erros que podem impactar no planejamento e na execução das
atividades programadas.
O modelo 4D foi desenvolvido com base em um cronograma inicial básico, com o
intuito de testar a importação e exportação de dados. São visualizadas as atividades no tempo,
com a expectativa de testas o plano elaborado durante a fase de projeto executivo, com a
análise de tarefas críticas, além de promover a antecipação de situações de risco para a
segurança, interferências logísticas, posicionamento de recursos no canteiro, para apoiar a
tomada de decisão.
É importante que todo o processo seja lido de forma bidirecional, ou seja, que os
controles sejam vinculados com o modelo de forma a retroalimentar esse, gerando assim, por
exemplo, a visualização de quanto foi executado na obra, de acordo com a leitura do modelo
dos dados lançados no cronograma. Para tal, de forma a permitir a leitura, foi previamente
definido o formato IFC para ser importado em todas as plataformas utilizadas.
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4
4.1

RESULTADOS
DESCRIÇÃO DA EMPRESA
A obra “piloto” para a implantação BIM é um edifício residencial de médio/alto

padrão com uma única torre de quatorze (14) pavimentos, contendo térreo, dois pavimentos
de garagem contendo quarenta e quatro vagas e onze pavimentos tipo com dois apartamentos
de 170m² em cada.
Em um total de 2.365m² de área condominial contém um playground, um salão de
festas, uma academia fitness, dois vestiários, um ambiente de estar e uma piscina com raia.
A área total privativa é de 3.735m² e a área construída total é de 6.100m²,
apresentando a relação de 0,612 entre esses fatores.
A empresa estudada é de pequeno porte, com 40 funcionários entre mão de obra
própria e terceirizada. Tem como foco, obras próprias de casas e por contrato de
administração em demais obras. Cabe ao diretor da empresa a relação com clientes. O capital
utilizado nas obras é próprio e de sócios investidores. A Figura 6 apresenta a estrutura
organizacional da empresa.
Figura 6: Estrutura da organização.

Fonte: Autor (2017).
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A diretoria desenvolve as atividades de negociação de compra, venda de produtos
imobiliários, planejamento estratégico, aprovação de projetos, pesquisa de mercado e
viabilidade econômico-financeira.
Os estudos de viabilidade são baseados em valores tabelados de custo CUB por m²
construído, sendo que o valor geral de venda (VGV) é baseado nos preços por m² construído
na região onde está sendo planejado o empreendimento. Para realização de orçamentos, os
quantitativos eram retirados de projetos 2D, elaborado por escritório de arquitetura
contratado, e, a partir desse, é gerado o orçamento para controle de custos e contratações.
A empresa contava com procedimentos de execução das atividades principais na obra,
assim como folhas de verificação de qualidade. Utilizava-se o software MS Project para
planejamento mensal e semanal. Um plano de médio prazo (look-ahead) é utilizado para
contratações de 30 dias, programação de entrega de aço e concreto.
Não era feita a compatibilidade de projetos, sendo encontrados muitos erros nos
mesmos ao longo da execução, exigindo diversos retrabalhos. O controle de desperdício de
materiais medido nas obras recentemente realizadas apresenta o mínimo em aço com média
de 5% e o máximo em reboco que chega aos 15%.
4.2

VISÃO ORGANIZACIONAL E METAS PARA BIM
A empresa busca alterar sua área de atuação com objetivo de expandir o negócio, de

forma a se tornar uma empresa de médio porte, aumentando o número de funcionários e
melhorando as técnicas de gestão. Utilizar capital próprio, de sócios e criar base de
investidores para compra de imóveis na planta também são objetivos para o futuro, assim
como a captação em Bolsa de Valores. Neste novo contexto, o foco será a construção de
edifícios e incorporação, utilizando o BIM para apoiar diversos processos.
A empresa estudada tem diversos mecanismos de planejamento, controle de produção,
custos, indicadores de produtividade, de desperdício, de ritmo de produção, plano de logística,
plano de contratações, histograma de mão de obra, entre diversos outros controles que são
aplicáveis. Esses controles, em sua formulação original, carregam uma referência com os
valores que a empresa apresenta a seus funcionários e clientes. Na sua reformulação, devem
ser mantidos estes valores para que não interfira no modo como a empresa realiza suas
atividades.
Um ponto considerado muito importante pela empresa foi de que o processo de
alteração do projeto convencional para um modelo BIM preserve os valores da empresa e que
insira todos os participantes no conceito, de forma a integrar os mesmos.
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Na gestão pré-obra a empresa espera realizar melhores estudos de viabilidade,
reduzindo o percentual pago em permutas devido a melhora no desempenho da apresentação
do imóvel com demonstrações do ambiente construído em visualização de Realidade Virtual,
e também com o uso de tecnologia na gestão do empreendimento ao longo de sua vida útil,
disponibilizando assim um diferencial positivo ao sócio de permuta e aos sócios investidores.
Com a implantação BIM nas obras, a empresa objetiva também no futuro obter um
Certificação de Eco eficiência, elaborando análises antecipadas de custo de energia e conforto
térmico das edificações, promovendo soluções mais eco eficientes. Com redução de erros
tende a reduzir também a incidência de retrabalhos, que resulta em desperdício de materiais itens críticos à sustentabilidade.
A clash detection será utilizada com o objetivo de reduzir os erros de projeto desde as
fases iniciais da obra, como meta de não ter nenhum problema de retrabalhos e reduzir o
desperdício de materiais para um patamar máximo de 5% como meta.
No que tange ao orçamento, espera-se obter quantitativos retirados diretamente do
modelo 3D com auxílio da plataforma Navisworks, enviados com ferramentas de integração
como o Google Docs diretamente aos fornecedores cadastrados, gerando orçamento prévio
automático com base em arquivo de preços praticados anteriormente e orçamento executivo a
partir das cotações recebidas dos fornecedores.
Espera-se também uma redução de custos e melhoria contínua dos projetos, com o
aumento da integração entre projetistas, proporcionado trocas de experiências e permitindo o
estudo de sequências construtivas, com a simulação de alternativas tecnológicas, e propondo
soluções mais adequadas a cada projeto específico.
Com relação à modelagem 4D, espera-se obter melhoria da logística de canteiro com
integração de informações de planejamento ao conjunto de projetos em 3D. Ainda na etapa de
projeto, busca-se planejar cada etapa construtiva em um tempo específico e mais próximo do
real, obtendo um histograma de produção por tipo de serviço. Com base nestas mudanças,
espera-se elaborar um cronograma mais próximo do que será executado, permitindo um
controle maior sobre os prazos da obra. A planilha de planejamento mensal e semanal será
gerada diretamente no MSProject da obra. Tanto os modelos 4D como o modelo 5D serão
utilizados para estudar as iterações do canteiro, as superposições de atividades e detectar os
trabalhos em progresso comparados com os trabalhos inicialmente planejados.
Aplicar o modelo para a gestão pós-entrega é um alternativa para o futuro, coletando
dados e informações consistentes ao longo da construção do edifício, em relação ao
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desempenho do empreendimento e de seus sistemas e materiais. De forma que esses possam
ser analisados para manutenção e gestão do edifício durante sua vida útil.
Espera-se, no futuro, fazer mapeamento de problemas recorrentes para análise,
gerando um manual de erros de projetos para que não sejam repetidos em demais obras.
Possíveis litígios ou reclamações terão base mais sólida das responsabilidades de cada agente
envolvido.
Esse estudo sobre a utilização de modelos BIM leva em conta a integração dos
principais fatores de gerenciamento de obras escolhidos. Apresenta as adaptações necessárias
dos processos durante a implantação para a utilização das ferramentas que permitam melhorar
parâmetros que são considerados importantes pela empresa.
Um dos resultados desta aplicação prática é uma proposição de passos para realizar a
implantação. Conforme sugerido por Succar (2009b), a empresa deve gradualmente aumentar
o grau de maturidade na implantação de BIM, ao longo do tempo. Foi proposto como etapa
inicial de implantação, o uso de BIM em um pequeno número de processos:
• Estudo de viabilidade econômico-financeira: visa a melhorar a performance do
estudo com ralação a plano diretor e código de obras, adequando o projeto de forma a
conseguir obter respostas rápidas para alteração de dimensões da obra. Por exemplo, pode-se
alterar a configuração geométrica do edifício alterando a altura ou largura, ou ainda alterando
a base de retangular para quadrada e aumentando a altura. Diversas são as possibilidades de
alterar a forma do edifício para obter um melhor arranjo de áreas construída e privativa
possível.
• Orçamento executivo de obra: optou-se por implantar para melhorar a estimativa de
custos por meio da extração automática de quantitativos, que permite analisar a alteração de
custos com a alteração do projeto, podendo-se assim orçar diferentes soluções de forma rápida
e verificar qual a mais viável para executar. Pode-se também gerar um orçamento com
elevado grau de automação, com base em arquivo de preços praticados anteriormente e
orçamento executivo, a partir das cotações recebidas dos fornecedores.
• Coordenação de projetos: pode ser alcançada a integração entre projetistas,
proporcionado troca de experiências e estudo de sequências construtivas, e desses com os
fornecedores elaborando a simulação de alternativas tecnológicas e propondo soluções mais
adequadas a cada projeto específico. Pode-se utilizar clash detection, visando reduzir
incompatibilidades entre projetos que geram custos de retrabalhos e desperdício de materiais.
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• Planejamento mensal e semanal: a partir da rede do método do caminho crítico
(CPM), elaborada em um software, pode-se gerar um modelo 4D para estudar as iterações do
canteiro, as superposições de atividades e detectar os trabalhos em progresso comparados com
os trabalhos inicialmente planejados. Pode-se também obter melhorias na logística com
programação e controle de todas as entregas contratadas em locais previamente definidos para
depósito.
• Empregando Realidade Virtual em diversos canais de contato com os clientes
auxiliando desde a venda na planta do imóvel até a manutenção posterior do edifício, na
forma de diferencial de mercado ou até mesmo com objetivo de melhorar o VGV percebido
pelo cliente.
Também foi empregada RV como mecanismo de auxílio desde a venda até a
manutenção posterior do edifício em negociação para apoiar a redução de percentuais cedidos
em permutas. A empresa considera este item de vital importância para a viabilidade de um
empreendimento, podendo ser mais facilmente quantificado o retorno financeiro gerado pela
implantação BIM.
4.3

PLANO DE IMPLANTAÇÃO
Foi adotada uma parceria com um escritório de arquitetura que já tenha empregado o

BIM em outras obras para a implantação na empresa de construção civil, de forma a garantir a
segurança de um modelo adequado, possibilitando a empresa fazer sua implantação em áreas
específicas da gestão, utilizando onde lhe for necessário.
Essa parceria consistiu em utilizar um modelo de contratação em que a empresa de
arquitetura não seja um fornecedor, mas sim parte da empresa de construção, sendo
responsável pelos processos BIM que a empresa necessite a serem estabelecido pelo gerente e
BIM Manager da empresa.
Assim a empresa de arquitetura será responsável por receber todos os projetos, passar
os que forem 2D para 3D, realizar a compatibilização em todas as fases do projeto, integrar o
cronograma e o plano logístico fornecido pela empresa no modelo e elaborar as aplicações de
RA e RV solicitadas pela empresa.
A primeira mudança a ser implementada é no processo de estimativa de custos
expedita (com base em grandes volumes) para fins de estudo viabilidade econômica. Para a
coordenação de projetos, deve ser elaborado juntamente com projetistas e fornecedores
estudos de alterações de forma a melhorar as soluções reduzindo custo. A partir da definição
das atividades pode-se derivar o quantitativo de materiais, elaborando um orçamento
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executivo para a obra. A partir desse, obtém-se os controles de custo contratado, incorrido, a
incorrer, e saldo da atividade.
4.3.1

Estudo de viabilidade econômico-financeira
Processo anterior:
A Figura 7, abaixo, apresenta o mapa do processo antes da implantação do BIM.
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Figura 7: Mapa do processo inicial.

Início
Definir região de
interesse.

Arquivar para
futuro interesse!

Quantificar área
construída permitida

Prospectar
terrenos.

NÃO

SIM

Se encaixa no
padrão local?

Quantificar
percentual de
Lucro Líquido
obtido ao ano.

Verificar VGV e CUB
para o local e padrão.

NÃO

Resultado
positivo?

SIM

Arquivar para
futuro interesse!

Comparar com aplicações
disponíveis no mercado de capitais.

NÃO

A obra é mais
lucrativa?

SIM

Viável!

Arquivar para
futuro interesse!
Fim.
Fonte: Autor (2017).

O processo de estudo de viabilidade antes da implantação do BIM era composto por
diversas fases intermediárias após a escolha do terreno, sendo necessária a impressão dos
projetos básicos de volumetria, após definição do padrão do empreendimento, a quantificação
da área construída, verificação de VGV local para o padrão, verificação do valor do CUB
local para o padrão, quantificação do lucro líquido positivo após a obra e a venda, comparação
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do lucro líquido com outras aplicações disponíveis no mercado, para então chegar a análise da
viabilidade. Em diversos pontos do processo uma resposta negativa levaria ao arquivamento.
Após a elaboração de estudo preliminar era necessário imprimir os projetos e
quantificar o parâmetro de áreas construídas para comparação com as áreas privativas. Não
necessariamente o empreendimento estava na disposição mais adequada para proporcionar a
melhor relação entre esses parâmetros. Além disso, este estudo deveria considerar os
requisitos do plano diretor e código de obras.
Como o processo era longo e demorado, não eram elaborados diversos estudos,
variando o formato para uma melhor relação dos parâmetros citados, fazendo assim um
estudo baseado experiência empírica dos envolvidos. Assim, não eram feitas muitas
simulações de alternativas com mudanças no produto, algumas vezes sendo nas fases iniciais
inviabilizadas obras que, com algumas alterações, poderiam se mostrar viáveis.
Processo novo:
Na sequência, é apresentado na Figura 8 o novo mapa do processo de estudo de viabilidade
utilizado após a implantação BIM.
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Figura 8: Mapa do processo após a implementação do BIM.

Solicitar modelagem
com baixo grau de
detalhamento sobre o
terreno.

Início
Definir região de
interesse.
Prospectar
terrenos.

Se encaixa
no padrão
local?

Quantificar “Grandes Itens”
para estudo. (Automático)

SIM

Modelo i
aprovado.

NÃO
NÃO

Arquivar para
futuro interesse!

SIM

Resultado
Positivo?

2 - Alterar relações de
altura e largura do
edifício no modelo.

Quantificar
“Grandes
Itens” para
estudo.
(Automático)

Modelo j Aprovado.
Reiniciar passo 2.

A nova
configuração é
mais lucrativa?

NÃO

SIM

Modelo i aprovado!

Fim.
Fonte: Autor (2017).

O novo processo adotado para orçamentação na fase de estudo de viabilidade
econômico-financeira é de orçamento por grandes itens, permitindo assim alterar parâmetros
de projeto e facilmente re-orçar toda a obra, podendo avaliar o efeito da alteração.
O orçamento por grandes itens consistiu em selecionar os itens que historicamente tem
um custo mais elevado no orçamento. A Figura 9, abaixo, apresenta um orçamento elaborado
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pela empresa, no qual se pode observar os valores de quatro itens selecionados para o
orçamento por grandes itens. Pode-se observar que apenas cinco grupos são responsáveis por
79,48% do custo total da obra. Logo, esses podem ser quantificados já nessa etapa do estudo,
servindo de base para a estimativa dos demais custos.
Figura 9: Planilha de orçamento usado para definição de Grandes Itens.

Fonte: Autor (2017).

Para o modelo adotado foi necessário um grau de detalhamento que vai além da
simples volumetria, modelando alguns itens básicos conforme apresentado na Figura 10. Foi
então solicitado que o projetista modelasse as estruturas, para que fossem retiradas
informações tais como o volume de concreto e por consequente a quantidade de piso e as
paredes para retirada de quantidades de blocos, reboco, pintura, azulejos, esquadrias e vidros.
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Figura 10: Modelo para quantificação de orçamento da obra piloto por Grandes Itens para Estudo de viabilidade.

Fonte: Projetista Estrutural (2017).

Esses quantitativos foram orçados com os valores utilizados em outras obras, ou para
aqueles que poderiam ter variações substanciais de preço, buscou-se cotações com
fornecedores.
Os custos foram classificados em:
(a) variáveis: podem ser alterados com as modificações e serão modelados já no estudo de
viabilidade, tais como concreto, aço e madeira, blocos e argamassa, esquadrias, pisos e
azulejos, e projetos.
(b) fixos: considera-se que não alteram com a modificação na forma do edifício, mas com
outros fatores, sendo em alguns casos o prazo de execução, tais como Instalações provisórias;
Contas de consumo (Energia, água, telefones, materiais de limpeza); Administração de Obra
(Engenheiro, mestre, estagiários, etc.); Mobilização e Desmobilização; e Equipamentos.
Um dos maiores desafios nessa fase é especificar o grau de detalhamento necessário
para obter uma maior quantidade de dados em uma fase tão inicial do modelo, em que o
escritório de arquitetura que fornece os projetos para o estudo de viabilidade ainda não tem
uma relação de parceria com a empresa para o fornecimento dos projetos futuros, e ainda
existe um elevado grau de incerteza sobre a real viabilidade do empreendimento. Foram
necessários diversos contatos e reuniões com projetistas para explicar exatamente o que se
esperava em termos de resultados, com um maior detalhamento no estudo de viabilidade.
Um dos principais resultados observados ao utilizar o BIM no estudo de viabilidade
foi aumentar o “valor percebido de venda” do empreendimento pelo sócio proprietário do
terreno, obtendo assim um menor percentual de área construída na permuta, sendo esse um
diferencial que pode ser muito importante para obter a viabilidade da execução do
empreendimento. Esse teste foi realizado pela empresa nessa obra que já havia sido estudada
anteriormente e definida como não viável, mudando essa posição para viável com a utilização
do BIM.
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4.3.2

Orçamento executivo de obra
Processo anterior:
A Figura 11 apresenta o processo anteriormente utilizado para orçamento executivo de

obra.
Figura 11: Mapa do processo de elaboração do orçamento executivo.

Início

Solicitar ao
projetista!

Avaliação de
compatibilização
NÃO

Tem projeto
executivo?

Solicitar ao
projetista!

SIM

NÃO

Está

Retirar quantitativos.
SIM

Solicitar ao
projetista!

Enviar para
impressão.
NÃO

Existe
especificação
dos materiais?

SIM

Lançar na planilha de orçamento executivo.

Solicitar
orçamentos aos
fornecedores.

NÃO

NÃO

Revisar!

Tem
cotação

Todos os itens
têm cotação?

SIM

Preencher
planilha de
orçamento.

SIM

Orçamento Executivo
Fim.
Fonte: Autor (2017).
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Inicialmente a realização do orçamento executivo era realizada com base na
quantificação de serviços em projetos executivos. Não havia um trabalho de compatibilização
de projetos propriamente dita, sendo feita apenas uma análise superficial das informações e
projetos, dependendo mais da experiência de cada integrante da equipe.
Logo após essa análise ser concluída, os projetos eram enviados para a empresa
responsável pela impressão de todos os projetos. Com base nesses projetos, seriam montadas
planilhas de Excel para armazenamento dos dados retirados do projeto, sendo os dados que já
haviam sido retirados sublinhados com canetas marca texto no projeto para evitar erros de
quantificação.
Abaixo, as Figuras 12 e 13 mostram, respectivamente, a planta baixa tipo e a planta de
fachadas fornecidas na fase de orçamento executivo da obra.
Figura 12: Detalhamento para retirada de quantitativos em obra antiga.

Fonte: Empresa de arquitetura parceira (2013).
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Figura 13: Projeto de fachadas para retirada de quantitativos em obra antiga.

Fonte: Empresa de arquitetura parceira (2013).

Os dados colhidos eram colocados em uma planilha elaborada pela empresa para
separar os materiais, na forma unitária, que a empresa adota para a posterior compra dos
mesmos. Sobre essas quantidades eram acrescentados os desperdícios esperados. Assim os
itens eram posteriormente cotados com diversos fornecedores, aguardando as respostas dos
mesmos para a inserção na coluna de “Valor Unitário” de cada item, na mesma planilha
anteriormente citada. Quando todo o processo era concluído se tinha o orçamento executivo
para a obra, sendo o prazo médio para montar um orçamento entre 30 e 45 dias.
Processo novo:
Na Figura 14, a seguir, é apresentado o novo processo de estimativa de custos.
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Figura 14: Mapa do processo de estimativa de custo após a implementação do BIM.

Início
Enviar Estudo
de Viabilidade
ao Projetista.

NÃO

Existe modelo

Compartilhar
modelo com o
projetista.
SIM

prévio?

Lançamentos dos projetos.
Extrair
quantitativo.

Reuniões com projetistas e fornecedores para soluções.

NÃO

Clash Detection ok?

SIM

Vínculo automático com a planilha de orçamento executivo.

Prospectar
fornecedores/
solicitar
orçamentos.

Itens com
faltas
aparecem na
tela. Verificar.

NÃO

Tem fornecedor
cadastrado?

SIM
Envio automático
da solicitação de
orçamento.

NÃO

Todos os itens
têm cotação?

SIM
Orçamento
Executivo.

Fim.
Fonte: Autor (2017).

Com a implantação BIM foi gerada uma nova abordagem ao processo de modelagem
do projeto, para que esse contenha as informações necessárias que serão utilizadas no
orçamento. Dessa forma o orçamento inicia junto com o lançamento do projeto, sendo
escolhidas previamente as unidades de cada elemento do orçamento. A empresa requer que o
projetista utilize no modelo para posterior lançamento em cada unidade de gestão – por
exemplo, a alvenaria deve ser modulada em blocos. A Figura 15, abaixo, apresenta a
modelagem utilizada de forma a poder quantificar a alvenaria em blocos. O modelo é então

46

testado com um software de clash detection, sendo detectados pontos de conflitos e sugerido
aos projetistas envolvidos as devidas modificações.
Figura 15: Modelo da obra piloto elaborado bloco por bloco de acordo com regra gerada para testar a
quantificação e estimativa de custos.

Fonte: Projetista Estrutural (2017).

O profissional que elabora o orçamento precisa fazer a integração do modelo 3D,
desenvolvido no REVIT, com o software usado para a extração de quantitativos,
NAVISWORKS, gerando a saída de dados conforme apresentado na Figura 16, abaixo.
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Figura 16: Planilha da obra piloto exportada para orçamento.

Fonte: Empresa de arquitetura parceira (2017).

Após estas alterações, ou caso não existam incompatibilidades, são extraídos os
quantitativos de insumos automaticamente do modelo. Apesar do tempo investido na
modelagem nesta etapa, ganha-se mais confiabilidade nos levantamentos, além da eliminação
de problemas no projeto. Na Figura 17, abaixo, é apresentada a planilha com as informações
retiradas do modelo. Pode-se observar que em uma mesma planilha são considerados diversos
itens, tais como tipo de bloco, área de paredes, número de faces que terão tratamento, áreas
dos vãos de esquadrias, quantidades de chapisco, reboco, massa corrida e pintura.
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Figura 17: Modelo de quantitativo exportado de outra obra para verificar a funcionalidade das vinculações.

Fonte: Autor (2017).

Ainda no software Navisworks pode ser executado o cadastramento dos fornecedores
de cada tipo de insumo utilizado, para que, após retirado o quantitativo, sejam solicitados
orçamentos. Esse processo não foi testado nesse trabalho.
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Todas as informações inseridas no modelo formam um memorial que posteriormente
facilitam o rastreio de informações. Reduz-se a necessidade de conferência de diversos
documentos, tais como planilha de levantamento, projeto e planilha de especificações. Todas
as informações ficarão armazenadas no modelo.
Na Figura 18, abaixo, pode-se observar o orçamento vinculado automaticamente ao
modelo, ao alterar qualquer item do modelo o orçamento será automaticamente atualizado,
mostrando as variações financeiras com a alteração.
Figura 18: Planilha de orçamento executivo vinculada com modelo de outra obra.

Fonte: Autor (2017).

Algumas melhorias no processo de orçamento são esperadas com a extração
automática de informações, a seguir são apresentados esses benefícios:
Redução do custo de impressão e impacto ambiental da utilização de folhas de papel;
A necessidade de mão de obra terceirizada ou própria pode ser quantificada por relação
indireta dos quantitativos de materiais, em HH (Homem Hora) por unidade de medida do
material orçado;
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Quantitativos são diretamente retirados do modelo permitindo estimativas mais
confiáveis, resultando em maior confiabilidade de custos e gestão. Durante a execução da
obra é recorrente a contestação dos quantitativos. Como os levantamentos eram realizados
de forma manual, não havia como garantir aqueles valores. Então, se fazia necessário
quantificar novamente os projetos para uma maior confiabilidade dos números, tomando
tempo e alterando custos em muitas vezes de forma significativa.
Prazo de orçamento é de menos de uma semana, permitindo orçar diversas alternativas
para o projeto.
Um desafio encontrado é gerar manuais que orientem os projetistas sobre quais as
informações que devem ser inseridas no modelo e explicar como o modelo deve ser dividido
em objetos, visto a elevada quantidade de informações necessárias para ser elaborado o
orçamento executivo.
4.3.3

Coordenação de Projetos
A Figura 19 apresentada na sequencia o fluxo antigo para o processo de estudo de

coordenação de projetos para a redução de custo.
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Figura 19: Mapa do processo anterior.

Início
Seleção de itens que tem custo
acima de 3% do valor da obra.

Existe outra alternativa
construtiva?

NÃO

Retirar item da
lista de redução
de custos.

SIM

Definir alternativa a ser verificada.

Montar estudo das quantidades e valores em comparação aos orçadas.
NÃO

SIM

É mais economico?
Avaliar viabilidade
técnica, equipe e
tempo de execução.

NÃO

Ok?

SIM

Manter método
inicial.
Alterar processo construtivo.

Fim.
Fonte: Autor (2017).

O processo anterior consistia em selecionar atividades com um custo acima de 3% do
valor da obra e, desta lista, eram escolhidas aquelas que tinham alternativas tecnológicas, com
mudança de especificação de materiais ou método construtivo. Com os quantitativos do
orçamento eram executados novos orçamentos com as alternativas estudadas a partir de dados
do mercado. Após comparar os valores obtidos e aqueles de orçamento, era realizada uma
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análise técnica de qualidade para avaliar o valor para o cliente e de prazo para a tomada de
decisão.
Além dos passos apresentados acima existiam passos intermediários que prolongavam
a coordenação, pois dependiam da conclusão de outras atividades como: entrega dos projetos,
retirada dos quantitativos, orçamento executivo, seleção das alternativas que serão
comparadas, avaliação de compatibilidade com demais materiais, quantificação de novas
quantidades de materiais e serviços, orçamento das novas quantidades e materiais, avaliação
da possibilidade de problemas com a alteração, escolha da alternativa adotada, escolha de
fornecedor, programação da execução dos serviços.
Uma das principais fontes de erros nesse modelo de abordagem eram os impactos
construtivos indiretos causados em atividades que tinham detalhamento em diversos projetos,
não sendo dessa forma observados e não considerados na avaliação dos custos.
Processo novo:
Na sequência pode ser observada a Figura 20, que apresenta o novo processo de
coordenação de projetos para redução de custos após a implantação.
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Figura 20: Mapa do processo de coordenação de projetos após a implementação do BIM.

Início
Lançamento do modelo arquitetônico.

Reunião semanal com projetistas e fornecedores.

Solicitar
soluções.
NÃO

NÃO
SIM

Aprovado
o método
atual.

Modelar
solução.

É mais economico?

É um custo
relevante?
NÃO

SIM

Existe outra alternativa
construtiva?

SIM
Avaliar viabilidade
técnica, custo, prazo e
eficiência.

Manter método
inicial.

NÃO

Ok?
SIM

Alterar processo construtivo.
Fim.
Fonte: Autor (2017).

Com a nova abordagem, o estudo de redução de custos é executado desde a concepção
do projeto, com reuniões semanais, ainda na fase inicial de projeto entre projetistas e
fornecedores, para propor e analisar as alternativas e soluções que o mercado disponibiliza.
Podem-se observar diversas alterações na abordagem de análise de coordenação de projetos,
das quais são destacadas algumas a seguir.
O início da coordenação é antecipado, permitindo utilizá-la também como ferramenta
de auxílio para redução de prazo, que pode impactar positivamente no custo. No
desenvolvimento do modelo devem ser comparadas soluções diferentes, sendo avaliada
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tecnicamente cada solução em conjunto com demais projetistas e fornecedores, fazendo com
que cada um pense em possíveis interferências que a alternativa pode causar no projeto. Isto
permite a redução dos passos intermediários que prolongavam o esforço de coordenação. O
fornecedor passa a ser definido já na fase de projeto, permitindo um melhor entendimento das
atividades construtivas por todos os agentes envolvidos e programação da execução dos
serviços com grande antecedência.
A Figura 21, abaixo, apresenta um modelo com coordenação de projetos para redução
de custo com a execução de shafts para passagem de tubulações, que foi elaborada pelo
projetista, por solicitação do fornecedor. Após a aprovação desta alternativa, foram
executadas todas as demais compatibilizações na fase de projeto.
Figura 21: Modelo da obra piloto apresentando alternativa para passagem de tubulações através de shafts.

Fonte: Projetista estrutural (2017).

A coordenação de projeto ainda não foi efetivamente aplicada na obra “piloto” da
empresa, sendo feita a implantação nos processos da empresa e testados com o auxílio de um
modelo básico dessa, fornecido pelo projetista. Um desafio esperado é obter a efetiva
colaboração de projetistas e fornecedores na preposição de soluções e auxilio para que seja
exequível.
4.3.4

Planejamento mensal e semanal
Processo anterior:
A Figura 22 apresenta o fluxograma do processo antigo de planejamento.
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Figura 22: Mapa do processo anterior de planejamento de longo prazo.

Início
NÃO

Definir
prazo.

Solicitar
alternativa
de projeto.

SIM

Existe prazo de entrega?

Lançamento das atividades
em gráfico de ritmo.
Lançar em Ms. Project tempo de cada atividade.

NÃO

SIM

Execução é viável?

Dimensionar equipes.
NÃO

SIM

Custo ok?

Avaliar sobreposição de
atividades.
NÃO

Ok?

SIM

Gerar planilha de
acompanhamento
mensal e semanal.

Gerar Histograma de Mão de Obra.

Gerar programação de
entrega dos materiais.

Fim.
Fonte: Autor (2017).

Inicialmente são definidas as datas de início e final do empreendimento. Então eram
utilizados os métodos de gráfico de ritmo e o diagrama de barras, obtido a partir de uma rede
CPM, elaborada no software MS Project, sendo colocados nesse as datas inicial e final de
cada atividade e seus respectivos trabalhos predecessores e sucessores.
Após o lançamento de todas as atividades era feita a avaliação se o prazo era
exequível, ficando em loop até que a resposta fosse afirmativa, passando então para o
dimensionamento das equipes e posterior avaliação dos custos dessas. O processo segue então
para uma avaliação visual de atividades sobrepostas do gráfico de Gantt para, após, gerar
planilhas de acompanhamento mensal e semanal, a programação de entrega de materiais e o
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histograma de mão de obra para contratações. Na Figura 23, abaixo, é apresentado um
planejamento por gráfico de ritmo que foi utilizado em uma obra da empresa antes da
implantação BIM, e mostra os problemas com cruzamentos de atividades.
Figura 23: Cronograma por gráfico de ritmo de outra obra

Fonte: Autor (2017).

O planejamento de longo prazo era realizado apenas após a conclusão do orçamento,
sendo que nessa etapa eram encontrados pontos que necessitavam alteração do projeto,
propagando uma onda de alterações manuais nos valores e quantidades, que resultava em
diversos erros ao longo do processo. Muitas atividades acabavam se sobrepondo por falta de
ligação direta entre elas e passavam despercebidas, por exemplo a entrada da atividade de
impermeabilização antes da saída dos andaimes, causando atrasos no momento da execução.
Processo novo:
Na Figura 24, abaixo, é apresentado o novo fluxo de atividades e tomadas de decisão
que compõe o processo de planejamento de longo prazo.
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Figura 24: Mapa do processo de planejamento de longo prazo após a implementação BIM.

Início
NÃO

SIM

Modelo está no prazo?

Lançamento das atividades
em linhas de balanço.

Solicitar e propor alternativas
na reunião de projetos.

NÃO

Avaliar impactos de
alterações de projetos.

SIM

Resolveu prazo?

Integrar modelo com o Project.
SIM

Corrigir.

Inconsistências?
NÃO

Corrigir ou
melhorar
desempenho.
NÃO

Verificar iterações logísticas e posição
das instalações provisórias.

SIM

Satisfatório?

Gerar vídeo da
execução para
acompanhamento.

Gerar Histograma de Mão de Obra.

Gerar programação de
entrega dos materiais.
Fim.

Fonte: Autor (2017).

O novo processo teve como principal alteração uma abordagem que está naturalmente
ligada ao BIM, a colaboração, iniciando o processo de planejamento ainda na fase de projeto,
tendo um representante do planejamento sempre presente nas reuniões semanais, solicitando
alterações e avaliando prazo em todos os demais processos, de forma a auxiliar na decisão de
viabilidade técnica de todo processo analisado. Assim, a partir de uma rede CPM e do modelo
BIM 3D, pode-se fazer uma apresentação 4D do plano elaborado, o que permite detectar
alguns problemas de execução. Abaixo é apresentado, na Figura 25, o diagrama de barras de
MS Project que, exportado para a plataforma Navisworks, pode ser vinculado com o modelo
para formar o 4D.
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Figura 25: Planejamento Ms. Project elaborado pelo autor.

Fonte: Autor (2017).

Pode-se detectar falhas com a simulação das atividades com a quarta dimensão (4D),
antes imperceptíveis, como a apresentada na Figura 26, de uma outra obra, na qual pelo
cronograma, a impermeabilização iniciaria antes da retirada do andaime fachadeiro.
Figura 26: Análise do planejamento integrado com modelo BIM de outra obra

Fonte: Análise cedida por empresa de arquitetura parceira (2017).

Na Figura 27, abaixo, que é de uma outra obra, é apresentado um problema de
planejamento com relação à posição do elevador cremalheira detectado em uma verificação
pela empresa de arquitetura parceira e fornecido por essa como demonstração de um benefício
que pode ser esperado. Esse tipo de detecção não é possível apenas com o planejamento de
longo prazo, sendo necessária a criação de um plano de caráter logístico contendo a
programação dos equipamentos que serão utilizados, os tipos de veículos e caminhos que
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serão percorridos, onde ficarão as instalações provisórias durante a obra, e caminhos de
pedestres. Nesse caso, a falta de espaço para a colocação de um trecho de vidro por causa da
posição do mesmo acabou inviabilizando a colocação desse elevador.
Figura 27: Análise do planejamento integrado com modelo BIM de outra obra, realizado e apresentado pelo
escritório de arquitetura para demonstração dos benefícios que podemos esperar

Fonte: Análise logística da empresa de arquitetura parceira (2017).

Com a análise do planejamento em uma modelagem 4D, seria possível analisar o
problema e tomar a decisão de não utilizar esse elevador antes mesmo de fechar um contrato
de instalação do elevador, o que geraria custos desnecessários.
Depois de verificadas as inconsistências executivas do planejamento de longo prazo, e
ainda dentro desse é elaborado o plano logístico, contendo o layout da obra, principais fluxos
e como se darão as iterações logísticas para cumprir essas demandas, reduzindo assim os erros
de locação dos depósitos, rotas de tráfego e instalações provisórias.
Pode-se obter uma redução do tempo de execução de um empreendimento, a partir de
uma maior colaboração entre intervenientes, e pela adoção de inovações, tais como a como
pré-fabricação, alteração de materiais e modificações na obra, propostas por fornecedores e
projetistas já na fase de projeto.
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É de grande importância essa análise com maior confiabilidade dos dados propiciada
pelo BIM, devido a relação íntima entre o prazo de execução e o custo da obra. Os recursos
limitados disponíveis mensalmente podem definir um prazo mínimo para a obra.
Concomitante a isso, o prazo da obra implica alguns custos fixos mensais, os custos variáveis
já tratados nesse trabalho, que encarecem a obra com o passar do tempo. Logo o BIM pode
auxiliar para que seja levado em conta esse aumento do custo com o aumento do prazo. Podese utiliza-lo utilizado para prever apenas cenários hipotéticos em contratos ou apoiar decisões
de alteração de projeto.
Pode ser constatado, com a análise do processo novo, a vantagem do planejamento
apoiar às decisões referentes à logística e às interferências devido à alteração de atividades
planejadas, reduzindo as chances de ter problemas encontrados apenas na fase de execução e
consequente redução do prazo de execução e custo. Outra vantagem, essa verificada no
trabalho, foi o fato que no processo anterior a cada revisão de projetos era necessário refazer
os levantamentos. O uso de BIM reduziu esse trabalho, pois atualiza os quantitativos.
Um problema enfrentado pelo setor de planejamento era a falha na listagem de alguns
materiais, como, por exemplo, de instalações hidráulicas, pois nem sempre o projeto é
suficientemente detalhado e reflete a realidade de execução da obra, principalmente por
interferência de outras instalações e projeto estrutural. A falta de materiais pode não afetar
tanto o orçamento, caso esses forem materiais relativamente baratos frente aos demais custos,
mas ainda assim impacta no cronograma da obra.
A compra de materiais pode ser demorada e com a falta do material as equipes partem
para outras atividades, deixando vários trechos inacabados. Esse acúmulo de trabalho em
progresso atrapalha o gerenciamento da obra. Com a devida compatibilização e os
quantitativos sendo extraídos de forma automática do modelo é esperado que se reduza a
incidência destas falhas.
4.3.5

Vendas do empreendimento
Processo antigo:
Originalmente o processo de vendas era realizado apenas por imobiliárias e agentes

autônomos remunerados por comissão, utilizando como material publicitário algumas
imagens ilustrativas fornecidas pelo escritório de arquitetura em alguns ângulos de
visualização de pontos específicos do empreendimento, como por exemplo, a ilustração da
Figura 28, a qual representa uma outra obra.
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Figura 28: Ilustração para venda do imóvel fornecida por projetista

Fonte: Empresa de arquitetura parceira (2016).

Processo novo:
Com a nova abordagem o processo de vendas pode se se basear na utilização do
modelo BIM. A utilização de realidade virtual permite colocar o cliente dentro do modelo
virtual da obra, podendo caminhar em diversos ambientes e simular a visão que o mesmo terá
da janela de seu apartamento. Pode ser uma experiência muito positiva e com baixo custo,
necessitando apenas de um óculo de visão 3D e um ambiente vazio que proporcione o devido
espaço para andar.
Ainda dentro da realidade virtual empregada, pretende-se implantar QR Code, uma
linguagem de código de barras que pode ser lido com um leitor de scan por smartphones, para
leitura e obtenção da realidade aumentada de paredes e tubulações, tendo assim informações
importantes sobre o que está dentro do esqueleto do prédio, sabendo onde podem ser
realizados furos nas paredes sem causar problemas ou ainda onde pode ser encontrada uma
tubulação para uma possível derivação, reforma ou verificação de vazamento.
A Figura 29 apresenta uma aplicação de um QR Code afixado na parte externa de uma
parede recuperada no Bairro Avenida Matta, no Chile. Ao aproximar seu leitor QR será
automaticamente redirecionado para o site que apresenta os detalhes do projeto de
recuperação patrimonial.
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Essa aplicação pode ser em Realidade Aumentada, direcionada para apresentar uma
imagem específica, como um projeto hidráulico ou sanitário, a fim de auxiliar em
manutenções.
Figura 29: QR Code da recuperação patrimonial do Bairro Matta.

Fonte: Retirado de http://radio.uchile.cl/2014/01/21/lanzan-la-primera-casa-con-codigo-qr-de-chile/
Acesso em: 27 maio 2017.

Essas informações podem ser disponibilizadas pelo setor de incorporações como um
atrativo para a obtenção do produto por parte do cliente.
4.4

EQUIPE PRINCIPAL DE COLABORAÇÃO
Devido às alterações do foco da empresa auxiliada pela implantação BIM foram

geradas novas demandas, fazendo-se necessário alterar o seu organograma. Uma das
principais alterações na hierarquia que pôde se perceber na empresa foi de dar mais
autonomia aos agentes envolvidos. Os colaboradores devem dirigir maior atenção aos seus
clientes, o novo valor incorporado pela empresa coloca trabalhador que realiza a atividade fim
como fornecedor do cliente final. Com isso a empresa espera obter todos os engenheiros e
trabalhadores da linha de frente preocupados em agradar o cliente final. Sendo assim foi
redefinida a hierarquia de maior responsabilidade dos trabalhadores que estão na linha de
frente da obra, mais próximos assim do produto final com os clientes compradores e os que
estão mais próximos da direção dedicar mais atenção aos seus clientes investidores.
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O organograma da empresa sofreu pequenas alterações, para atender as novas
demandas, sendo o gerente de engenharia, auxiliado por um BIM Manager, responsável por
todo o processo de contratação e avaliação do projeto.
Avaliando a reorganização interna da empresa pode-se observar que não foram
inseridos setores específicos para trabalhar com o objeto da implantação, logo o aumento de
pessoal advém mais da alteração da área de atuação do que propriamente da implantação
BIM. Porém, é importante que os novos profissionais possuam os conhecimentos específicos
necessários para utilizar as novas ferramentas e dominar os processos.
Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, fica visível que empresa utilizou a estratégia de
terceirização da implantação BIM, utilizando uma empresa parceira de projeto arquitetônico
que já tenha adquirido bons conhecimentos e realizado outros modelos BIM com sucesso,
considerando esses projetistas como consultores especializados de conhecimento necessário
para dar as melhores soluções agindo como parte da empresa. Essa empresa parceira
fornecerá todo o suporte para as aplicações do modelo que a empresa necessitar, tendo a
empresa como competência interna um especialista que acompanha e avalia o modelo.
Um cuidado importante ao adotar essa estratégia é que tenha ao menos um profissional
especializado responsável por fazer as contratações de projetistas, tendo notório conhecimento
do processo BIM, sabendo qual o tipo de modelo, como ele deve ser desenvolvido, qual o
nível de detalhe e como identificar, qual o servidor de modelos será utilizado. Requer também
o conhecimento de como auditar a qualidade do modelo, conduzir as reuniões de trabalho e
interpretar os relatórios gerados, assim podendo avaliar cada projetista e também se a empresa
parceira escolhida irá atender as demandas.
O tipo de contrato também deve ser totalmente diferente do modelo convencional, pois
o projeto não será mais pago por entregas e sim pelo desenvolvimento do modelo.
A empresa parceira deve centralizar as informações adotando as funções de
compatibilizar os modelos dos demais projetistas, realizar o clash detection, extrair
quantitativos, realizar o lançamento no modelo do cronograma fornecido pela equipe de
planejamento de forma a criar o 4D com a evolução da obra, apontando problemas nesse para
correções em um processo iterativo que trabalham juntos equipes de planejamento e de
modelagem.
Caso as condições acima não sejam observadas a empresa estará apenas comprando
um modelo sem levar o conceito novo para dentro dos seus processos e sem obter as
vantagens que são esperadas com a implantação.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O retorno financeiro para a empresa de construção civil pode ser obtido em diversos

itens, dependendo da capacidade da empresa em utilizar o modelo para melhorar seus
indicadores, alguns deles podem ser facilmente quantificados e observados como: redução de
problemas ao longo da execução das atividades, tomada de decisões, riscos de segurança,
sobreposição de atividades, redução de custos com alterações tardias no projeto, automação
do processo, redução de perdas, melhora do ritmo de produção e produtividade. Outros são de
mais difícil quantificação e menos observados pelos agentes, tais como a vantagem
competitiva na escolha do imóvel por parte do cliente e a redução de gastos futuros de
utilização e manutenção devido à utilização do modelo.
Após a implantação, pôde ser observado uma melhora qualitativa no processo de
estudo de viabilidade econômico-financeira assim como a melhoria da confiabilidade dos
quantitativos. Com base nisto, pode-se concluir que não basta avaliar o custo de implantação
frente aos ganhos financeiros que podem ser quantificados. Fazendo isso estaremos deixando
de mensurar uma parte importante da vantagem na adoção de BIM, que permite desenvolver
novos processos de trabalho colaborativo com simulações de alternativas e avaliação imediata
dos custos e redução de tempo de construção.
A compatibilização de projetos por sobreposição de plantas e levantamento de
quantitativos são as ferramentas mais simples que o BIM pode oferecer. É necessário que as
empresas aprofundem-se em outras funcionalidades como modelo virtual, realidade
aumentada, planejamento, avaliação de eficiência energética, entre outras, para entenderem a
real dimensão das vantagens que o BIM pode proporcionar.
A redução de inconsistências traz maior confiabilidade, algo buscado por todos na
engenharia. Isto leva à conclusão de que a maioria das empresas de engenharia adotará o uso
do BIM.
5.1

SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS
Em trabalhos futuros pode ser explorada uma continuação do estudo elaborado por

esse trabalho para a Implantação BIM nas diversas áreas de atuação de uma empresa de
Construção Civil, estudos para avaliação de pay-back do investimento financeiro para a
implantação BIM em diversas etapas, indicando quais delas trariam mais benefícios para a
empresa iniciar a sua implantação.

65

Seguindo o pensamento de BIM diferente de apenas uma tecnologia ou ferramentas
integradas, mas sim um conceito de como pensar as atividades, pode-se sugerir pesquisas na
direção de como a educação e conhecimento do BIM pode levar todos os agentes a
compreender a natureza modular da cadeia produtiva na Construção Civil (atividades podem
ser independentes, sendo executadas de diferentes formas de modo a obter o mesmo
resultado) e assim poder pensar na implantação BIM também como uma natureza modular,
que se adapte ao modelo de gestão que a empresa queira utilizar.
5.2

DESAFIOS PARA A TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Atualmente, existem diversas tecnologias desenvolvidas e algumas aplicadas em

empreendimentos. Obras mais inteligentes e com mais tecnologia empregada deverão ser
realidades cada vez mais presentes e difundidas em feiras de inovação da construção.
A avaliação realizada na empresa mostra que a realidade virtual pode ser um
diferencial forte nos próximos anos para a construção civil. Realidade virtual já é uma
realidade como ferramenta que auxilia na execução em atividades complexas e que pode ser
utilizada até como vantagem competitiva para a venda de um imóvel.
Outras tecnologias como programação via Smart Phones de fatores como iluminação,
climatização e sons nos ambientes, assim como autorizações para abrir ou fechar portas e
janelas já são apresentadas como opções. Outras como controle de iluminação e sons por
presença e controle de voz já são tecnologias que tem um custo muito acessível, semelhante
aos aparelhos convencionais utilizados para essas finalidades.
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