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RESUMO 

 

Em geral, as melhorias na projetação sempre estiveram associadas à incorporação 
de tecnologias disponíveis em cada época. Atualmente, o uso massivo de 
sofisticadas tecnologias tem se destacado como um poderoso instrumento de 
transformação na maioria das atividades humanas, incluindo a projetação 
arquitetônica. É neste cenário que o presente trabalho se insere, objetivando 
contribuir para a compreensão e a adoção do paradigma BIM (Building Information 
Modeling) em escritórios de projetos de arquitetura. Para tanto, foram analisadas as 
dificuldades enfrentadas pelos escritórios de arquitetura na adoção das tecnologias 
BIM,  identificando  as peculiaridades em Salvador, buscando aprimorar as 
condições de implantação. Esta pesquisa fundamenta-se metodologicamente em 
estudos de caso interpretados qualitativamente. Foram realizadas entrevistas em 
seis escritórios de projetos de arquitetura, em uma empresa de projeto estrutural e 
em outra de projeto de sistemas de ar condicionado, todas localizadas e atuantes 
em Salvador. Como resultados são apontadas particularidades no uso dessa 
tecnologia, focadas no processo de projeto nos escritórios e a interação com as 
outras disciplinas – estrutura e sitemas de ar condicionado. A análise dos dados 
coletados permitiu que fossem identificadas dificuldades enfrentadas pelas 
empresas, tais como: a resistência em alterar os métodos de trabalho já 
consolidados; a necessidade de mudança na forma de pensar o projeto; o tempo 
necessário para implantação da tecnologia; a necessidade de formação de mão de 
obra especializada; a integração com a equipe de parceiros; a falta de planejamento 
para implantação, dentre outras. Esta pesquisa, através da análise dos dados 
apresentados e proposições formadas com base nessas análises e em revisão 
bibliográfica sobre o estado da arte em BIM, pretende contribuir para que a adoção 
dessas tecnologias em escritórios de projetos de arquitetura possa acontecer de 
forma segura e produza os resultados esperados. 
 
Palavras-chave: Building Information Modeling (BIM). Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação (AECO). Projetação Arquitetônica. Trabalho Colaborativo. 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
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ABSTRACT 

 
In general, the improvements in design have always been associated with the 
incorporation of technologies available in each season. Currently, the massive use of 
sophisticated technologies has stood out as a powerful instrument of transformation 
in most human activities, including the architectural design. It is in this scenario that 
the present work, aiming to contribute to the understanding and adoption of paradigm 
BIM (Building Information Modeling) in architecture projects. Therefore, we analyzed 
the difficulties faced by the architectural firms in the adoption of BIM technologies, 
identifying the peculiarities in Salvador, seeking to improve the conditions of 
deployment. This research is based on case studies methodologically interpreted 
qualitatively. Interviews were conducted in six offices of architectural projects, in a 
company of structural design and other on design of air conditioning systems, all of 
them based in Salvador. As results are indicated peculiarities in the use of this 
technology, focused on the design process in offices and interaction with other 
disciplines - structure and systems for air conditioning. The analysis of collected data 
allowed to be identified difficulties faced by businesses, such as: resistance to 
change working methods already established, the need for change in thinking design, 
the time required for deployment of technology, the need to training of skilled labor; 
integration with the team of partners, lack of planning for deployment, among others. 
This research, through the analysis of the data presented and propositions formed 
based on this analysis and literature review on the state of the art BIM aims to 
contribute to the adoption of these technologies in offices of architectural projects can 
happen safely and produce the expected results. 
 
Keywords: Building Information Modeling (BIM). Architecture, Engineering, 
Construction and Operations (AECO). Architectural projecting. Collaborative Work. 
Information and Communication Technology (ICT). 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Em decorrência de fatores econômicos e sociais ocorridos nas últimas 

décadas, existe a necessidade de mudanças na forma de produção da construção 

civil (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). Essas alterações são necessárias para 

atender às demandas da indústria da construção civil. Oggi (2006) reconhece três 

ciclos de demandas na construção de edificações no Brasil. O primeiro ciclo 

aconteceu nas décadas de 1970 e 1980 e teve como característica uma demanda 

quantitativa. Já o segundo ciclo corresponde aos anos 1990 e se caracteriza por 

uma demanda de qualidade. Atualmente, a demanda que ganha força é a da 

sustentabilidade.  

Estas demandas levaram à busca por novas tecnologias, que promovam o 

suporte às necessidades atuais, sendo vários os desafios para desenvolver uma 

“arquitetura sustentável”, com a melhoria na qualidade da edificação, e entre eles 

estão: redução de desperdícios, integração da equipe, necessidade de simulações 

no desenvolvimento dos projetos, necessidade de se tomar decisões de forma 

antecipada e controlada, foco na gestão de obras, redução dos custos com 

operação e manutenção, redução do consumo de energia e maior durabilidade das 

construções. 

Através do paradigma Building Information Modeling (BIM) – Modelagem da 

Informação da Construção –, traduzido oficialmente pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) como Modelagem da Informação da Construção, estas 

questões acima mencionadas, podem ser enfrentadas, trazendo vários benefícios 

para os produtores e usuários de edificações, pois esta modelagem possui um 

reconhecido potencial para aumentar significativamente a qualidade dos processos e 

dos produtos da indústria da construção civil.  

A Modelagem da Informação da Construção representa o estado da arte em 

termos de conceitos, ferramentas e processos para lidar não só com o projeto, mas 

com o ciclo de vida da edificação. A adoção dessa tecnologia pressupõe mudanças 

nos paradigmas de projeto, nas formas e nos métodos de trabalho dos profissionais 

do setor, pois ao invés de representar a edificação através de desenhos e 

especificar componentes e processos, os profissionais irão representá-la através de 

uma base de dados digital.Para compreender a ação projetual da edificação no 
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contexto das tecnologias BIM, com seus benefícios, características e mudanças, faz-

se necessário definir esses dois termos. 

Pode-se definir a ação projetual como um processo de concepção, análise, 

dimensionamento e especificação detalhada de todos os componentes de uma 

edificação a ser construída. Neste processo, além do projetista com seu 

conhecimento e criatividade, diversos dispositivos são usados para mediar e dar 

suporte ao raciocínio. O uso de técnicas, instrumentos de desenho e editores 

gráficos são exemplos de mecanismos que interagem com as práticas projetuais. 

Para entender o conceito de BIM, é necessário compreender a modelagem de 

produto, que é uma abordagem de desenvolvimento de objetos industriais, onde o 

modelo representa o produto com níveis de detalhes variados que podem gerar 

diversos tipos de documentos, com a vantagem de integrá-los em um único 

repositório, garantindo a consistência dos dados. Essa modelagem surgiu como uma 

nova estratégia de desenvolvimento de produtos para atender a necessidade de 

fabricá-los com maior qualidade, menor custo e tempo, incluindo os vários aspectos 

técnicos e gerenciais envolvidos nesse processo (AYRES FILHO, 2009). 

 
Vários conceitos fundamentais da aplicação da modelagem de produtos na 
construção foram apresentados ainda durante a década de 1970. […] Em 
1975, Charles Eastman cunhou a expressão Building Description System 
(BDS) para designar os CADs que se baseavam não em desenhos, mas 
sim em estruturas de dados contendo informação geométrica associada a 
atributos diversos, capazes de representar mais adequadamente os 
elementos de um projeto. […] Eastman propôs que essa forma de 
representar edificações poderia torna-se a principal documentação utilizada 
na indústria da construção (AYRES FILHO, 2009, p. 35-36). 

 

Segundo Amorim (2010), o paradigma BIM compreende um conceito 

complexo que encerra pelo menos três dimensões: o conceito em si, o modelo (base 

de dados unificada) e as ferramentas (tecnologia). Como conceito, pode-se definir 

BIM como um processo colaborativo e integrado, em um ambiente computacional 

complexo, para execução de projetos das diversas disciplinas que compõe a 

edificação, e demais atividades abrangendo o seu ciclo de vida. Enquanto modelo, 

BIM é uma base de dados digital, integrada e autoconsistente, que representa e 

armazena o conjunto de informações de uma edificação. As ferramentas BIM, 

trazem um conjunto de novas tecnologias de informação e comunicação para o setor 

de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). 

A modelagem da informação da construção demanda uma ruptura 
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significativa nos métodos tradicionais de projeto e vai exigir a adoção de novas 

abordagens e procedimentos. A criação de modelos BIM se dá em um sistema 

composto por vários tipos de aplicações, com diferentes objetivos e enfatizando 

diferentes porções da informação, colaborando e compartilhando dados (IBRAHIM; 

KRAWCZYK; SCHIPPOREIT, 2004). 

Com a implantação do paradigma BIM, a metodologia projetual deverá ser 

alterada, possibilitando, a sincronização dos trabalhos em equipe, uma maior 

coordenação das diversas atividades, a inserção, em fases antecipadas, de novos 

atores no processo (como os fornecedores), e também, a criação do edifício virtual. 

O edifício virtual corresponde ao conceito do modelo isomórfico de um edifício, 

implementado através de uma base de dados digital unificada, autoconsitente, que 

contém todas as informações da edificação, sejam elas geométricas ou descritivas 

(atributos). Tal situação ideal corresponderia ao modelo BIM na sua plenitude 

(AMORIM, 2010). 

Para entender o impacto das mudanças nos processos de trabalho com a 

adoção do paradigma BIM, é importante perceber as alterações ocorridas nos 

processos de trabalho em decorrência das revoluções que aconteceram ao longo da 

história. Segundo Castells (2000), a revolução da tecnologia da informação é um 

evento histórico da mesma importância da revolução industrial do século XVIII, que 

criou novos métodos de produção industrial – que rapidamente geraram também 

novas formas de organização social – e provocou um padrão de descontinuidade 

nas bases da economia, sociedade e cultura.  

A revolução da tecnologia da informação iniciou-se em meados do século XX, 

tendo também como uma de suas características a descontinuidade dos antigos 

processos de produção, gerando novos postos de trabalho e extinguindo outros. 

Castells (2000) define o novo espaço de trabalho como um espaço de fluxos, que é 

gerado por redes de computadores, sendo este para a revolução das tecnologias da 

informação aquilo que a metrópole foi para a revolução industrial. Neste modelo de 

produção, a informação é a matéria prima, fazendo com que a comunicação seja 

fundamental na difusão de valores e ideias deste sistema. Ele é constituído por 

várias tecnologias específicas que convergem para um sistema integrado.  

Com isso, é importante perceber os diferentes estágios desta revolução 

tecnológica, e como a mesma impactou a ação projetual ao longo dos anos. As 
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ferramentas e procedimentos utilizados na ação projetual passam pelos estágios 

pré-CAD, CAD até chegar ao BIM. 

No estágio pré-CAD, a produção de documentos do projeto era o trabalho de 

desenhar para representar uma dada edificação, bem como a especificação, a 

quantificação e a orçamentação de todos os componentes e sistemas. Estes 

documentos tinham a finalidade de descrever os elementos necessários e 

suficientes para a construção da edificação, sendo feitos manualmente, utilizando-se 

papel e tinta, onde as edições envolviam sempre grande retrabalho. 

No Brasil, até o meado da década de 1960, os profissionais trabalhavam de 

forma conjunta, fazendo parte do corpo de funcionários de empresas que projetavam 

e construíam, e consequentemente, coordenavam o desenvolvimento dos trabalhos. 

Em decorrência da forte demanda imobiliária que aconteceu nos anos 1960, 

começaram a aparecer os escritórios técnicos especializados em arquitetura, 

estrutura e instalações, acarretando em uma produção fragmentada (MIKALDO 

JÚNIOR; SCHEER, 2008, p. 1). 

A ação projetual passou a ser desenvolvida isoladamente por especialistas 

das diferentes disciplinas (arquitetura, instalações, estrutura etc.), e com o passar do 

tempo os projetistas ficaram sem o contato direto com a prática da obra, causando 

assim, um hiato entre o projeto e a construção. Isto contribuiu para que a construção 

civil passasse a ter altos índices de desperdício. Diante do exposto e do número 

crescente de novas soluções tecnológicas, surgiu então a necessidade de 

compatibilização dos projetos, que “[...] é a atividade que torna os projetos 

compatíveis, proporcionando soluções integradas entre as diversas áreas que 

tornam um empreendimento real.” (MIKALDO JÚNIOR; SCHEER, 2008, p. 2). 

Na década de 1980, surgiram nos EUA os Personal Computer (PC) e várias 

empresas começaram a desenvolver software CAD para estes computadores. Mas, 

a consolidação e a ampliação do mercado CAD ocorreram somente no final desta 

década e início dos anos 1990 (EASTMAN, 1999). Com a redução dos preços dos 

computadores pessoais, os escritórios de projetos passaram a adotar os programas 

CAD, sendo o AutoCAD a ferramenta que liderou este segmento de mercado. Os 

desenhos executados em papel e lápis passaram a ser utilizados apenas na fase de 

concepção do projeto, pois a tecnologia CAD trazia mais vantagens em etapas 

posteriores, como: rapidez na edição e cópia, precisão, versatilidade, independência 
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de escala, uso seletivo de informações (layers e filtros), rotinas de dimensionamento 

e simulação numérica. Esta fase pode ser denominada estágio CAD. 

Para analisar o paradigma BIM, faz-se necessário entender a necessidade de 

mudança no processo projetual, pois, tanto no estágio pré-CAD como no estágio 

CAD, o processo projetual pouco se modificou. Com a adoção do paradigma BIM, os 

profissionais passam a modelar as informações relativas a um maior número de 

componentes da edificação bem como os seus comportamentos, extrapolando a 

simples representação gráfica.  

 
No processo utilizando a tecnologia BIM, no entanto, ocorre uma inversão: 
ao invés de uma série de desenhos bidimensionais (sic), o projetista 
‘constrói’ virtualmente um modelo da edificação, utilizando objetos que 
simulam em forma e comportamento os elementos construtivos a serem 
empregados na construção. Os modelos virtuais podem ser entendidos 
como bases de dados onde são armazenados tanto os dados geométricos, 
como os textuais de cada elemento construtivo utilizado no projeto. A 
combinação desses dados permite a extração automática de documentos 
como plantas, cortes, perspectivas ou quantitativos. A atenção do projetista 
é, portanto, destinada primordialmente às soluções projetuais, e não aos 
desenhos técnicos, que são em boa parte gerados automaticamente pelo 
computador (BIRX, 2006 apud SCHEER et al., 2007, p. 2). 

 
Um histórico da evolução das tecnologias CAD/BIM revela três gerações 

distintas: a primeira geração é caracterizada pelo Projeto Auxiliado por Computador, 

sendo inicialmente os editores de desenho as ferramentas mais utilizadas. Estes 

editores bidimensionais permitem a representação precisa das formas geométricas 

planas, possibilitando realizar edições e armazenar os dados gráficos criados. A 

segunda geração caracteriza-se pela incorporação da modelagem geométrica 

tridimensional, permitindo a elaboração de modelos de aresta, superfície ou sólidos. 

Posteriormente agregou a capacidade de customização para as diversas disciplinas.  

A terceira geração caracteriza-se pela modelagem do produto – BIM. 

Eastman (1999) faz uma análise de algumas das primeiras iniciativas feitas 

entre meados da década de 1970 e início da de 1980, do desenvolvimento de 

programas orientados a objetos que permitissem a criação, a edição e o 

armazenamento de informações gráficas e não gráficas sobre a edificação. Apesar 

dos primeiros estudos sobre BIM datarem da década de 1970, as ferramentas BIM 

só começaram a ser utilizadas comercialmente bem depois das duas primeiras 

gerações CAD, pois a própria engenharia de software não estava preparada para o 

desenvolve-las, bem como o setor de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) 
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não havia estabelecido os padrões e conceitos para estas ferramentas. 

A geração atual de ferramentas de modelagem é o resultado de quatro 

décadas de pesquisa e desenvolvimento de ferramentas computacionais para 

projeto, baseadas em modelagem paramétrica. Uma forma de entender o potencial 

atual das aplicações BIM é rever essa evolução.  

Segundo Eastman e colaboradores (2011), desde os anos 1960, a 

modelagem geométrica tem sido uma área importante de pesquisa. O 

desenvolvimento de representações numéricas de objetos em 3D alcançou diversos 

seguimentos como a indústria cinematográfica, o setor de AEC e o de jogos. Em 

1973, foi desenvolvida a capacidade de criar e editar sólidos, ficando conhecida 

como modelagem de sólidos. A modelagem de produtos com base na modelagem 

de sólidos foi desenvolvida no fim dos anos 1970 e início dos 1980. Este trabalho foi 

realizado por equipes de mecânica, aeroespacial, construção, técnicas de 

modelagem de produto, análise integrada e simulação. 

A indústria aeroespacial viu os benefícios potenciais de análise integrada e 

redução de erros, e em conjunto com as softhouses trabalharam para resolver as 

deficiências iniciais e desenvolver novas capacidades para as ferramentas. Outro 

passo na evolução do CAD para modelagem paramétrica foi o reconhecimento de 

que várias formas poderiam compartilhar parâmetros, por exemplo, os limites de 

uma parede poderiam ser definidos pelos níveis do chão e do teto, ou das 

superfícies que as delimitam. O desenvolvimento de interações complexas que 

analisam as alterações realizadas e escolhem a ordem mais eficiente para atualizá-

las, trouxe a capacidade de suportar atualizações automáticas, sendo atualmente o 

estado da arte em BIM e em modelagem paramétrica (EASTMAN et al., 2011). 

O exemplo mais antigo do conceito do que se conhece hoje como BIM é o 

protótipo do Building Description System descrito por Charles Eastman (1975). No 

início da década de 1980, esta abordagem foi descrita nos Estados Unidos como 

Building Product Models (Modelos de Produto da Construção) e na Europa como 

Product Information Models (Modelos de Informação de Produto). As nomenclaturas 

Building Product Model e Product Information Model foram mescladas dando origem 

ao Building Information Model (Modelo de Informação da Construção). Os conceitos, 

abordagens e metodologias que hoje são identificados como pertencentes ao BIM 

datam de cerca de 30 anos atrás, mas a terminologia BIM, está em uso desde 1996 

(MENEZES, 2011). 
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Então,  
 

O período compreendido pelo início do século XXI até os dias atuais pode 
ser caracterizado pela inovação e desenvolvimento de uma ampla gama de 
recursos direcionados aos segmentos da AEC, pela ampliação da 
capacidade de processamento das máquinas, pela discussão de novos 
conceitos, e a necessidade de reestruturação das metodologias projetuais 
(CHECCUCCI; AMORIM, 2008, p. 2). 

 

 Os aspectos mencionados acima fazem parte do processo de adoção do 

paradigma BIM, e segundo Tobin (2008), esta adoção passa por três estágios: 

 

a) BIM 1.0 é caracterizado pela substituição de editores de desenho por 

modeladores geométricos parametrizados, no desenvolvimento de projetos. 

Neste estágio, entretanto, o desenvolvimento do modelo é um processo 

individualizado, restrito aos projetistas de arquitetura, sem o envolvimento e a 

colaboração de profissionais de outras áreas.  

b) BIM 2.0 expande o modelo a outros profissionais (projetistas de estrutura, 

instalações prediais, etc.). Neste estágio, modelos associando informações, 

tais como o tempo (4D), custos (5D) e análise de eficiência energética, dentre 

outros (nD), são incorporados à projetação.  

c) BIM 3.0 é o estágio pós-interoperabilidade. O intercâmbio das informações 

entre os profissionais envolvidos no desenvolvimento de um projeto é 

realizado através de protocolos abertos, tais como o Industry Foundation 

Classes (IFC), que permitem aos profissionais o desenvolvimento 

colaborativo de um modelo de dados que pode ser considerado um protótipo 

completo da edificação.  

 

Segundo Checcucci, Pereira e Amorim (2013) a difusão do BIM no Brasil 

ainda é pequena, embora tenha crescido ao longo dos últimos anos. Utilizando 

classificação de Tobin (2008), o estágio predominante de adoção é o BIM 1.0. O 

levantamento realizado mostra que em Salvador existem poucas empresas que 

estão no estágio BIM 1.0, e que a grande maioria ainda não adotou o paradigma. Na 

região Sudeste, alguns profissionais já trabalham de forma integrada com a 

Modelagem de Informações da Construção agregado à modelagem questões 

relacionadas ao tempo de execução e ao custo do empreendimento, caracterizando 
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o estágio BIM 2.0. Entretanto, a maioria dos profissionais e empresas que adotou o 

paradigma está no estágio BIM 1.0. 

Nos países mais desenvolvidos, o estágio predominante é o BIM 2.0, onde os 

construtores estão extraindo quantitativos automaticamente e utilizando modelagem 

4D (tempo) e 5D (custo) para planejarem etapas da construção através de 

simulações. Os projetistas trabalham de forma integrada e utilizam as ferramentas 

para realizarem simulações objetivando as melhores soluções de projeto, definindo 

como deverá ser confeccionado o modelo em função dos usos previstos.  

Em alguns países (Singapura; EUA), o estágio BIM 3.0 já foi atingido, com 

modelos construídos em uma base de dados centralizada e hospedada em um 

servidor, acessível de qualquer lugar do mundo, onde todos os participantes 

interagem com o modelo através da sua especialidade, olhando o edifício como um 

empreendimento compartilhado. Para contribuir, a AIA desenvolveu uma iniciativa 

conhecida como Integrated Project Delivery (IPD) que estimula uma cooperação 

estreita entre projetistas, construtoras e usuários (EASTMAN et al., 2011). 

Os desafios para implantação do paradigma BIM na concepção, no 

desenvolvimento e no gerenciamento de projetos da edificação são muitos e será 

necessário que os arquitetos estejam efetivamente aptos a lidar, 

concomitantemente, com aspectos formais, funcionais, construtivos e gerenciais de 

projeto, pois o conceito BIM incorpora todos estes quesitos como pressupostos 

simultâneos de trabalho. 

Sendo assim, para o uso adequado dessa tecnologia, utilizando todos os 

recursos que ela oferece, faz-se necessário o desenvolvimento de metodologias de 

trabalho e padrões de componentes que permitam incorporar o aumento da 

produtividade do processo projetual e construtivo, da qualidade do projeto, da 

eficácia do desempenho das edificações, e ao mesmo tempo simplificar o 

gerenciamento do empreendimento ao longo do seu ciclo de vida. 

	  

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O macro setor da construção civil tem um papel socioeconômico importante 

no Brasil, representa 9,2% do PIB e é responsável pela ocupação de mais de 10 

milhões de pessoas (CBIC, 2010). O setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e 

Operação vem se tornando um mercado competitivo que busca o aprimoramento da 
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qualidade, melhores índices de desempenho, maior eficiência, produtividade, 

redução de custos e de prazos de execução.  

 
Tal fato impõe aos profissionais que atuam na projetação de edificações a 
necessidade de respostas cada vez mais eficientes e eficazes para os 
problemas que lhe são apresentados. Isto contempla a integração 
disciplinar na busca por soluções sustentáveis com ganhos de produtividade 
e qualidade, incluindo a satisfação do cliente (CHECCUCCI; AMORIM, 
2008, p. 1). 

 

O desenvolvimento de projetos integrados ao meio ambiente é, sem dúvida, 

mais um desafio que se apresenta aos arquitetos. Nesse sentido, o BIM surge como 

um grande aliado à sustentabilidade, pois com esta tecnologia, os projetistas 

poderão estudar com mais precisão o desempenho da edificação, analisando as 

suas várias dimensões, como: o conforto térmico e acústico, a ventilação, a 

racionalidade do uso de energia e água, buscando soluções mais eficientes e de 

maior qualidade. A adoção do BIM também tem potencial para reduzir os resíduos e 

os desperdícios gerados pela construção civil. 

Pressupõe-se que a adoção do BIM irá causar impacto sobre o mercado de 

trabalho e sobre a formação de arquitetos e engenheiros, devido às mudanças que 

necessariamente deverão existir nos processos e métodos de trabalho. Vale 

ressaltar, que em qualquer processo formativo sobre o tema, além da dimensão 

tecnológica é importante a discussão do contexto mais amplo em que o BIM se 

insere, contemplando temas como: conceito de ciclo de vida da edificação; trabalho 

multidisciplinar; e as formas de interação entre os diversos profissionais e suas 

consequências. 

Divisor de águas, salto tecnológico, novo paradigma para projetar edificações 

são algumas das expressões usadas para definir BIM, que é um conceito que 

fundamentalmente envolve a modelagem de informações da edificação, criando uma 

base de dados digital integrada de todas as disciplinas, e que abrange o ciclo de 

vida da edificação (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). A modelagem geométrica 

tridimensional paramétrica, a geração automática de documentos, a integração, 

consolidação e consistência das informações, a inteligência associada ao modelo, a 

possibilidade de simulação e análise da edificação são algumas das características 

que integradas e utilizadas, tornam vantajoso o uso do BIM. 
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A produção automatizada da documentação projetual a partir da modelagem 

de objetos é a vantagem mais imediata da utilização do BIM. Todos os principais 

sistemas comercialmente disponíveis têm rotinas para geração automática de várias 

formas de relatórios e tipos de desenhos a partir do modelo digital da edificação 

(geometria + propriedades + comportamento).  

Outro ponto importante é a consolidação das informações que constituem o 

projeto. Uma vez que se utiliza uma base de dados unificada e contendo todos os 

dados, as modificações realizadas no modelo são automaticamente atualizadas nos 

documentos do projeto, que são instâncias de visualização do modelo, garantindo 

agilidade nas atualizações e modificações, e assegurando a confiabilidade no 

acesso às informações.  

Sendo assim, a tecnologia BIM terá cada vez mais influência na forma como a 

edificação é concebida e produzida, como também nas interações entre os 

profissionais envolvidos nesses processos. Se por um lado, a adoção de um modelo 

integrado de informação por profissionais de arquitetura, engenharia e construção 

civil, traz grandes desafios, por outro, potencializa inúmeras vantagens, como a 

possibilidade de aumento da qualidade da edificação e a redução dos custos de 

operação e manutenção durante o seu ciclo de vida.  

No entanto, para que o Building Information Modeling seja plenamente 

incorporado na projetação, é necessária uma reestruturação dos processos, de 

modo que exista uma maior colaboração entre os projetistas. Assim, lança-se o 

desafio para os profissionais e pesquisadores, tendo em vista o grande potencial 

para a melhoria da qualidade do projeto, agregando-lhe valor e melhorando a 

comunicação entre os agentes envolvidos na construção, na busca contínua de 

melhoria dos produtos finais (SCHEER; AZUMA, 2009). 

Vale ressaltar que sem o entendimento dos conceitos e o desenvolvimento de 

metodologias de trabalho adequadas e eficientes, a implantação do BIM não se dará 

de forma eficaz, pois os objetivos contidos neste paradigma não serão alcançados.  

Embora a difusão do BIM tenha aumentado recentemente, o seu emprego 

ainda se dá de forma incipiente no Brasil, existindo uma carência de estudos sobre o 

tema, e a maioria destes está dispersa em publicações de eventos científicos e em 
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alguns trabalhos de pós-graduação.1 Com isso, infere-se a necessidade de 

aprofundamento de pesquisas sobre os vários aspectos do paradigma BIM no Brasil. 

Para fazer frente a estas demandas, será analisado este novo paradigma na 

condução da atividade projetual, buscando estabelecer diretrizes para a sua adoção 

pelos escritórios de arquitetura, contribuindo, consequentemente, para uma maior 

integração entre projeto e produção na indústria da construção civil, com o aumento 

da qualidade e da produtividade em benefício do cliente e do meio ambiente. 

 

1.2  CARACTERIZANDO OBJETO E OBJETIVOS 

 

Problema é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma 

coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Definir um 

problema significa especificá-lo em detalhes, com clareza, concisão e objetividade. 

O problema deve ser levantado, formulado, de preferência na forma interrogativa. 

 

1.2.1  Problema de pesquisa 
 
A busca por edificações mais eficientes e de menor custo vem impulsionando 

o setor de AECO por soluções para alcançar estes objetivos. Atrelado a isso, as 

edificações também se tornaram mais complexas, impulsionando a expansão do uso 

de novas tecnologias na tentativa de solucionar essas questões. Entretanto, apenas 

a adoção de novas ferramentas computacionais não irá, por si só, resolver os 

problemas que ocorrem nos tradicionais processos de projeto e de construção. Além 

da adoção de novas tecnologias, se faz necessário a realização de alterações nas 

metodologias de trabalho e na formação de mão de obra especializada. 

No contexto BIM, é essencial uma visão abrangente e integrada do processo 

projetual, sendo necessário modelar não somente a geometria dos componentes da 

edificação, mas também seus atributos, relacionamentos e processos envolvidos. 

Esta modelagem se dá em um ambiente colaborativo de trabalho, onde os diversos 

participantes interagem criando o edifício virtual. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Em pesquisa realizada por Checcucci, Pereira e Amorim (2011) foram  identificadas 2 teses e 10 

dissertações que tratam de algum tema relacionado ao BIM. Em junho de 2013, esta pesquisa foi 
atualizada, identificando mais 1 tese e 20 dissertações. Totalizando 3 teses e 30 dissertações. 



26	  
 

A Tecnologia da Informação e Comunicação tem facilitado a difusão de 
informações, substituído o processo hierárquico por um projeto colaborativo. 
Como as práticas de AEC necessitam de colaboração e informações 
compartilhadas, torna-se fundamental a coparticipação dos profissionais nas 
decisões projetuais, onde o BIM assume um papel fundamental (FLORIO, 
2007, p. 1). 

 

O BIM induz a evolução no processo de projeto, alterando a ação projetual, 

possibilitando a comunicação mais precisa das informações, com menos conflitos 

entre os diferentes projetos, gerando o controle centralizado da projetação.  

Vale ressaltar que o processo de projeto envolve todas as decisões e 

formulações que visam dar suporte a produção de uma edificação. Então, a busca 

por diretrizes para esta nova forma de projetar que utiliza tecnologias da 

computação para formar um ambiente de trabalho colaborativo e integrado se faz 

necessária, pois assim deverá haver uma contribuição para uma maior integração 

entre projeto e construção.  

A criação do edifício virtual poderá proporcionar um melhor gerenciamento 

dos fluxos de informações em todo o ciclo de vida da edificação, pois a base de 

dados da edificação pode ser acessada por todos os envolvidos. Durante o processo 

de projeto, os profissionais das diferentes disciplinas têm a possibilidade de realizar 

análises e produzir informações para serem agregadas ao modelo, gerando um 

ambiente de “construção virtual”, no qual as principais características do edifício 

poderão ser testadas e aprimoradas antes do início das obras.  

Este ambiente de trabalho colaborativo e integrado exige mudanças no fluxo 

de trabalho e isto não é uma tarefa fácil, pois a resistência a mudanças é uma 

dificuldade presente na adoção de novas tecnologias.  

O BIM apresenta ainda muitas questões a serem resolvidas referentes aos 

processos e as ferramentas utilizadas, sendo necessária a adequada compreensão 

desta tecnologia para inseri-la em escritórios de projetos de arquitetura.  

Assim, o problema da pesquisa se constitui em: quais os procedimentos que 

viabilizam a adoção das tecnologias BIM em escritórios de arquitetura? 
 

1.2.2 Objeto 
 

O objeto do presente trabalho é o estudo da tecnologia BIM, e sua 

implantação nos escritórios de arquitetura. E mais especificamente, estudar como a 



27	  
 

adoção tem acontecido em Salvador, identificando o estágio de desenvolvimento em 

que se encontra, os principais entraves e as proposições de critérios para a 

superação dos mesmos, visando o uso do paradigma em sua potencialidade, 

cumprindo assim os seus objetivos. 

 

1.2.3 Objetivos 
 
O objetivo geral desta pesquisa é contribuir para a adoção do paradigma BIM 

em escritórios de projetos de arquitetura. Tal proposição será alcançada por meio da 

realização dos seguintes objetivos específicos: 

 

• Entender as vantagens e desafios da aplicação do paradigma BIM na 

projetação arquitetônica; 

• Analisar a experiência internacional da adoção do BIM em escritórios de 

projetos de arquitetura; 

• Analisar o estágio de adoção do paradigma BIM em Salvador; 

• Apontar procedimentos que possam contribuir para a adoção e uso 

eficiente do BIM em escritórios de projetos de arquitetura. 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

Inicialmente o objeto foi investigado através de revisão bibliográfica, 

abrangendo o estado da arte do paradigma tanto no exterior quanto no Brasil. 

Num segundo momento, partiu-se para investigação do objeto através de 

pesquisa qualitativa de caráter exploratório, pois esta é utilizada quando se visa 

aprofundar processos complexos e pouco explorados, como é o caso da adoção do 

BIM em escritórios de projetos de arquitetura.  

Como estratégia foi utilizado o estudo de caso com entrevista 

semiestruturada, pois através desta técnica pode-se “[...] explorar aquelas situações 

nas quais a intervenção que está sendo avaliada não apresenta um conjunto simples 

e claro de resultados.” (YIN, 2001, p. 34). Quanto ao estudo de caso 
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Em geral [...] representa[m] a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco 
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida (YIN, 2001, p. 19). 

 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto real, quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos, e quando se deseja compreender 

fenômenos complexos. Tem como diferencial a capacidade de lidar com uma 

variedade de evidências, como as entrevistas e as observações. 

O estudo de caso, assim como outras estratégias de pesquisa, representa 

uma maneira de se investigar um tema seguindo-se um conjunto de procedimentos 

pré-especificados. Para tanto, faz-se necessário fazer um projeto de pesquisa, que: 

 
[…] é um plano de ação para se sair daqui e chegar lá, onde aqui pode ser 
definido como o conjunto inicial de questões a serem respondidas, e lá é um 
conjunto de conclusões (respostas) sobre essas questões. Entre ‘aqui’ e ‘lá’ 
pode-se encontrar um grande número de etapas principais, incluindo a 
coleta e a análise de dados relevantes (YIN, 2001, p. 41, grifo do autor). 

 

Segundo Yin (2001), em um projeto de pesquisa para estudos de caso são 

importantes cinco componentes: as questões de estudo; as proposições de estudo; 

as unidades de análise; a lógica que une os dados às proposições; e os critérios 

para interpretar as constatações, conforme Quadro 3. 

Para a realização das entrevistas foi construído um instrumento – protocolo 

de entrevista –, contendo três unidades de contexto, oito perguntas e suas 

respectivas unidades temáticas.  Este instrumento foi aplicado com a possibilidade 

de acréscimo de itens diante da realidade apresentada e da observação direta, 

auxiliando a obtenção de dados das práticas e das rotinas dos escritórios 

entrevistados (Quadro 2). 

 Com os dados obtidos, foi utilizado o critério de análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977, p. 42), que é: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.   
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Esta técnica procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se analisa. “A linguística estuda a língua para descrever o seu funcionamento, 

a análise de conteúdo é uma busca de outras realidades através das mensagens.” 

(BARDIN, 1977, p. 44).  

Para analisar o conteúdo de um determinado material é necessário codificá-

lo, ou seja, realizar um processo através do qual os dados brutos sejam 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, permitindo uma 

descrição das características do conteúdo (BARDIN, 1977).  

Para a análise do conteúdo das entrevistas foi feita uma grelha de análise 

(Quadro 14) que serviu de base à construção de um quadro explicativo. Este quadro 

é composto pela matriz: Categorias x Dimensões x Resultados (Quadro 15). 

As categorias são os escritórios de arquitetura sem adoção da tecnologia BIM 

e os que usam a tecnologia BIM. As três dimensões estabelecidas são: a 

tecnológica, que analisa questões como a complexidade da tecnologia, a 

dificuldade no aprendizado das ferramentas, a infraestrutura apropriada para a 

adoção, entre outras; a gerencial, que analisa questões como a integração com a 

equipe de parceiros, a necessidade de planejamento estratégico para implantação; e 

a cultural, que analisa a resistência em alterar os métodos de trabalho já 

consolidados e a necessidade de mudança na forma de pensar o projeto. 

Para garantir o rigor da metodologia qualitativa, apresenta-se a seguir: as 

etapas da pesquisa, a amostra selecionada e o percurso metodológico. 

 

1.3.1 Etapas da pesquisa 
 
A pesquisa desenvolveu-se nas etapas relacionadas a seguir: 

 

• Domínio do problema - revisão bibliográfica 

i. Revisão da literatura sobre CAD/BIM, passando pelos estágios de pré-

CAD, CAD e BIM, contextualizando o estado da arte; 

ii. Estudo de uma ferramenta para suporte à projetação colaborativa;  

iii. Estudo do paradigma BIM: vantagens e desafios para sua adoção; 
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iv. Análise do processo de projeto; 

v. Estudos de casos e aplicações do BIM (literatura internacional). 

• Pesquisa de campo 

i. Elaboração do roteiro de entrevista da pesquisa; 

ii. Definição da amostra pesquisada; 

iii. Coleta de dados; 

• Análise de dados, proposição 

i.  Análise dos dados obtidos; 

ii. Discussão e proposição de procedimentos para adoção da tecnologia 

BIM em escritórios de projetos de arquitetura. 

 

A Figura 1 ilustra as etapas da pesquisa até a proposição e discussão de 

procedimentos para implantação do BIM. 

 
Figura 1 – Etapas da pesquisa 

 

 
 
   Fonte: elaboração da autora. 
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1.3.2 Amostra da pesquisa 
 

Foram estabelecidas duas categorias – unidades de análise: escritórios de 

projetos de arquitetura que usam o BIM e escritórios que ainda não adotaram o 

paradigma. Foram feitas entrevistas em seis escritórios de projetos de arquitetura e 

em um escritório parceiro, responsável por projetos estruturais e outro responsável 

por projetos de sistemas de ar condicionado. 

Para chegar aos escritórios incluídos na categoria usuários do BIM, foi 

estabelecido um contato com a revenda autorizada local do Revit, que forneceu uma 

lista das empresas e profissionais que haviam adquirido este programa. Nesta lista 

existiam vinte e oito empresas de diversos setores. Foram então selecionadas sete, 

que trabalhavam com projetos de arquitetura, e verificadas as que eram parceiras da 

incorporadora Syene, pioneira local na implantação de BIM em seus 

empreendimentos. Dos escritórios selecionados só foi possível realizar entrevistas 

em três deles que possuíam a ferramenta. Por ter conhecimento da utilização desta 

ferramenta por dois outros escritórios de arquitetura, os mesmos foram incluídos na 

amostra. Também foi entrevistado um escritório que ainda não adotou o novo 

paradigma e atua há 40 anos no mercado local. Foram acrescentadas à amostra 

duas outras empresas, uma de projetos estruturais, e outra de projetos de sistemas 

de ar condicionado, parceiros da incorporadora supracitada. 

Foi escolhido o programa Revit para estudo, por ser um software de uma 

grande softhouse (Autodesk) que tem dominado o mercado nacional e internacional, 

tendo em vista que a sua utilização é permitida para alunos através de uma licença 

sem ônus, e por ter maior quantidade de material para estudo. Também foi 

observado um estudo comparativo de ferramentas BIM direcionadas ao 

desenvolvimento de projeto arquitetônico, em que Araújo (2011) analisou sete 

diferentes programas, e concluiu que o Revit Architecture e o Microstation são as 

ferramentas que apresentam soluções capazes de integrar um maior número de 

profissionais envolvidos no processo de projeto e construção, sendo que a primeira 

tem menor custo de aquisição e maior abrangência no território nacional. 
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1.3.3 Percurso metodológico 
 
Uma das motivações para a realização desta pesquisa foi a experiência 

adquirida ao implantar CAD em um escritório de projetos de arquitetura de Salvador, 

há 22 anos. Neste escritório todos os projetos eram feitos na prancheta, à mão, e a 

implantação iniciou-se empiricamente, com o desenvolvimento de projetos em 

ambiente computacional. Inúmeras dificuldades foram enfrentadas neste percurso, 

como: a não existência de bibliotecas, a falta de padronização; o sistema 

operacional da época era MS-DOS; os computadores eram lentos e o software não 

era específico para arquitetura, necessitando de customização, dentre outras. Com o 

conhecimento do paradigma BIM, a necessidade de estudar e propor um conjunto 

de procedimentos para sua adoção ficou evidente, visto que a tecnologia BIM se 

apresenta muito mais ampla e complexa.	  

Inicialmente, foi formulada a questão que encaminhou todo o estudo: quais os 

procedimentos que viabilizam a adoção das tecnologias BIM em escritórios de 

arquitetura? Esta pergunta é bastante relevante, visto que a tecnologia está numa 

fase inicial de implantação no país. Neste sentido, para que ocorra uma implantação 

eficaz e produtiva da mesma faz-se necessário o estabelecimento de regras, 

padrões, e a elaboração de bibliotecas de componentes da construção etc. 

(CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2011a). 

Para responder a questão, foi elaborado o projeto de pesquisa, definindo os 

componentes de estudo, conforme Quadro 3. 

Após a definição do projeto de pesquisa, foi ampliada a revisão bibliográfica 

sobre a temática CAD e BIM, passando pelos estágios de evolução pré-CAD, CAD e 

BIM e contextualizando o estado da arte. A revisão bibliográfica teve como foco o 

estudo do paradigma BIM: características para sua adoção e o ambiente 

colaborativo e integrado de trabalho.  

Para esta revisão, foi realizado um levantamento de publicações (a partir do 

ano de 2005) sobre o tema, avaliando o conteúdo das mesmas. Foram utilizados 

como fontes: anais de eventos técnico-científicos (TIC, PROJETAR, GRAPHICA, 

WBGPPCE, SiGraDi); o banco de teses do portal de CAPES e o portal domínio 

público; revistas eletrônicas nacionais (PARC, AC, Gestão & Tecnologia de Projetos) 

e bases de dados internacionais (Web of Science e CumInCAD), dentre outras. 
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Esta revisão gerou dois trabalhos publicados em anais de eventos: 

Checcucci, Pereira e Amorim (2011a, 2011b). O primeiro trabalho objetivou traçar 

um panorama da difusão das tecnologias BIM no Brasil, buscando identificar os 

núcleos de pesquisa sobre o tema; quem são os pesquisadores; onde estão 

localizados; quais os enfoques das pesquisas; como os eventos nacionais nas áreas 

de arquitetura e engenharia tratam o tema, e a evolução da difusão destas 

tecnologias no período de 2005 a 2010. O segundo trabalho discute o tema da 

colaboração e da interoperabilidade no contexto do paradigma BIM, abordando a 

colaboração enquanto adoção de metodologias e técnicas de trabalho e a 

interoperabilidade enquanto a busca de padrões para intercâmbio de dados entre 

aplicativos. 

Foi realizado o estudo da ferramenta Revit Architecture da Autodesk para dar 

suporte à projetação colaborativa, incluindo a participação em treinamento no 

software e tirocínio docente na disciplina ARQ 037 - Informática e Desenho II, 

ministrada para alunos do 60  semestre do curso de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (noturno) da Faufba, nos semestres letivos 2011.2 e 2012.2. 

Nesta disciplina foi apresentado e discutido o paradigma BIM e o ciclo de vida 

da edificação, objetivando a introdução do mesmo na práxis da arquitetura. Foram 

exercitados procedimentos metodológicos para o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos através do uso de uma ferramenta CAD-BIM: Revit Architecture.  

Para o desenvolvimento dos trabalhos, foi solicitado o preenchimento de uma 

ficha do projeto, composta por identificação; descrição e tabela com todos os 

componentes que seriam modelados e suas especificações por categorias. Isto 

permitiu a definição antecipada dos componentes do projeto. A edificação deveria 

possuir grau médio de complexidade, considerando a sua forma, tamanho, 

existência de diferentes pavimentos, desníveis, escadas, rampas e variedade nos 

tipos de esquadrias e materiais. Após a modelagem, os alunos deveriam gerar a 

documentação para a construção da edificação, conforme as normas da ABNT.  

Observou-se alguma resistência dos alunos ao “novo”, pois o BIM traz em si 

mudanças na forma de pensar o projeto, tendo que ser pensado e definido detalhes 

em fases iniciais da projetação da edificação, que no paradigma anterior podiam ser 

definidos posteriormente. Foi observado que o preenchimento da ficha do projeto, 

com as definições antecipadas não foi aceito com facilidade, e alguns não fizeram a 

ficha completa, gerando retrabalho.  
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Esta resistência à mudança foi percebida tanto nos alunos de graduação, 

como nos profissionais entrevistados na pesquisa. A falta de organização e definição 

antecipada foram questões que impactaram a adoção da tecnologia BIM na amostra 

pesquisada e também em alguns alunos na graduação. O tirocínio docente realizado 

foi importante para ampliar a compreensão sobre o uso desta ferramenta no 

processo de projeto. 

Em continuidade, foram selecionados na literatura internacional, três estudos 

de casos sobre BIM com o intuito de entender como esta adoção está acontecendo 

no exterior. O primeiro estudo foca na modelagem paramétrica e na interação entre 

arquitetura e estrutura da fachada que envolve a edificação – um estádio de rúgbi e 

futebol, construído em Dublin, Irlanda. O segundo relata o uso do BIM na reforma de 

um edifício de escritórios, transformando-o em um hotel, e que recebeu a 

certificação Leadership in Energy and Environmental Design (Leed).2	  O ponto central 

do terceiro e último caso está na colaboração à distância entre diversos escritórios 

situados em diferentes países, para a realização do projeto do resort Marina Bay 

Sands, em Singapura.  

Foram analisados guias de implantação do BIM (literatura internacional), 

buscando identificar os procedimentos que poderiam se adequar aos escritórios de 

projetos de arquitetura. Finalizada a revisão bibliográfica, foi realizada a pesquisa de 

campo. Para a realização das entrevistas foi construído um instrumento – protocolo 

de entrevista –, contendo a caracterização do escritório e as perguntas relacionadas 

às três unidades de contexto estabelecidas. 
 Para análise das entrevistas, foi feita uma grelha que serviu de base à um 

quadro explicativo com a matriz: Categorias x Dimensões x Resultados (Quadro 

15). 

A partir da análise dos dados obtidos na pesquisa de campo e na revisão 

bibliográfica, foi proposto um conjunto de procedimentos que buscam contribuir para 

a melhoria da adoção do paradigma BIM em escritórios de arquitetura.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O Leed é um sistema de certificação e orientação ambiental de edificações. Criado pelo U. S. Green 

Building Council, é um selo de reconhecimento internacional e utilizado em todo o mundo, inclusive 
no Brasil. O Green Building Council é uma organização que objetiva auxiliar o desenvolvimento da 
indústria da construção sustentável, através do processo integrado de concepção, construção e 
operação de edificações (GBCBRASIL, 2012). 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1, Introdução, faz 

uma abordagem inicial sobre o tema, descrevem algumas vantagens e aplicações 

do paradigma BIM, apresenta justificativa, caracteriza o objeto, os objetivos e a 

metodologia deste trabalho.  

O capítulo 2, intitulado O Paradigma BIM, define o termo "BIM" em suas três 

dimensões: conceito, ferramentas e modelo numérico; descreve suas 

características; trata da ação projetual no contexto das tecnologias BIM; apresenta 

as vantagens e os desafios de sua aplicação e discute casos de aplicação do BIM 

(literatura internacional).  
O capítulo 3, Pesquisa de Campo, apresenta e analisa os dados obtidos 

através de entrevistas realizadas em escritórios de arquitetura da cidade de 

Salvador, que já usam BIM e que ainda não adotaram BIM. 

Proposição e Discussão de Procedimentos para a Adoção da Tecnologia BIM 

é o título do capítulo 4, que apresenta e discute um conjunto de procedimentos para 

a inserção da tecnologia BIM nos escritórios de arquitetura, com base na revisão 

bibliográfica e na pesquisa de campo, onde procura-se contextualizar os processos 

relacionados ao emprego adequado do BIM. 

O capítulo 5, Considerações Finais, indica conclusões e recomendações 

sobre o tema, apontando desdobramento e continuidade da pesquisa, com 

sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros.  
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2 O PARADIGMA BIM 

 

O termo Building Information Modeling (BIM) foi oficialmente traduzido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como Modelagem da Informação 

da Construção. BIM contempla um conceito complexo, que pode ser subdividido sob 

vários aspectos para melhor ser compreendido em toda a sua abrangência. 

A Figura 2 mostra o paradigma BIM relacionado com as diversas fases do 

ciclo de vida da edificação, ressaltando as mediações necessárias 

(interoperabilidade e colaboração) para que a modelagem possa acontecer na sua 

plenitude. 

 
Figura 2 - O paradigma BIM  

 
 

    Fonte: CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2011. 

 

Conforme mencionado no capítulo 1, para entender de forma ampla este novo 

paradigma da AECO, se faz necessário perceber que o BIM envolve pelo menos três 

eixos de compreensão: o conceito, as ferramentas e o modelo. 
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2.1 O CONCEITO, AS FERRAMENTAS E O MODELO 

 

Enquanto conceito, o BIM compreende um processo colaborativo e integrado 

onde os diversos especialistas interagem em um ambiente computacional complexo 

que utiliza um sistema gráfico tridimensional paramétrico para execução dos 

projetos, e outras atividades que abrangem o ciclo de vida da edificação, desde o 

estudo de viabilidade, a projetação, o planejamento da construção, a construção, a 

operação, a manutenção, até a demolição ou a requalificação. 

 
[…] define-se como BIM uma tecnologia de modelagem e um conjunto 
associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de 
construção. [...] BIM inclui ferramentas, processos e tecnologias, baseados 
em documentação digital sobre uma edificação, seu desempenho, seu 
planejamento, sua construção e, posteriormente, sua operação. Portanto 
BIM descreve uma atividade, não um objeto. Para descrever o resultado da 
atividade de modelagem, utilizamos o termo "modelo de informações de 
construção. (EASTMAN et al., 2011, p. 16, 586, tradução nossa). 

 

Na visão do National Building Information Modeling Standard Committee 

(NBIMS)3 BIM contempla: 

 
[...] um melhor planejamento, projeto, construção, operação e manutenção 
da edificação usando um modelo de informação padronizado, legível por 
computador, que contém todas as informações necessárias criadas ou 
coletadas sobre uma edificação em um formato utilizável por todos os 
profissionais durante todo seu ciclo de vida. (NBIMS, 2007, p. 6, tradução 
nossa). 
 

Sendo ainda, 

 
[...] uma representação digital de características físicas e funcionais de uma 
edificação. Como tal, ela serve como uma fonte de conhecimento 
compartilhado para obter informações sobre uma edificação formando uma 
base confiável para decisões durante o seu ciclo de vida desde início. 
(NBIMS, 2007, p. 21, tradução nossa). 

 

A NBIMS (2007, p. 20) categoriza o BIM de três maneiras: como produto; 

como processo colaborativo; e como um sistema de gerenciamento do ciclo de vida 

da edificação. 

O termo BIM pode representar também uma nova geração de ferramentas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O  NBIMS é uma comissão do National Institute of Building Sciences (NIBS) Facility Information 

Council (FIC). 
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orientadas a AECO, capazes de produzir e gerenciar as informações sobre a 

edificação em todo o seu ciclo de vida. Com diferentes objetivos, estes programas 

podem ser utilizados para realização de diversas atividades, como: controle e 

acompanhamento do processo de projeto, criação do modelo e manutenção da 

edificação. As ferramentas de criação do modelo são paramétricas e permitem a 

modelagem geométrica tridimensional além de apresentarem outras características 

como a extração automática de informações, a realização de simulações, dentre 

outras. 

É importante esclarecer as diferenças entre ferramenta, plataforma e 

ambiente BIM. Para Eastman e colaboradores (2011): 

 

• ferramenta BIM é um programa para tarefas próprias que produz um 

resultado específico, tais como: ferramenta para geração do modelo, análise 

de energia, estimativa de custos etc.; 

• a plataforma BIM gera dados para usos múltiplos, podendo ter várias 

ferramentas embutidas para modelagem geométrica (3D), quantitativos, 

“renderização”, detecção de conflitos, entre outras. Normalmente, incorpora 

interfaces para várias outras ferramentas com variados níveis de integração; 

e; 

• o ambiente BIM tem a capacidade de gerar e armazenar instâncias de objetos 

para ferramentas e plataformas diferentes, gerenciando esses dados de 

forma eficaz. Inclui bibliotecas de componentes, geração automática de 

conjuntos de dados e gestão de múltiplas ferramentas BIM. Além disso, 

possibilita a utilização de formas variadas da informação para a gestão do 

projeto, como vídeo, imagens, registros de áudio, e-mails, além dos dados do 

modelo.	   

 

Como mencionado anteriormente, há ferramentas específicas ou mais 

apropriadas para as diferentes fases de projeto, construção e operação. Segundo 

Eastman e colaboradores (2011), existem várias plataformas BIM no mercado:  

 

• Revit é atualmente líder de mercado para projeto arquitetônico, tendo o maior 

conjunto de aplicações associadas. É uma família de produtos integrados que 
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atualmente inclui Revit Architecture, Revit Structure e Revit MEP, dentre 

outros. 

• Bentley Systems oferece uma ampla gama de produtos relacionados a 

arquitetura, engenharia e construção. Sua ferramenta para projeto 

arquitetônico é Bentley Architecture. As ferramentas da plataforma Bentley 

MicroStation são baseados em arquivos de sistemas, o que significa que 

todas as ações são imediatamente gravadas em um arquivo e resulta em 

cargas baixas sobre a memória do computador. Além de suas ferramentas de 

modelagem, a Bentley tem uma grande variedade de sistemas adicionais.	  

• ArchiCAD é a plataforma BIM mais antiga, tem links para várias ferramentas 

em diferentes domínios. A interface de usuário do ArchiCAD é bem 

trabalhada, com menus sensíveis ao contexto da aplicação. Como uma 

ferramenta de modelagem paramétrica, ArchiCAD incorpora uma ampla gama 

de objetos paramétricos predefinidos.  

• Vectorworks fornece uma grande variedade de ferramentas com uma ampla 

gama de funcionalidades e uma interface de usuário integrada. Possui um 

conjunto razoável de bibliotecas de objetos.  

• Tekla Structures é uma plataforma de engenharia estrutural, que 

recentemente, adicionou recursos de gerenciamento de construção. Oferece 

suporte de interface para outras aplicações e permite acesso simultâneo de 

usuários ao mesmo projeto. 

• DProfiler possui a funcionalidade de estimar o custo da construção, fazendo 

uma avaliação financeira da mesma. 

 
Existem programas mais adequados para se trabalhar nas etapas iniciais de 
projeto (Trelligence Affinity, Facility Composer, Vectorworks Fundamentals, 
Bonzai 3D, SketchUp, Rhinoceros, FormZ,...), ferramentas específicas para 
análise energética e de conforto ambiental da edificação (ECOTECT, 
GREEN BUILDING STUDIO, IES Virtual Environment), ferramentas próprias 
para estimar o custo da edificação (DProfiler), ferramentas para modelar a 
edificação nas suas diversas fases (ArchiCAD, Bentley Architecture, Vector 
Works, Revit Architecture), dentre várias outras (CHECCUCCI; PEREIRA; 
AMORIM, 2011, p. 3). 
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 No Quadro 1, são ilustrados alguns exemplos de ferramentas BIM e suas 

aplicações. 

 
Quadro 1 – Fases do ciclo de vida da edificação versus ferramentas disponíveis 

Fase do ciclo de vida da edificação 
(aplicação) Ferramenta 

Estudo de viabilidade Trelligence Affinity 
Facility Composer 

Projetação 
 

Arquitetura 

Revit Architecture 
ArchiCAD 
Vectorworks 
Bentley Architecture 
Allplan 

Conforto ambiental 

Autodesk Ecotect Analysis 
Green Building Studio 
Graphisoft EcoDesigner 
Autodesk Project Vasari 
Energyplus 
DesignBuilder 

Estrutura 

Tekla Structure 
Revit Structure 
CAD/TQS 
Bentley Structure 

Elétrica, Hidráulica/HVAC 

Revit MEP 
Bentley – Building Electrical Systems 
MEP Modeler (ArchiCAD) 
Bentley Mechanical Systems 
DDS-HVAC 

Gerenciamento de projetos 
Navisworks 
Synchro 
Solibri 

Planejamento da construção / construção  

Navisworks 
Synchro 
Solibri 
Vico Software 
Volare/TCPO 
Primavera 
MSProject 
Tron-orc 
Orca Plus 

Uso: operação / manutenção 
ARCHIBUS 
CAFM Explorer 
Bentley Facilities 

Requalificação / demolição As mesmas ferramentas da fase de 
projetação 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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O modelo BIM, também conhecido como edifício virtual, pode ser definido 

como uma base de dados digital unificada, integrada, autoconsistente, que reúne 

informações sobre uma dada edificação, representando-a. O edifício virtual é 

composto por componentes construtivos (objetos geométricos), seus atributos e 

suas relações com os demais componentes da construção, devendo ser 

interoperável entre os diferentes programas que serão utilizados para criá-lo, editá-lo 

e mantê-lo durante o ciclo de vida da edificação.  

 
Um modelo BIM [...] combina a capacidade de representar vários aspectos 
da informação de projeto necessária para suportar visões multidisciplinares 
dos objetos, bem como a capacidade para encapsular aspectos 
comportamentais, restrições de projeto e informações do ciclo-de-vida da 
edificação [...] (GONÇALVES et al., 2007, p. 4).  

 

2.2 NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO EM BIM 

 

Para Scheer e Ayres Filho (2009), o BIM pode ser mais facilmente 

compreendido se for abordado a partir de quatro níveis de modelagem: 

metamodelagem, micromodelagem, modelagem e supermodelagem, detalhadas a 

seguir.  

 

Metamodelagem 
A criação de modelos BIM se dá em um sistema composto por vários 

programas. A troca de informações entre os aplicativos deve acontecer sem perda 

de dados, esse requisito é interoperabilidade. A metamodelagem trata da definição 

de formato de arquivo aberto e neutro, dotados de estruturas de dados, capazes de 

viabilizar e armazenar os vários tipos de objetos, visando a troca destas 

informações, promovendo a interoperabilidade entre diferentes ferramentas e 

plataformas. 

 

Micromodelagem 
A criação de componentes (objetos) usados para a constituição do modelo da 

edificação, incluindo suas características (geométricas e físicas) e relacionamentos 

com os outros objetos, chama-se micromodelagem. Os principais tipos de objetos 

são os que representam os elementos construtivos, como pisos, paredes, portas e 
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janelas, porém existem outros tipos de objetos, como os símbolos de cotas, níveis, 

dentre outras. Na micromodelagem, informações a respeito do elemento construtivo 

a ser representado são armazenadas, podendo agregar automaticamente ao projeto 

não só a forma (geometria tridimensional) e a representação gráfica dos elementos 

construtivos, como também atributos semânticos (propriedades físicas, desempenho 

etc.). 

 

Modelagem 
A modelagem da edificação é o processo de instanciação dos diferentes 

objetos que representam os componentes construtivos em um modelo BIM. O 

modelo armazena tanto os elementos construtivos e suas propriedades, como as 

relações funcionais entre eles, possibilitando estabelecer regras a serem atendidas 

para que os objetos permaneçam coerentes, permitindo, por exemplo, realizar 

análises para verificar conflitos a partir do modelo. O modelo BIM (geometria, 

propriedades e comportamento) da edificação promove a melhor compreensão da 

edificação pelos usuários de diferentes disciplinas, em várias fases do 

desenvolvimento do edifício, evitando erros e aumentando a agilidade dos 

processos. A modelagem é responsável pela criação e manutenção da integridade 

do modelo BIM que agregará todos os elementos que compõe o edifício, nas 

diferentes etapas de seu ciclo de vida.  

 

Supermodelagem 
A construção de edificações é uma atividade multidisciplinar, realizada por 

diferentes profissionais das diversas disciplinas envolvidas nessa atividade. A 

supermodelagem identifica e analisa os processos envolvidos no ciclo de vida da 

edificação com o objetivo de promover a cooperação e troca de informações entre 

os agentes. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS 

 

A Modelagem da Informação da Construção possui características que 

definem a sua essência, que serão discutidas a seguir. 
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2.3.1 Modelagem paramétrica 
 

Uma das características da modelagem da informação da construção é a 

utilização de modelagem paramétrica. No modelo BIM, os componentes são 

modelados com informações geométricas e seus atributos, que permitem melhorar a 

execução e a manutenção do edifício. Para cada elemento construtivo, por exemplo, 

uma parede, é possível especificar não só os parâmetros geométricos como a 

espessura, o comprimento e a altura, como também outros parâmetros como os 

materiais empregados na parede, suas propriedades térmicas, acústicas, estruturais 

dentre outros. 

O modelo paramétrico é constituído por elementos construtivos que podem 

ser modificados através dos seus parâmetros, gerando diferentes “instâncias” de um 

mesmo tipo de objeto. Com a possibilidade de mudar estes parâmetros, pode-se 

facilmente criar tipos de elementos construtivos (variações de um componente do 

modelo BIM), atribuindo-lhes parâmetros com diferentes valores.  

Durante o desenvolvimento do projeto é comum acontecerem mudanças nos 

elementos construtivos. A modelagem paramétrica é uma solução para agilizar estas 

alterações. O uso de parâmetros para definir a geometria, o comportamento e as 

relações entre os elementos construtivos possibilita a realização de diversos estudos 

na busca de melhores soluções para a edificação.  

No modelo BIM, as alterações são menos trabalhosas, pois os objetos 

encontram-se interligados por relações paramétricas. A automação nas 

representações evita inconsistências nas mesmas, dado que as vistas são 

instâncias de visualização obtidas automaticamente a partir do modelo, refletindo 

sempre o estado do mesmo.  

Existem diferenças significativas para a projetação com a utilização da 

modelagem paramétrica, pois enquanto no CAD 3D não paramétrico cada aspecto 

da geometria de um elemento é editado manualmente, em um modelador 

paramétrico a forma e a geometria são ajustadas automaticamente com melhor 

controle. Neste sentido, edita-se com base nas regras que tenham sido definidas no 

processo de metamodelagem. Isto simplifica os procedimentos para realização de 

alterações nos projetos, possibilita a construção de uma maior quantidade de 

alternativas para a edificação através da simulação de resultados e podendo facilitar 

o processo de definição de formas complexas. Entretanto, é importante ressaltar que 
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a variação de parâmetros não altera somente a forma do objeto. Os parâmetros 

podem controlar propriedades, comportamentos, dentre outros aspectos. 

Segundo Eduardo Santos (2012), as ferramentas de modelagem BIM utilizam 

uma variante ainda mais moderna da modelagem paramétrica: “variacional”. Este 

recurso possibilita não só atribuição de valores fixos para os parâmetros, mas 

também equações onde os valores de outros parâmetros podem ser referenciados 

como se fossem variáveis, estabelecendo relações mais complexas como: a área de 

uma janela pode estar vinculada à área do ambiente em que ela se encontra. Assim, 

variando a área do piso, a abertura para ventilação e iluminação do cômodo é 

redimensionada automaticamente conforme regras preestabelecidas para atender às 

exigências do código de obras, por exemplo. 

Um exemplo de uso da modelagem paramétrica para definição da estrutura e 

volumetria do edifício é o Aviva Stadium (apresentado no item 2.6.1). A Figura 3 

ilustra o desenvolvimento da “pele” que envolve o edifício.  

 

Figura 3 – Desenvolvimento da “pele” do Aviva Stadium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      
      
  
Fonte: EASTMAN et al., 2011. 
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2.3.2 Modelagem orientada a objetos 
 

A Modelagem da Informação da Construção utiliza vários conceitos ligados à 

programação orientada a objetos devido às vantagens que esta apresenta. Os 

objetos são unidades de informação criadas para representar os diferentes 

elementos que constituem a edificação, incluindo as suas características e 

relacionamentos com outros objetos.   

Segundo Eduardo Santos (2012), os objetos têm comportamento e estado. O 

comportamento de um objeto é a capacidade de responder a estímulos gerados por 

uma situação comum a todos os objetos, como uma mudança de variáveis globais 

ou pela modificação de atributos do próprio objeto. Ou seja, o comportamento está 

vinculado à capacidade “variacional” das ferramentas de modelagem BIM, que 

proporciona aos componentes do modelo a possibilidade de se ajustarem 

automaticamente e/ou de reagir a mudanças impostas ao modelo. Já o estado de 

um objeto corresponde ao conteúdo do conjunto de parâmetros e os valores de suas 

dimensões geométricas. 

A Figura 4 exemplifica algumas características de um tipo de componente de 

uma edificação: o pilar. 

 
Figura 4 – Materiais e características de um componente de uma edificação

 
            Fonte: adaptado de Kymmell (2008). 
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2.3.3 Semântica dos objetos 
 

No modelo BIM os objetos são definidos com atributos semânticos. Estes 

atributos conferem aspectos específicos aos objetos, ou seja, são variáveis que 

definem o significado, propriedades e o comportamento dos elementos constituintes 

do modelo da edificação. 

Segundo Scheer e Ayres Filho (2009) a modelagem da informação da 

construção possui uma qualidade que garante a transmissão eficiente de 

informações entre as diferentes fases do desenvolvimento de um projeto: a 

semântica. O relacionamento semântico entre os objetos de um modelo gera a 

possibilidade de se estabelecer regras ou condições a serem atendidas para que os 

objetos permaneçam coerentes e sem conflitos. 

Através da semântica existente nos elementos do modelo BIM, pode-se 

estabelecer relações entre diferentes objetos, como por exemplo, todos os 

elementos vinculados a um pavimento são excluídos caso este venha a ser 

suprimido. Outra situação, diz respeito às janelas que só são possíveis de serem 

inseridas, após a modelagem das paredes. 

 

2.3.4 Modelo BIM: a base de dados digital unificada 
 

No contexto BIM, a edificação deve ser representada numericamente antes 

da construção física, garantindo que o conhecimento agregado por cada profissional 

seja integrado em uma base de dados unificada e autoconsistente. 
As informações contidas na base de dados conduzem a projetação, a 

construção e a manutenção da edificação, integrando as informações em todos os 

processos do seu ciclo de vida. Neste, muitas intervenções precisam ser realizadas, 

criando a necessidade de gerenciamento do modelo BIM. Este gerenciamento deve 

ser firmado entre os diversos participantes do processo de projeto, construção e uso 

(operação e manutenção), onde devem ser definidas várias questões, como: 

permissões para alterações, padrões a serem adotados, dentre outros aspectos. 

 

2.3.5 Ciclo de vida da edificação 
 
 Na modelagem BIM, vários tipos de informações podem ser agregadas ao 

longo do ciclo de vida da edificação, permitindo a ampliação do uso das informações 
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e a racionalização dos processos de projeto, construção e manutenção, conforme 

mostra a Figura 5. 

 
Figura 5 – BIM no ciclo de vida da edificação 

 
   Fonte: adaptado de Melo (2012). 

 

O uso das tecnologias BIM tem o potencial de melhorar a qualidade da 

edificação a ser criada, com contribuições significativas tanto na projetação, como 

na construção e no uso da mesma. No estudo de viabilidade do empreendimento, as 

informações obtidas são compatibilizadas e integradas podendo delinear melhor o 

produto. Na projetação, são incorporados os dados pertinentes a todos os elementos 

construtivos das diversas disciplinas, facilitando a compatibilização destas 

informações. Isto auxilia a geração de alternativas de projeto, contribui para a 

adoção de uma solução formal otimizada. Além disto, funciona como centro 

distribuidor de informações para as fases seguintes.  

As fases de planejamento da obra e da construção propriamente dita são 

facilitadas pelas informações consistentes e integradas contidas no edifício virtual, 

pois estas possibilitam um melhor gerenciamento da obra e a simulação de 

processos. 

No paradigma BIM, esta característica de propiciar suporte a todo o ciclo de 

vida, ampliando o modo de pensar e agir sobre a edificação, ou seja, o foco não está 
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apenas nas fases de estudo de viabilidade, projetação e construção, ele se torna 

abrangente durante toda a vida útil da mesma.  Esta é uma mudança significativa, 

pois se amplia as possibilidades de operação e manutenção da edificação de forma 

eficaz. Para que as informações contidas no modelo BIM sejam úteis para a 

manutenção, é necessário documentar as alterações (as built) realizadas durante a 

obra (desvios entre projeto e execução). 

Por se tratar da mais longa e mais importante fase do ciclo de vida da 

edificação, a fase de uso (operação/manutenção) requer planejamento. As ações a 

serem realizadas durante esta fase necessitam de informações precisas sobre a 

edificação para que sejam executadas de forma mais rápida, com menor custo e 

visando menor impacto ambiental. A vantagem do uso do BIM na operação e 

manutenção da edificação se dá através das informações que o edifício virtual pode 

oferecer para realizá-las, ou seja, através dos dados dos elementos construtivos, 

como a identificação da localização precisa de uma determinada tubulação. Outro 

exemplo é a possibilidade da manutenção preventiva, através da conferência do 

prazo de validade dos componentes construtivos de uso essencial, ou de segurança, 

e da emissão de avisos e relatórios, possibilitando que componentes possam ser 

substituídos antes que apresentem falhas. 

Estas informações também são muito importantes quando a edificação já 

cumpriu a sua vida útil, pois existe a possibilidade de estudar em detalhe a 

requalificação ou a demolição da mesma, de modo a trazer vantagens econômicas 

aos empreendedores e usuários, bem como ao meio ambiente. 

 

2.3.6 Simulações de desempenho 
 

A simulação traz como vantagem principal a possibilidade de fazer avaliações 

de vários aspectos da edificação, antecipar efeitos, permitindo aferir o impacto das 

decisões a serem tomadas durante a projetação, e consequentemente promovendo 

eficiência e eficácia no ambiente construído. 

Com as tecnologias BIM, podem-se fazer simulações de desempenho 

estrutural, acústico, lumínico, térmico, análises de incidência solar e ventilação, 

dentre outras. Através do ajuste de variáveis introduzidas no modelo é possível 

verificar os impactos gerados em diferentes soluções, até encontrar as mais 

adequadas para um determinado contexto.  
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As Figuras 6 e 7 mostram a simulação do desempenho lumínico no software 

Ecotect, analisando a iluminação artificial e natural, respectivamente, visando a 

escolha da melhor solução arquitetônica para a edificação. Nelas estão 

representados os níveis de iluminação no espaço simulado, através de uma 

gradação em falsa cor, do azul ao amarelo, onde o amarelo indica maiores níveis de 

iluminação e o azul, menores níveis. 

 
Figura 6 – Simulação: desempenho lumínico - iluminação artificial (Ecotect) 

 
        Fonte: ECOTECT COMMUNITY WIKI, 2013. 

 

Figura 7 – Simulação: desempenho lumínico - iluminação natural (Ecotect) 

 
            Fonte: ECOTECT COMMUNITY WIKI, 2013. 
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 É possível verificar a intensidade de energia solar incidente, tanto nas 

superfícies do entorno, quanto no modelo geométrico da edificação, através de uma 

gradação em falsa cor, do azul ao amarelo, conforme a Figura 8 (a) e (b). 

 
Figura 8 – Simulação: radiação solar do entorno(a) e da fachada(b) (Ecotect) 

 
(a)                                                                 (b) 

 

    

 Fonte: gentilmente cedido por Akemi Tahara (2013). 

  

 A Figura 9 mostra a simulação da incidência solar em uma edificação do 

projeto Minha Casa Minha Vida, Lagoa da Paixão, em Salvador, Bahia, durante o 

solstício de verão às 16 horas. 

 

 
Figura 9 – Simulação da incidência solar no Autodesk Revit Architecture 2012 

  
 Fonte: gentilmente cedido por Akemi Tahara (2013). 
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 A Figura 10 apresenta a simulação da incidência solar no Autodesk Ecotect 

Analysis 2011, com o diagrama de alcance de sombras (diagrama borboleta) usado 

para visualizar uma gama de sombras projetadas com datas e horários 

especificados (a), e a visualização do percurso aparente do sol (b). 

 
Figura 10 – Diagrama borboleta(a) e percurso aparente do sol(b) 

(a)                                                                           (b) 
 

 
    Fonte: gentilmente cedido por Akemi Tahara (2013). 

 

Podem ser utilizadas ferramentas computacionais nas diversas fases do 

projeto arquitetônico para realizar simulações. A Figura 11 mostra a simulação do 

desempenho acústico, realizada no software Bastian. 

 
Figura 11 – Simulação: desempenho acústico (Bastian) 

 
                    Fonte: SINDUSCON, 2012. 
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 Também podem ser feitas simulações da construção da edificação, 

permitindo a análise e definição das melhores formas de executar a obra, com 

planejamento e programação das diversas atividades para evitar conflitos e 

problemas. A Figura 12 mostra um modelo esquemático que foi criado para fazer um 

estudo da sequência da construção.  
 

Figura 12 – Simulação da construção de uma edificação 

 
    Fonte: KYMMELL, 2008. 

 

Para realizar as simulações no modelo BIM faz-se necessário o uso de um 

conjunto de ferramentas integradas e complementares, capazes de realizar as 

diversas operações aptas a avaliar e validar soluções para o projeto da edificação. 

Para tanto, é preciso associar a cada componente da edificação, uma série de 

informações que serão processadas posteriormente, como o código do produto, o 
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material utilizado, suas propriedades etc. O tipo e a quantidade de informações a 

serem introduzidas aos componentes variam em função da aplicação desejada.  

A falta de padronização dos componentes construtivos e a falta de 

informações confiáveis sobre as suas propriedades, configuram-se como 

dificuldades a serem enfrentadas para que as simulações ocorram de modo eficaz. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de criação de um catálogo padronizado de 

componentes construtivos no Brasil, de forma a tornar possível o acesso às 

especificações e às propriedades desses componentes. 

Outra dificuldade identificada está relacionada à incompatibilidade de 

formatos de arquivos gerados por diferentes ferramentas nas simulações. A 

interoperabilidade é um requisito fundamental para a execução de simulações, 

conforme a Figura 13 ilustra. 

 
Figura 13 – Requisito para simulações: interoperabilidade 

 
        Fonte: SINDUSCON, 2012. 

 

2.3.7 Interoperabilidade 
 

A criação de modelos BIM se dá em um sistema integrado por vários 

programas, com diferentes objetivos, para dar suporte a diversos aspectos do ciclo 

de vida da edificação ao longo da sua duração. A troca de informações entre esses 

programas deve ocorrer sem perdas, evitando-se a reentrada de dados e o 
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retrabalho, garantindo uma utilização eficiente da informação e a efetiva criação do 

edifício virtual como um protótipo isomórfico da edificação. O termo que define esse 

requisito é “interoperabilidade”. 

Segundo Scheer e Ayres Filho (2009), a interoperabilidade pode ser 

entendida como um mapeamento das estruturas internas de dados nas ferramentas 

envolvidas em relação a um modelo neutro, independente de fabricantes. Espera-se 

que a interoperabilidade aconteça através do estabelecimento de um padrão para o 

intercâmbio de dados entre diferentes aplicativos de forma otimizada, mantendo a 

semântica existente nos objetos e a consistência das informações. O modelo neutro 

atualmente proposto para a modelagem da informação da construção é o IFC. 

 

Industry Foundation Classes  

 

Segundo Jacoski (2004), foi na década de 1990 que algumas das maiores 

empresas da indústria da construção civil nos Estados Unidos começaram a discutir 

como utilizar mais efetivamente a tecnologia da informação no setor de AECO. 

Assim, a Internacional Alliance for Interoperability (IAI), um organismo sem fins 

lucrativos, de ação orientada, composto por entidades, empresas e pesquisadores, 

iniciou a definir, publicar e promover especificações para classes de objetos da 

indústria da construção. 

A IAI foi quem criou o Industry Foundation Classes (IFC), que é um padrão 

neutro aberto, estabelecido para o compartilhamento de informações, que utiliza 

uma linguagem padronizada, a XML – Extensible Markup Language. Atualmente a 

BuildingSMART International está sendo responsável pelo desenvolvimento do 

padrão IFC, com o objetivo de permitir a representação de toda a edificação em uma 

base de dados numérica. 

A transferência de dados referentes a objetos codificados em formatos 

proprietários para o padrão IFC acontece através da decomposição dos objetos em 

componentes básicos: geometria, relações e propriedades, possibilitando o 

compartilhamento de dados do modelo entre as diversas disciplinas sem perdas de 

informações. 

 

IFC   DADOS            Padrão neutro aberto, estabelecido para troca de dados. 
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O IFC é um padrão a ser usado ao longo do ciclo de vida da edificação, 

através da modelagem da edificação e dos processos da indústria da construção 

civil, sendo por meio deste que se espera estabelecer a interoperabilidade efetiva 

entre os diversos programas direcionados ao setor da AECO. 

 

Information Delivery Manual  

 

O Information Delivery Manual (IDM) é um catálogo do conjunto de regras de 

interoperabilidade que fornece a especificação das informações que um determinado 

profissional (arquiteto, engenheiro de estruturas etc.) precisa inserir no modelo em 

uma determinada fase de seu desenvolvimento, para que os resultados desejados 

sejam obtidos, como: extração de quantitativos, estimativa de custos e elaboração 

do cronograma da obra. 

Eduardo Santos (2009) define o IDM como uma metodologia para identificar e 

descrever os processos e suas informações correlatas num projeto. Este padrão 

permite a troca de informações entre as partes interessadas, gerando a 

padronização dos procedimentos e documentando as necessidades dos usuários. 

 

IDM  PROCESSOS  Identifica e descreve processos e informações para 
projetação e construção.  

Cada atividade ou informação pode ser integrada ao modelo, alimentando e 

detalhando os processos e seus fluxos de trabalho. Isso se dá através do IDM, onde 

cada processo é descrito individualmente e é composto por três partes:  

 

a) o mapeamento do processo, que descreve seu objetivo e as fases da 

projetação;  

b) a descrição individual de cada requerimento necessário para a troca de 

informação;  

c) a parte funcional, que descreve a transferência da informação com 

suficientes detalhes técnicos. 

 

O IDM permite que o processo de projeto e a construção sejam realizados 

com sucesso, pois ele deverá estabelecer uma descrição clara e precisa dos 
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mesmos. Além disso, ele deverá proporcionar um melhor desenvolvimento de 

futuras extensões para o modelo IFC (BSI, 2011). 

 

International Framework for Dictionaries  

 

O International Framework for Dictionaries (IFD) é um dicionário de referência 

que contém a definição dos elementos da construção, permitindo que uma 

ferramenta BIM se comunique com um banco de dados de produtos.  

Nele é criado o catálogo com a nomenclatura dos objetos, reunindo diferentes 

conjuntos de dados, em uma visão comum e integrada da edificação, descrevendo 

os objetos, as suas propriedades, unidades e valores. O dicionário de dados é 

baseado na norma ISO 12006-3:2007 (Construção de edifícios: organização de 

informações sobre obras de construção, Parte 3: quadro de informações orientado a 

objetos).  

 

IFD  TERMOS         Catálogos de termos e conceitos especificados pela norma 
ISO 12006-3:2007. 

O padrão possui compatibilidade internacional e reúne diferentes conjuntos de 

dados numa visão não só dos participantes do processo de projeto e construção, 

mas também dos fabricantes de produtos.  

 

Model View Definition  

 

O Model View Definition (MVD) representa a especificação de requisitos das 

ferramentas para que a implantação de uma interface IFC satisfaça os requisitos de 

intercâmbio de dados. Eduardo Santos (2009) explica que o MVD especifica como a 

informação indicada pelo IDM é mapeada para as classes IFC. O MVD detalha a 

informação que deverá ser trocada e define os objetos IFC, os relacionamentos e os 

formatos de dados que serão utilizados na troca de informações, garantindo a 

consistência dos dados. 

MVD   MAPEAMENTO        Detalha como a informação descrita pelo IDM deverá  
ser intercambiada. 
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Especifica os requisitos de troca entre os arquivos gerados por diferentes 

ferramentas BIM, fornecendo os vínculos da aplicação para os conceitos IFC – 

classes, atributos, relacionamentos, conjuntos de propriedades, definições, 

quantidade – usados dentro de um subconjunto do esquema do IFC (BSI, 2011). 

O desenvolvimento elaborado do IFC, desde o mapeamento das atividades 

no processo BIM, até a solução de trocas de dados entre diferentes ferramentas 

sem perda da informação é a solução, até o momento, mais viável, para se obter a 

interoperabilidade.  

 

2.3.8 Trabalho colaborativo 
 

A construção de edificações é uma atividade multidisciplinar que depende da 

colaboração de vários profissionais de diferentes disciplinas, que produzem soluções 

específicas de cada uma delas (SCHEER; AYRES FILHO, 2009). Diante disso, a 

colaboração torna-se um dos temas centrais no estudo da melhoria do processo de 

projeto e construção, pois o trabalho colaborativo é realizado em comum acordo e 

com uma visão holística do mesmo. Ele exige atitudes integradoras, compatíveis 

com a multidisciplinaridade nos processos envolvidos. 

Para Leicht (2009 apud MANZIONE et al., 2011), existem três elementos que 

somados, caracterizam a colaboração: 1) a natureza processual; 2) a interação de 

duas ou mais pessoas; 3) o estabelecimento de objetivo comum. Assim, é 

necessário considerar o trabalho colaborativo num enfoque mais amplo, 

compreendendo: tecnologia, informações, objetivos, processos e pessoas. 

A proposta do BIM, dentre outras coisas, contempla a construção virtual do 

edifício em um ambiente de trabalho colaborativo, onde os integrantes do processo, 

das diversas disciplinas, deverão compartilhar informações e experiências. As 

informações das diferentes disciplinas deverão ser agregadas ao edifício virtual, sem 

obstáculos, em todo o ciclo de vida da edificação. 

Neste ambiente colaborativo, os diversos projetistas interagem e os projetos 

são discutidos e elaborados em um trabalho conjunto, com rapidez de acesso e 

troca de informações. Este ambiente facilita a produção e o compartilhamento de 

informações sobre o objeto projetado de forma eficiente e organizada. Diante disso, 

precisam ser analisados os processos de produção da edificação. Isso impõe a 

adoção de metodologias de trabalho em equipe multidisciplinar através da análise do 
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processo de projeto, construção e gerenciamento da edificação, desenvolvendo 

novas formas de produzir e compartilhar a informação.  

Neste contexto, novas questões surgiram e precisam ser definidas, como: 

quem irá modelar cada item da edificação; quem irá coordenar o processo de 

modelagem e gerenciar a base de dados BIM; qual é o nível de detalhe que o 

modelo deverá possuir em cada fase do ciclo de vida da edificação, entre outras 

questões. Com isso, pressupõe-se a reestruturação das empresas através da 

reorganização dos processos, da nova maneira de organização do trabalho e de um 

novo modo de pensar a projetação, a construção e a operação da edificação, 

gerando novas funções, atribuições, cargos e responsabilidades. 

Barison e Santos (2011) identificam vários cargos no contexto BIM, onde eles 

são responsáveis por desempenhar diferentes funções relacionadas ao edifício 

virtual. Estes cargos são: o gerente BIM, o facilitador BIM, o analista BIM e o 

modelador BIM. Estes profissionais poderão trabalhar para diversos participantes (o 

proprietário, o construtor, os projetistas etc.) durante o ciclo de vida da edificação, e 

não é indispensável que cada função seja desempenhada por um profissional 

distinto, sendo mais provável que isso seja definido pelo porte da organização. 

A colaboração irá definir os papéis de cada profissional, suas 

responsabilidades e como se dará a troca de informações durante o processo, de 

forma a favorecer a transmissão de informações entre os diversos participantes. No 

ambiente colaborativo de trabalho BIM, existe uma abordagem relativamente nova 

chamada Integrated Project Delivery (IPD) – Entrega de Projeto Integrado –, e que 

representa uma ruptura com os atuais processos de trabalho. Segundo Eastman e 

colaboradores (2011), o IPD é caracterizado pela colaboração efetiva entre o 

proprietário, os projetistas e o construtor. O conceito-chave é que a equipe trabalhe 

em conjunto com as melhores ferramentas de colaboração à sua disposição para 

garantir que o projeto atenda aos requisitos dos envolvidos em tempo e custo 

significativamente reduzido. 

Segundo o Guia do IPD, da AIA (2007, v. 1, p. 1, tradução nossa), o IPD é: 

 
[...] uma abordagem de entrega do projeto que integra pessoas, sistemas, 
estruturas empresariais e práticas em um processo que utiliza a 
colaboração de talentos e conhecimentos de todos os participantes para 
otimizar os resultados do projeto, aumentar o valor para o proprietário, 
reduzir o desperdício e maximizar a eficiência em todas as fases do ciclo de 
vida da edificação. Princípios de IPD podem ser aplicados a uma variedade 
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de arranjos contratuais e equipes de IPD podem incluir membros muito além 
da tríade básica do proprietário, arquiteto e empreiteiro. Em todos os casos, 
os projetos integrados distinguem-se pela colaboração efetiva entre o 
proprietário, o projetista e o construtor, iniciando no projeto e continuando 
até a entrega final.	  

 

Diante da necessidade de se estabelecer novas formas de produzir e 

compartilhar a informação torna-se importante a organização do projeto, pois além 

das trocas de informação e dos novos processos envolvidos, surgem novas funções 

a serem exercidas. Então, infere-se a necessidade de análise e reestruturação dos 

processos envolvidos, reavaliando numa compreensão global o papel dos 

profissionais em cada um deles. 

 

2.4 NORMATIZAÇÃO 

 

Para o uso eficiente do paradigma BIM faz-se necessário a adoção de normas 

técnicas com um sistema de classificação da informação da construção que 

contribua para a modernização dos processos de planejamento, projetação, 

construção, operação e manutenção, e que represente a complexidade dos 

processos envolvidos. 

No contexto BIM é necessário integrar e processar muitos dados de diferentes 

tipos – geométricos, especificação, características de materiais e componentes, 

custos etc. –, e estes dados e suas relações devem ser definidos e estruturados de 

maneira que seu armazenamento seja consistente, disponível e confiável para as 

diferentes aplicações. Portanto, a definição de um padrão nacional e seu respectivo 

sistema de classificação de componentes da construção é necessária para a 

consolidação da tecnologia com parâmetros eficazes e seguros. 

Diante disso, a ABNT, através do Foro Nacional de Normalização, 

estabeleceu a Comissão de Estudo Especial em Modelagem da Informação da 

Construção – ABNT/CEE 134, formada por representantes do setor AEC, como: 

fornecedores, consumidores e neutros (universidades); e, a partir desta comissão 

foram elaboradas duas normas: 

• ABNT NBR 12006-2:20104 Construção de edificação – Organização de 

informação da construção - Parte 2: Estrutura para classificação de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Esta norma é idêntica em conteúdo técnico à ISO 12006-2:2001, que foi elaborada pelo Technical 

Committee Building Construction, Subommittee Organization of Information About Constriction 
Works, conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005. 



60	  
 

informação; 

• ABNT NBR 15965-1:2011 Sistema de classificação da informação da 

construção - Parte 1: Terminologia e estrutura. 

 

2.4.1 ABNT NBR ISO 12006-2:2010 
 

Para que o sistema de classificação da informação da construção atendesse 

de forma satisfatória, fez-se necessária a análise da estrutura que melhor servisse 

aos interesses da indústria da construção brasileira, levando-se em conta suas 

particularidades regionais. Também foram observados os padrões adotados 

internacionalmente – ISO/PAS 12006-2 e outros –, visando caminhar em direção ao 

estabelecimento de padrões usuais, além de aprofundar experiências mais 

sedimentadas. 

Esta norma define uma estrutura e títulos recomendados de tabelas apoiados 

em definições; identifica classes para a organização da informação e indica a 

relação entre elas; destina-se ao desenvolvimento de sistemas de classificação e 

tabelas; e aplica-se a todo o ciclo de vida da edificação. 

A estrutura para classificação apresenta as classes: espaços, resultados, 

processos, propriedades/características e informações. É baseada no modelo básico 

de processo: recursos da construção são usados em processos da construção, cujos 

produtos são resultados da construção e onde os termos abaixo têm os seguintes 

significados: 

 

objeto: objeto relevante para a indústria da construção; 

processos da construção: processo que transforma recursos da construção em 

resultados da construção;  

recursos da construção: material para incorporação permanente em um edifício; 

resultados da construção: objeto da construção que é formado como resultado de 

processos da construção e que utiliza recursos da construção; 

unidades da construção: resultado da construção, material e independente, servindo 

a pelo menos uma atividade do usuário;  

informação da construção: informação usada para suportar processos da 
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construção, dentre outros.  
Nesta estrutura, deve ser identificada a etapa do ciclo de vida no qual o 

modelo é aplicado. Durante a etapa de construção, o processo é a produção de uma 

unidade de construção; os recursos são tijolos, concreto, pedreiros etc. O resultado 

geral é a unidade de construção produzida. Já na etapa de projeto, o processo é a 

projetação, os recursos são as diretrizes de projeto, programas, projetistas etc., e o 

resultado geral é a edificação projetada. Na manutenção, o processo geral é a 

manutenção da edificação, os recursos são peças de reposição, mão de obra etc., e 

o resultado é a edificação conservada. 

O relacionamento entre as classes dos objetos construtivos ordenam o 

ambiente de terminologias de modo que sejam acessadas por todos os agentes da 

cadeia de produção. Essa padronização de nomenclatura é a base para a 

organização e gerenciamento das informações.  

 
Figura 14 – Mapa conceitual: classes e as relações gerais entre elas 

 
Fonte: ABNT, 2010. 
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A Figura 14 mostra as maneiras como as classes se relacionam.  Evidencia 

as classes importantes e as classes relacionadas ao resultado da construção, aos 

processos da construção e aos recursos da construção. Em resultado da construção 

as classes importantes são: unidade de construção, complexo de construção, 

espaço e parte de unidade de construção. E as relacionadas à parte de unidade de 

construção são: elemento, elemento projetado e resultado de serviço de construção. 

Já em processo da construção são: processo de gestão e construtivo. E as 

relacionadas são: etapa do ciclo de vida de unidade de construção e etapa de 

empreendimento. Em recurso da construção as classes importantes são: produto, 

apoio, agente e informação da construção. 

 

2.4.2 ABNT NBR ISO 15965-1:2011  
 

A norma ABNT NBR ISO 15965-1:2011 (Parte 1) define a terminologia, os 

princípios do sistema de classificação e os grupos de classificação para o 

planejamento, projetação, gerenciamento, construção, operação e manutenção de 

empreendimentos da construção civil. Apresenta também uma proposta de sistema 

de classificação que indica tabelas que, seguindo um padrão de referência de 

classes e princípios de especialização, ordenam e operacionalizam o referido 

sistema. 

Os objetivos do sistema de classificação são: estabelecer terminologias e 

parâmetros unificados e aplicados em todo setor AEC; ampliar a cooperação e 

comunicação entre os agentes envolvidos; facilitar a interoperabilidade entre os 

sistemas utilizados; aumentar a produtividade; e facilitar a gestão e operação da 

construção. 

O princípio do sistema de classificação foi criado a partir do esquema 

organizacional da ABNT NBR ISO 12006-2 que apresenta as classes e as relações 

entre elas. Foi elaborado um quadro de classes agrupando os princípios de 

especialização de cada grupo e estabelecida a nomenclatura das mesmas, 

conforme é apresentado no Quadro 2, onde, na primeira coluna apresenta-se 

identificador do grupo; na segunda o princípio de especialização; na terceira 

apresenta-se a que se refere cada fase; na quarta a letra identificadora do assunto; 

e na quinta a classificação. 
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Quadro 2 – Estrutura das classes 

 
     Fonte: ABNT, 2011. 

 

Esta norma propõe uma estrutura de códigos para itemização dos grupos, 

componentes, etapas, funções, etc. através da inter-relação entre as classes e os 

princípios de especialização. O Quadro 3 mostra a proposta da estrutura física do 

sistema de classificação. 

 
Quadro 3 – Proposta de classificação baseada na norma 15965-1:2011 

 
   Fonte: ABNT, 2011. 

 

A norma ABNT NBR ISO 15965 tem previsão de conter sete partes: 

terminologia e classificação (parte 1); características dos objetos da construção 

(parte 2); processos da construção (parte 3); recursos da construção (parte 4); 

resultados da construção (parte 5); unidades da construção (parte 6); e informação 

da construção (parte 7). Porém só a parte 1 foi elaborada.  
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2.5 AÇÃO PROJETUAL NO CONTEXTO BIM 

 
Buscando analisar a ação projetual no contexto BIM, é apresentada a 

conceituação de projeto e são tratados alguns tópicos que estão diretamente 

relacionados com a projetação, como: as habilidades criativas e cognitivas inerentes 

à criação e desenvolvimento de projetos, a influência da mediação das tecnologias 

BIM, o fluxo de trabalho e os níveis de refinamento do modelo BIM. 

 

2.5.1 Conceito 
 

O conceito de projeto de arquitetura encerra duas dimensões:  

 

• produto - conjunto de documentos constituído por informações gráficas e 

textuais que materializam e comunicam a proposta técnica para resolução de 

determinado problema, sendo necessário para a execução do objeto. Vale 

ressaltar que o produto (projeto) envolve dois aspectos: a qualidade da 

informação, ou seja, dos elementos necessários à perfeita execução e 

manutenção da edificação (documentação) e a qualidade da solução 

proposta, que se refere à maior ou menor adequação da proposta aos 

condicionantes do problema. 

• processo (projetação) - processo integrado de elaboração de soluções 

técnicas a partir de condicionantes do problema e de informações geradas na 

concepção, no planejamento de um empreendimento e da análise dos 

processos de execução, utilizáveis no processo. Tem como característica a 

busca contínua e crescente refinamento da definição de um conjunto de 

soluções que resulte em uma proposta otimizada (projeto-produto) para um 

determinado problema, resolvendo as variáveis que o envolvem, até a 

formulação de uma solução consistente que atenda adequadamente aos 

requisitos estabelecidos. 
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2.5.2 Criatividade e cognição no processo de projeto 
 

Para Mitchell (2008) os projetos arquitetônicos descrevem edificações que 

estão na imaginação através de um modelo proposto (solução). Para isto utiliza-se o 

mundo projetual5 que esboça possibilidades para o mundo real. A formulação 

dessas possibilidades envolve um trabalho criativo e abrangente, visto que “[...] a 

arquitetura requer um processo de projeto capaz de lidar com uma gama 

extraordinariamente ampla de assuntos complexos.” (LAWSON, 1990, p. 54).  

A projetação pode ser vista como um processo intelectual, pautado pela 

inteligência, criatividade e conhecimento humano, onde diversos agentes interagem 

na busca de soluções e decisões. E,  

 
[...] o projeto (sic) de edifícios pode ser sintetizado como um processo 
cognitivo que transforma e cria informações, mediado por uma série de 
faculdades humanas, pelo conhecimento e por determinadas ‘técnicas’, 
sendo orientado à concepção de objetos e à formulação de soluções de 
forma a antecipar um produto e sua obra (FABRICIO, 2002, p. 117). 

Numa compilação dos trabalhos de diversos autores (LAWSON, 1994; 
GERO, 1996; OXMAN,1996; PURCELL, 1998; CROSS, 1999; LOURIDAS, 
1999; OXMAN, 2000; CROSS, 2001; ECKARDT, 2001) tem-se que as 
principais habilidades intelectuais exercidas no projeto de novos edifícios 
são: a capacidade de análise e síntese de informações e problemas, a 
criatividade e o raciocínio (capacidade de invenção e desenvolvimento 
intelectual de conceitos e ideias), o conhecimento (ligado ao campo da 
memória e das técnicas de armazenamento de informação) e a capacidade 
de comunicação e interação entre diferentes indivíduos (FABRICIO; 
MELHADO, 2002, p. 3, grifo dos autores). 

 

Com o objetivo de melhor entender a ação projetual, busca-se compreender 

as habilidades criativas e cognitivas envolvidas no processo de projeto. Sobre 

criatividade, dois pensamentos são apresentados: o de Stein (1974 apud REGO, 

2000, p. 17), afirma que “Criatividade é o processo que resulta em um produto novo, 

que é aceito como útil, e/ou satisfatório por um número significativo de pessoas em 

algum ponto no tempo.” Já Florio (2009, p. 94) citando Simonton (2009), diz que: 

 
A criatividade [...] deve satisfazer a duas exigências básicas. Primeira, ser 
criativo é ser original; e segunda, ser criativo é ser útil. Assim, criatividade 
(C) seria o produto de originalidade (O) e utilidade (U), ou seja, C = O x U. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Para Mitchell (2008), um mundo projetual é um espaço povoado por símbolos, ou seja, uma 

superfície de desenho ou um sistema de coordenadas cartesianas tridimensional.  
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Inicialmente, pensava-se que a criatividade era um talento nato, mas a partir 

da década de 1960 os psicólogos da cognição começaram a analisar cientificamente 

a criatividade, e a ideia de que é um dom natural passou a ser combatida. A 

criatividade depende do desenvolvimento de múltiplas habilidades cognitivas 

(FLORIO, 2009), percebendo-se que a relação entre os processos criativos e os 

cognitivos é bastante estreita. 

 
Como os estudos sobre cognição ocorreram em paralelo com o 
desenvolvimento do computador e da inteligência artificial, cognição foi 
entendida como computação, ou seja, como processamento de informações 
(FLORIO, 2011, p. 164, grifo do autor). 

 

No final de 1955, Hebert Simon e Allen Newell desenvolveram um programa 

de computador que produzia a demonstração automática de um teorema 

matemático. Isso 

 
[...] teve uma grande importância histórica para a formação e 
institucionalização de uma nova disciplina científica que surgia durante a 
década de 50: a Inteligência Artificial. Com ela abria-se a perspectiva não 
apenas de replicar o pensamento humano, mas também, de lançar mão de 
novos métodos para estudar nossas próprias atividades mentais. A história 
culmina com o aparecimento da Inteligência Artificial e, posteriormente, com 
a institucionalização das chamadas Ciências Cognitivas [...] abrindo as 
portas para um estudo científico da mente (TEIXEIRA, 1998, p. 9). 

 

Para Florio (2011, p. 164, grifo do autor) a cognição é: “[...] processo ou 

faculdade de adquirir conhecimento, que implica processar informações através da 

percepção e do raciocínio.” A teoria cognitiva objetiva explicar como são adquiridos 

conhecimentos, experiências e desenvolvidas habilidades a partir da interação do 

ambiente físico que nos cerca, tentando explicar as ações cognitivas – imaginar, 

planejar, compreender, interpretar, reconhecer, lembrar etc. – e como informações e 

conhecimentos são processados e guardados na memória, podendo se aplicar em 

diferentes situações.  

O processo de projeto não ocorre de modo linear, partindo de um problema 

para a solução, o projeto acaba sendo solucionado gradualmente, em pequenos 

ciclos-síntese, análise e avaliação (LAWSON, 1980; PURCELL et al., 1996 apud 

FLORIO, 2011). Na fase de concepção, a inicial do processo de projeto, o arquiteto 

recorre a conhecimentos anteriores e a pensamentos divergentes, levantando 

possibilidades, fazendo surgir soluções e ideias – reflexão na ação.  
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Depois da concepção do projeto, que geralmente acontece através de 

croquis, com uma geometria imprecisa, gradualmente, o projeto chega a geometria 

precisa, com todos os componentes da edificação. Nesta fase de desenvolvimento, 

o arquiteto utiliza o pensamento convergente, escolhendo alternativas e verificando 

a viabilidade técnica das mesmas. 

A Ciência Cognitiva tem demonstrado que os meios de expressão e 

representação afetam nossas capacidades cognitivas, logo os meios de 

representação em arquitetura – desenhos técnicos, esboços, modelos geométricos – 

podem servir a diferentes funções cognitivas em cada fase do processo de projeto. 

O BIM exige interação entre diversos profissionais, processos de trabalho, 

ferramentas e modelos, possibilitando trabalhar de forma mais ampla as habilidades 

cognitivas. 

 

2.5.3 Influências da mediação da tecnologia BIM na ação projetual 
 

Várias são as influências exercidas pela mediação da tecnologia BIM na 

projetação. Primeiramente, observam-se as interações entre o arquiteto e a proposta 

projetual, pois existe uma maior possibilidade de visualização e de simulações para 

auxiliar na tomada de decisões.  

Os recursos de visualização disponíveis nas ferramentas BIM configuram-se 

como um aspecto importante para a interação do arquiteto e sua proposta projetual, 

pois ele pode acessar simultaneamente diferentes instâncias de visualização do 

modelo, incrementando a sua percepção e capacidade de análise das múltiplas 

variáveis envolvidas na projetação. 

A modelagem paramétrica permite explorar um maior número de diferentes 

configurações geométricas, facilitando a avaliação de alternativas de solução para a 

edificação. 

A ação projetual a partir da modelagem da informação da construção permite 

formas de simulação que possibilitam a associação de atributos físicos e 

informações não gráficas aos componentes da edificação, sendo fundamentais para 

as decisões de projeto. 

No processo tradicional, a representação gráfica demanda mais tempo (em 

relação ao contexto BIM) para sua elaboração em cada uma das fases de projeto. A 

representação gráfica a partir do modelo BIM acontece através das suas instâncias 
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de visualização, automatizando a documentação e criando a possibilidade realizar 

mais estudos sobre a edificação.  

Outro aspecto essencial está relacionado às novas necessidades de 

organização e comunicação da equipe de projeto. A projetação colaborativa no 

processo BIM é facilitada pela existência de uma base de dados integrada, pois ela 

centraliza todas as informações que são armazenadas e acessadas pelos diversos 

projetistas, permitindo que os mesmos tenham acesso às informações atualizadas e 

consistentes. 

Várias ferramentas BIM disponibilizam recursos para realização de estudos 

de massa, sendo possível esticar, torcer, trabalhar com mais flexibilidade as formas, 

inclusive as mais complexas. No estudo de massa, o arquiteto pode criar a 

volumetria da edificação para estudar o conceito geral, o espaço ocupado e a forma 

da edificação. Por exemplo, o Revit Architecture6 permite automatizar uma série de 

atividades e cálculos, permitindo explorar um maior número de soluções para a 

edificação. A partir do estudo de massa é possível estudar a forma de uma 

edificação, dando subsídios para a tomada de decisão, escolha de materiais e 

opções projetuais, criando a base para que os elementos construtivos (paredes, 

telhados, pisos etc.) sejam aplicados.   

A análise de viabilidade envolvendo tempo de execução, custos diversos, 

expectativa de rentabilidade, dentre outros aspectos de um empreendimento implica 

na elaboração de estudos volumétricos. Através do estudo de massa é possível 

calcular, por exemplo, a área construída preliminarmente, permitindo assim, explorar 

um maior número de soluções e compará-las de modo consistente, para a tomada 

de decisão. 

Outra questão é que a verificação ao atendimento do código de obras é muito 

trabalhosa e propensa a inconsistências, devido a possibilidade de interpretações 

diferentes. O code checking é um recurso ligado a projetação arquitetônica que 

permite a verificação automática do modelo BIM quanto ao atendimento do código 

de obras, proporcionando benefícios na projetação e na construção, incluindo uma 

maior consistência na interpretação e cumprimento dos códigos e regulamentos, 

contribuindo para aprovações de projetos mais rápidas (emissão de alvarás), dentre 

outros. A iniciativa para a verificação automática do código de obras foi iniciada em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 O Revit Architecture, da Autodesk, é um modelador geométrico paramétrico, utilizado para a 

projetação arquitetônica. 
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Singapura, e está se estendendo a outros países como Noruega e EUA - Nova York 

(KHEMLANI, 2005). 

Como o modelo BIM representa os diferentes componentes da construção, o 

modo como estão relacionados uns com os outros, a semântica presente no modelo 

e nos seus componentes permite a codificação de rotinas (progamação 

computacional) para a verificação dos condicionantes presentes no código de obras, 

a serem cumpridos pela edificação. 

Concluindo, segundo Mitchell (2008), o mundo de projeto é constituído pelos 

elementos que possibilitam a projetação, ou seja, ao utilizar apenas um par de 

esquadros, delimita-se a edificação a formas retas, ao passo que ao incluir um 

compasso, cria-se a possibilidade de acréscimo de curvas. Assim, no contexto BIM, 

quanto maior forem os recursos de criação, representação e análise, maiores serão 

as possibilidades propiciadas por esse mundo de projeto.  

 

2.5.4 Fluxo de trabalho e nível de detalhamento do modelo 
 

A partir da utilização de ferramentas CAD-BIM na projetação, pode-se inferir a 

necessidade de modificação nas tradicionais fases de desenvolvimento de projeto, 

pois nesse contexto, estas fases não deverão necessariamente seguir a sequência 

habitual. Algumas das etapas da projetação poderão se fundir ou serem excluídas. 

Para abordar estas mudanças, faz-se necessário relacionar as fases 

tradicionais de desenvolvimento de projetos. Segundo o Manual de Escopo de 

Serviços para Coordenação de Projetos (MELHADO et al., 2006) que foi 

desenvolvido com base na norma NBR 13531:1995 (Elaboração de projetos de 

edificações – Atividades técnicas), e objetiva adequar a sistemática de 

desenvolvimento dos projetos para a indústria imobiliária, apresenta-se o processo 

de projeto dividido da seguinte forma: 

 

• fase de concepção do produto - levantamento de informações jurídicas, 

legais, técnicas e programáticas que objetivam conceituar e caracterizar o 

partido arquitetônico e as restrições que o regem. Esta fase está subdividida 

nas seguintes etapas: levantamento de dados, programa de necessidades e 

estudo de viabilidade. 
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• fase de definição do produto - desenvolvimento do partido arquitetônico, 

definindo as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica, 

física e econômica bem como possibilitar a elaboração do projeto legal. Esta 

fase está subdividida nas seguintes etapas: estudo preliminar, anteprojeto e 

projeto legal. 

• fase de identificação e soluções de interfaces de projeto - coordenação 

da conceituação e da caracterização de todos os elementos do projeto, com 

as definições necessárias para o intercâmbio de informações entre todos 

envolvidos no processo de projeto, resultando em soluções para as 

interferências entre os vários sistemas e com as suas interfaces resolvidas, 

de modo a subsidiar a análise de métodos construtivos e a estimativa de 

custos e prazos de execução. 

• fase de detalhamento de projetos - detalhamento de todos os elementos de 

projeto, de modo a gerar um conjunto de documentos necessários e 

suficientes para perfeita caracterização das obras e serviços a serem 

executadas, possibilitando a avaliação dos custos, métodos construtivos e 

prazos de execução. O resultado deve ser um conjunto de informações 

técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e 

componentes do empreendimento (projeto executivo). 

• fase de pós-entrega de projetos - garante, como os demais itens, a 

compreensão e utilização das informações de projeto e a sua correta 

aplicação para avaliar o desempenho do projeto. 

• fase de pós-entrega da obra - análise e avaliação do comportamento da 

edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes e 

pressupostos de projeto foram adequados e se eventuais alterações, 

realizadas em obra, estão compatíveis com as expectativas do empreendedor 

e com as necessidades dos usuários. 
 

O precário fluxo de informações durante a projetação e a frequente 

dissociação entre a atividade de projeto e a de construção geram muitos problemas 

para a indústria da construção. O uso do BIM induz a redefinições no processo de 
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projeto, visando à transformação do processo tradicional num processo mais 

colaborativo e integrado, e no intercâmbio de informações entre os diversos agentes 

desde as fases iniciais da projetação.  

Assim, faz-se necessário estabelecer o gerenciamento eficiente do processo 

de projeto, sistematizando as atividades, de forma a otimizar a solução a ser obtida 

e a racionalizar os recursos disponíveis. A concepção da edificação deve considerar 

a totalidade das questões envolvidas no seu ciclo de vida. 

Neste novo processo de trabalho muitas definições deverão ser antecipadas. 

Para isso, deverão ser acrescidas informações ao modelo, modificando as 

características da documentação nas tradicionais fases iniciais. Por exemplo, ao 

inserir um componente e definir suas propriedades, colocando no modelo 

informações não gráficas no início do projeto, modifica-se o processo tradicional, 

agregando mais informações àquelas que normalmente estariam presentes ou 

definidas. Então, faz-se necessário estabelecer níveis de detalhamento para a 

modelagem BIM, estabelecendo a participação colaborativa dos diversos 

profissionais envolvidos nas várias fases da projetação.  

Para atender a esta demanda a AIA National Documents Committee adotou o 

conceito de Level of Detail	  (LOD) que formaliza os processos de desenvolvimento e 

uso do BIM em um projeto específico. Foram definidos cinco níveis de detalhe para 

o modelo: do estudo de massa até o as-built da edificação. Estas definições foram 

estabelecidas identificando conteúdos específicos para cada nível de detalhe até 

atingir progressivamente a completude do modelo BIM.  

 Segundo o Document E202 (AIA, 2008) e Bedrick (2008), os níveis de detalhe 

(LOD) são: 

• LOD 100 – Estudo de massa - Corresponde ao desenvolvimento da 

concepção geral do projeto, podendo ser realizadas análises de desempenho 

com base na área, volume e orientação da edificação. O modelo também 

pode ser usado para desenvolver uma estimativa de custo. O estudo 

preliminar é desenvolvido com este nível de detalhamento do modelo. A 

Figura 15 ilustra este nível de detalhe. 
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Figura 15 – LOD 100: estudo de massa 

 
           Fonte: VANDEZANDE, 2008. 

 

• LOD 200 – Geometria aproximada - Nesse nível de detalhe, os elementos 

são modelados de forma aproximada e o modelo pode ser usado para realizar 

estimativas de custo com base nos dados aproximados. A Figura 16 mostra 

este nível de detalhe. 

 
Figura 16 – LOD 200: geometria aproximada 

 
           Fonte: VANDEZANDE, 2008. 

 

• LOD 300 – Geometria precisa - Nessa etapa o modelo BIM deve possuir 

informações técnicas completas e definitivas sobre todos os elementos e 

sistemas da edificação (projetos complementares), e essas informações 

devem ser necessárias e suficientes à execução da obra. O modelo pode ser 

usado para o desenvolvimento do projeto executivo e gerar quantitativos e 

análises específicas do desempenho da edificação. Também é nesse nível de 

detalhe que é realizada a compatibilização dos projetos e são verificados os 
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“clashes” ,7 solucionando os problemas. A Figura 17 mostra este nível de 

detalhe. 

 
Figura 17 – LOD 300: geometria precisa 

 
      Fonte: VANDEZANDE, 2008. 

 

• LOD 400 – Fabricação - Nessa etapa os elementos do modelo possuem 

informações detalhadas para sua completa fabricação e montagem. O modelo 

pode ser usado para o detalhamento da edificação, para definir o orçamento e 

o cronograma da obra, incluindo os meios e os métodos de construção. A 

Figura 18 mostra este nível de detalhe. 

 
Figura 18 – LOD 400: fabricação 

 
          Fonte: VANDEZANDE, 2008. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Clash detection é a detecção de conflitos, que podem ocorrer entre os projetos das diversas 

disciplinas que compõem uma edificação.  



74	  
 

• LOD 500 – As-built – Esse nível de detalhe é compatível com as-built, 

verificando a edificação construída e analisando a conformidade com o 

projeto. Esse é o modelo que deve ser utilizado para a fase de uso para fins 

de operação e manutenção da edificação. A Figura 19 ilustra a comparação 

do modelo as-built da instalação (esquerda) com a montagem física (direita). 

 
Figura 19 – LOD 500: as-built  

     
     Fonte: MAYES, 2012. 

 
Vale ressaltar que o nível de completeza do modelo da edificação em cada 

fase irá depender: das definições necessárias em cada uma delas; dos dados 

disponíveis; dos objetivos imediatos (aplicações) e do investimento que se pretende 

realizar.  

 

2.6 APLICAÇÕES DO BIM – LITERATURA INTERNACIONAL 

 
A partir da revisão bibliográfica, podem-se identificar alguns exemplos de 

aplicações do BIM, percebendo-se o emprego crescente desta nova tecnologia, 

principalmente nos países desenvolvidos. Serão abordados três casos publicados 

nos últimos anos, objetivando dar enfoque às questões discutidas neles, 

respectivamente: a interação entre arquitetura e estrutura através da modelagem 

paramétrica de um estádio de forma complexa; o fluxo geral do projeto de reforma 

de um edifício de escritórios que foi transformado em hotel e que recebeu a 

certificação Leadership in Energy and Environmental Design (Leed); e o trabalho 
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colaborativo à distância desenvolvido no projeto de um resort.   

• Aviva Stadium, Irlanda – BIM Handbook (EASTMAN et al., 2011) 

• Courtyard by Marriott, USA - BIM Handbook (EASTMAN et al., 2011) 

• Marina Bay Sands, Singapura – The Arup Journal, 1/2012 (BIRCH; LAM; 

TAN, 2012; BRODKIN;	  MCCAFFERTY, 2012; CHEONG, 2012; LIOE; WONG, 

2012; MAK; MCNIVEN; WON, 2012; SAFDIE, 2012). 

 

2.6.1 Caso 1: Aviva Stadium, Irlanda  
 

Este estudo de caso foi publicado no livro BIM Handbook, por Eastman e 

colaboradores (2011), e aborda a intervenção em um estágio de rúgbi e futebol, o 

Lansdowne Road Stadium, construído em Dublin, Irlanda. Para substituir a estrutura 

antiga e para acolher eventos internacionais com capacidade para 50.000 

espectadores sentados, foi projetado o Aviva Stadium (Figuras 20 e 21). 

O caso demonstra o uso do BIM em um projeto de forma complexa, e o foco 

abordado é o desenvolvimento de um modelo paramétrico que apoiou a definição da 

edificação. O estádio possui uma forma curvilínea contínua, onde uma “pele” 

constitui tanto a fachada como a cobertura. Foi utilizado o Rhino,8 para gerar 

modelos de superfícies do volume do estádio e o Generative Components (GC) da 

Bentley para o desenvolvimento de modelos paramétricos, buscando a melhor 

solução para o projeto.  
 

Figura 20 – Aviva Stadium: panorâmica 

 
      Fonte: EASTMAN et al., 2011. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Rhinocerus é um software de modelagem geométrica paramétrica. 
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Figura 21 - Aviva Stadium: vista a partir da arquibancada 

   
            Fonte: EASTMAN et al., 2011. 

 

A característica mais marcante desta edificação é o seu revestimento externo, 

a “pele”, que segue a curvatura do estádio. Ela é constituída por uma camada única 

de painéis de policarbonato transparente, apoiados em montantes de alumínio. Para 

a elaboração desta forma complexa e que exigia ajustes constantes, foi 

desenvolvido um fluxo de trabalho colaborativo, centrado em modelos paramétricos, 

permitindo que a configuração geométrica do estádio fosse controlada 

numericamente.  

Para esta abordagem paramétrica, foi definido um conjunto de regras comuns 

de modelagem, que foram incorporadas nos modelos, para que quando uma 

mudança na curvatura fosse realizada, a estrutura fosse automaticamente atualizada 

e submetida à avaliação e vice-versa. Os arquitetos mantinham o controle da 

geometria externa do estádio, focalizados na avaliação estética, praticidade e 

desempenho, enquanto os engenheiros concentravam-se em projetar e avaliar o 

sistema estrutural para dar suporte a “pele” (exoesqueleto) do estádio. 

Outro importante benefício trazido pelos modelos paramétricos foi o apoio ao 

detalhamento, fabricação e montagem da “pele” do estádio. O fabricante do 

revestimento colaborou desde o início com os arquitetos e os engenheiros, a fim de 

facilitar o processo de projeto e construção. Esta colaboração levou à concepção de 

um sistema de revestimento de fachadas personalizado. 
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A parceria entre arquitetura e engenharia criada para o estádio Aviva é um 

exemplo de como essa tecnologia foi adequadamente usada para apoiar um 

processo de projeto colaborativo, que gerou resultados inovadores.  

A vantagem mais expressiva foi a flexibilidade do modelo paramétrico, pela 

capacidade de ser editado e distribuído de forma eficaz entre arquitetos, 

engenheiros e fabricantes, permitindo mudanças rápidas e relativamente fáceis no 

modelo, reduzindo assim os ciclos de avaliação e feedback. Já a desvantagem mais 

marcante foi a necessidade de profissionais especializados no desenvolvimento e 

modificação dos modelos paramétricos, pois estes são, atualmente, escassos no 

mercado. A Figura 22 ilustra detalhes da “pele” do estádio.  

 
Figura 22 – Aviva Stadium: detalhes da “pele”

 
       Fonte: EASTMAN et al., 2011.  
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2.6.2 Caso 2: Courtyard by Marriott, USA 

 

Este estudo de caso foi publicado no livro BIM Handbook, por Eastman e 

colaboradores (2011), e tem como foco o uso do BIM para a reforma de um edifício 

de escritórios – Toronto National Building, construído em 1982, para transformá-lo 

em um hotel com 256 quartos, o Courtyard by Marriott. A reforma foi entregue em 

2009 e recebeu a certificação Leed. 

A questão mais importante do projeto foi a decisão de realizar uma reforma 

em detrimento a uma demolição. Esta foi motivada pelo desejo de minimizar o uso 

de recursos e reduzir o tempo de construção, porém trouxe uma série de desafios 

em termos de integração de novos sistemas na estrutura existente.  

Para atender às necessidades do hotel foram adicionados três novos 

pavimentos ao edifício existente de 13 andares; todo o revestimento da fachada foi 

substituído e novos sistemas foram adicionados. Também foi demolida uma 

edificação de três andares ao lado do prédio, e construído no local uma nova de 

quatro andares para o apoio do hotel, sendo necessário integrar ambas as 

edificações para que funcionassem como um único edifício.  

O escaneamento 3D do edifício permitiu o desenvolvimento de uma descrição 

geométrica mais precisa e confiável. Esta foi a principal fonte de informação para a 

produção do modelo BIM consistente, visando a avaliação estrutural, as análises de 

energia, a coordenação entre os projetos, e o planejamento da construção. Este 

projeto constitui um bom exemplo de reforma de uma edificação comercial e do uso 

do BIM para tratar a certificação Leed. 

O fluxo geral do projeto envolveu duas fases principais: o processo de 

digitalização para fornecer uma descrição da geometria existente, e o processo de 

integração entre os diferentes modelos BIM derivados dessa fonte de informação, 

conforme Figura 23. 
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Figura 23 – Fluxo geral do projeto do Courtyard by Marriott 

                           Digitalização                                                 Processo Interativo 

 
 

                          
                  
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
Fonte: adaptado de Eastman e colaboradores (2011). 

Com o objetivo de compreender as condições existentes da edificação, foi 

feito o levantamento cadastral por varredura a laser, usando uma Leica Scan Station 

para o trabalho. As nuvens de pontos foram registradas e integradas usando 

CloudWorx para gerar um conjunto de superfícies que descrevem a geometria do 

edifício existente. As nuvens de pontos permitiram a integração do projeto com as 

condições existentes e reduziu o esforço de modelagem. 

Posteriormente, com base na estrutura digitalizada, foi utilizado o Revit para 

construir um modelo para auxiliar no desenvolvimento do projeto, sendo este a 

principal fonte de informação para estimativa de custos e tomada de decisão sobre a 

especificação de materiais, o consumo de energia e água. Os sistemas de 

instalações prediais (MEP) também foram desenvolvidos no Revit.  

Existiram vários desafios neste projeto de reforma, entre eles estava a 

impossibilidade de adicionar sobrecarga à estrutura existente, devido às deficiências 

presentes na mesma. Diante disto, foi escolhido um sistema de painéis pré-

moldados, com um peso relativamente leve, de modo a minimizar o carregamento 

da estrutura. Outro desafio foi acomodar os painéis na fachada, visto que as lajes 

existentes estavam desalinhadas com o plano da fachada, sendo necessária a 

correção das irregularidades nas mesmas. Isto foi detectado na digitalização da 
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estrutura e pôde ser dada uma solução durante a fase de projeto. A Figura 24 

mostra etapas da reforma da edificação. 

 
Figura 24 – Sequência do processo de reforma do Courtyard by Marriott 

 
Fonte: EASTMAN et al., 2011. 

 

Segundo Eastman e colaboradores (2011), este projeto conseguiu a redução 

de 30% da utilização de energia – em comparação com a base da American Society 

of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) –, devido à 

seleção combinada de três sistemas: climatização, aquecimento de água e 

recuperação de calor. A decisão sobre a reutilização da estrutura existente foi 

também uma grande contribuição para minimizar o impacto ambiental.  

O projeto foi premiado com o Leed Gold, certificação do Green Building 

Council dos EUA, por causa da sua eficiência energética, do baixo consumo de 

água, das baixas emissões de carbono e do uso eficiente de recursos. O desafio 

para os arquitetos foi equilibrar os tradicionais elevados padrões de consumo da 

indústria hoteleira com as normas Leed. O modelo Revit construído a partir do 

escaneamento a laser foi a principal fonte de informação para apoiar a desejada 

certificação Leed, em termos de economia de água. Em relação a economia de 

energia, o modelo Revit serviu de base para o modelo de simulação energética 

desenvolvido no software Trane TraceTM. 

O projeto foi desenvolvido em um período de tempo limitado (cerca de sete 

meses) e a construção levou cerca de dezenove meses (EASTMAN et al., 2011). A 

fim de agilizar os processos de coordenação foi usado um sistema de controle 

centralizado de documentos, o Newforma, permitindo que o acesso de todos os 

arquivos gerados (documentos, modelos, apresentações e afins) fosse feito da base 

de dados do projeto.  
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Todo o conjunto de modelos foi integrado no Navisworks para a realização da 

coordenação de projetos e do planejamento da construção, gerando um processo 

interativo entre os diversos modelos, facilitando a detecção precoce de conflitos e 

permitindo rever e aperfeiçoar continuamente o modelo geométrico principal do 

Revit. O modelo Navisworks também foi utilizado para o planejamento da 

construção, facilitando o processo de construção e a pré-fabricação externa de 

componentes. Esta simulação permitiu uma compreensão mais profunda da 

complexidade do processo de construção, e foi possível realizar uma melhor 

previsão de potenciais conflitos, reduzindo os atrasos e os problemas de 

sequenciamento das atividades. 

 

2.6.3 Caso 3: Marina Bay Sands, Singapura 
 

Este estudo de caso foi publicado no The Arup Journal, em janeiro de 2012. 

Sua abordagem tem como foco o trabalho colaborativo à distância, visto que a 

equipe de projetistas desenvolveu este projeto coordenando seus esforços em 

diferentes países simultaneamente. 

O resort Marina Bay Sands, situado em Singapura, foi concebido pelo 

arquiteto Moshe Safdie e projetado pela Arup – organização global de arquitetos, 

engenheiros, planejadores e consultores de negócios, fundada em 1946. O projeto 

inclui três torres de 55 andares, 2.560 quartos, dois teatros, um cassino, lojas, dois 

pavilhões e o Museu ArtScience, e sua abertura oficial ocorreu em junho de 2010.  

O arquiteto Moshe Safdie convidou os escritórios de Boston e Nova York da 

Arup para se juntar à equipe formada pelos arquitetos Safdie, Aedas, e Las Vegas 

Sands Corporation para a realização do projeto do Marina Bays Sands, havendo a 

participação de profissionais de diversos escritórios situados em diferentes cidades: 

Boston, Brisbane, Melbourne, Hong Kong, Shenzhen e Singapura. A Figura 25 

ilustra o resort. 
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Figura 25 – Marina Bays Sands 

 
     Fonte: CHEONG; LAI, 2012. 

 

Na formulação do empreendimento Marina Bay Sands foi dada uma atenção 

especial para usos diversos: comercial, hotelaria, residencial e de entretenimento, 

culminando em um projeto com formas geométricas complexas.  

A interação entre estes diversos escritórios se deu de forma eficaz e com 

suas particularidades. O escritório Arup Boston teve a vantagem de estar perto de 

Safdie Architects. Arup Singapura estava envolvido com as fundações, projetos de 

engenharia de incêndio e fachadas. Arup Austrália trabalhou na consultoria de 

trânsito e no comportamento dinâmico das estruturas para o Skypark. O escritório de 

Hong Kong foi responsável pelo o projeto de obras civis, enquanto o projeto da 

superestrutura detalhada foi uma colaboração entre Singapura, Shenzhen e Hong 

Kong. Arup Singapura, com representantes de Hong Kong, foi responsável pelo dia 

a dia com os empreiteiros e o cliente, garantindo a boa execução dos projetos. 

Este empreendimento exemplifica como o uso eficiente e coordenado da 

tecnologia permitiu superar diversos obstáculos, como: 

 

• o fato de o arquiteto “líder” estar nos EUA e o cliente e a obra estarem em 

Singapura; 

• os diferentes fusos horários, superando as restrições geográficas, visando o 

desenvolvimento do projeto contínuo em tempo real através da coordenação 

entre as partes;  
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• o planejamento da construção, que incluiu métodos top-down e bottom-up,9 

pois as obras envolveram diversas disciplinas, e a interface entre elas 

exigiam uma série de regras para concluir as obras em um prazo exíguo, 

dentre outros.  

 

A principal tarefa, no entanto, foi desenvolver uma linguagem integrando 

engenharia e arquitetura para o projeto objetivando unificar as abordagens das 

diferentes disciplinas. Foi fundamental o esforço da equipe para a realização deste 

trabalho colaborativo à distância, movido pelo objetivo de alcançar a excelência.  

O projeto do Marina Bays Sands foi tecnicamente desafiador, devido as 

formas complexas das edificações que compõem o resort. As três torres de 55 

andares estão coroadas por uma plataforma de 340 m de comprimento – o Skypark, 

que é uma enorme estrutura que liga estes elementos. Lá existem ambientes para 

reuniões, festas e uma piscina suspensa com borda infinita. A Figura 26 mostra as 

três torres e o Museu ArtScience em forma de “flor de lótus” e as Figuras 27  e 28 

mostram o Skypark. 

 
Figura 26 - As três torres do hotel e o museu ArtScience 

      Fonte: BIRCH; LAM; TAN, 2012. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Segundo Cameira e Caulliraux (2000), no método top-down, o planejamento é realizado a partir dos 

macros processos para depois ser detalhado os demais processos. No método bottom-up, o 
planejamento é realizado a partir do mapeamento dos processos, com a colaboração dos principais 
conhecedores de cada área, fazendo com que os macros processos venham a emergir 
naturalmente.  
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      Figura 27 – Skypark                                            

 
   Fonte: SAFDIE, 2012. 

 

Figura 28 - Piscina do Skypark 

 
     Fonte: MAK et al., 2012. 

 

O BIM foi utilizado desde a fase de concepção das edificações. Foi criado o 

modelo geométrico (3D) capaz de representar o comportamento das torres, incluindo 

as deformações induzidas pelo vento, os movimentos e as tensões entre os 

elementos. A equipe de projeto utilizou este modelo para analisar e resolver muitas 
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questões que surgiram a partir das geometrias únicas e complexas. A Figura 29 

exemplifica algumas das análises efetuadas. 

 
Figura 29 - Modelos de análise da estabilidade estrutural das torres do hotel 

Caixa do elevador que 

proporciona estabilidade na 

direção X. 

 

Muro que fornece 

estabilidade na direção 

Y. 

 

Parede e viga de 

ligação para a 

estabilidade na perna 

inclinada na direção X. 

    Fonte: LIOE; WONG, 2012. 

Com a utilização da tecnologia BIM para vincular o modelo de arquitetura ao 

modelo estrutural, foi possível realizar vários estudos para a geometria do Museu 

ArtScience. Isso seria muito demorado se este projeto tivesse sido desenvolvido 

com representações em duas dimensões, pois seria necessário um maior esforço na 

coordenação das mudanças efetuadas nos diversos desenhos que compõe o 

projeto. A tecnologia BIM permitiu a automação da produção da documentação para 

a construção, já que é utilizada uma base de dados unificada e autoconsistente. 

O BIM permitiu acelerar a comunicação e o compartilhamento de 

informações, através de reuniões de colaboração à distância que aconteceram com 

frequência ao longo do projeto. A tomada de decisão para a concepção do projeto foi 

rápida e os conceitos foram finalizados utilizando protótipos virtuais. Um dos 

principais motivos para o êxito deste projeto foi a capacidade de retroalimentação 

diária do modelo entre as equipes de desenvolvimento do projeto, que utilizaram 

servidores de arquivos conectados entre si, capazes de fornecer as informações 

disponíveis. O projeto do Marina Bay Sands contribuiu para o estabelecimento de 

novos padrões para a indústria da construção na Ásia Oriental. 
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2.6.4 Aplicações do BIM nas fases do ciclo de vida da edificação 
 

Finalizando os exemplos de aplicações BIM, foi criado o Quadro 4 com estas 

aplicações em cada fase do ciclo de vida das edificações. 

 
Quadro 4 - Síntese com exemplos de aplicações em cada fase do ciclo de vida 

FASES DO CICLO 
DE VIDA DA 
EDIFICAÇÃO 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 

Estudo de 

viabiabilidade 

- No planejamento do Marina Bay Sands foi dada uma atenção 

especial para usos diversos: comercial, hotelaria, residencial e de 

entretenimento, culminando em um projeto com formas geométricas 

complexas.  

Projetação 

- - O uso do BIM no projeto do Aviva Stadium abordou o 

desenvolvimento de um modelo paramétrico que apoiou a definição 

da forma da edificação; 
- O BIM foi utilizado desde a concepção do Marina Bay Sands, 

utilizando o modelo BIM para analisar e resolver questões que 

surgiram a partir das geometrias únicas e complexas das edificações. 

Planejamento 

Construção 

- O uso do BIM facilitou a decisão mais importante do projeto do 

Courtyard by Marriott, que foi a decisão de realizar uma reforma em 

detrimento da demolição, motivada pelo desejo de minimizar o uso de 

recursos e reduzir o tempo de construção. 

Construção 

- O planejamento da construção do Marina Bays Sands incluiu 

métodos top-down e bottom-up, pois as obras envolveram diversas 

disciplinas, e a interface entre elas exigiam uma série de regras para 

concluir as obras em um prazo exíguo. A aplicação de ferramentas 

BIM viabilizaram os processos. 

Uso: operação / 
manutenção	  

- O Marina Bay Sands contribuiu para o estabelecimento de novos 

padrões para a indústria da construção na Ásia, possibilitando entre 

outros aspectos, a melhor operação e manutenção de edificações. 

Requalificação 

- Este estudo de caso tem como foco o uso do BIM para a reforma de 

um edifício de escritórios – Toronto National Building, construído em 

1982, para transformá-lo em um hotel com 256 quartos, o Courtyard 

by Marriott. 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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2.7 VANTAGENS E DESAFIOS NA ADOÇÃO DO BIM  

 
 A adoção do paradigma BIM por profissionais de Arquitetura, Engenharia e 

Construção Civil, se por um lado traz desafios, por outro potencializa inúmeras 

vantagens, possibilitando aumentar a qualidade da edificação e reduzir os custos de 

produção, operação e manutenção. 

 

2.7.1 Vantagens 
 

O uso do BIM favorece a integração entre a projetação, a construção, a 

operação e a manutenção da edificação. Dessa maneira, o BIM contribui para o 

gerenciamento das atividades, possibilitando a redução de custos, conflitos e 

favorecendo a comunicação entre os diversos agentes envolvidos com a edificação 

durante o seu ciclo de vida. Possibilita um maior controle dos processos e recursos 

utilizados na projetação, construção e uso da edificação, permitindo assim, a 

redução de desperdícios de recursos e de retrabalho. 

No BIM, as informações são centralizadas no modelo digital da edificação, 

agregando todas as informações produzidas pelas diferentes disciplinas, 

possibilitando a verificação de interferências, de conflitos entre diversos 

componentes, evitando erros e detectando precocemente os conflitos, refletindo 

diretamente no custo, no tempo de execução, na qualidade da edificação, e gerando 

uma documentação mais precisa. 

Com a base de dados unificada, todos os profissionais envolvidos têm acesso 

à mesma informação atualizada, facilitando o trabalho colaborativo e evitando 

inconsistências e minimizando os erros no processo de projeto. É possível gerar 

através do modelo BIM, vários produtos, como: plantas baixas, cortes, fachadas, 

perspectivas, modelos fotorrealísticos, animações, quantitativos, orçamentos, 

cronogramas, análises e simulações (estabilidade estrutural, desempenho 

energético e acústico etc.). Estas simulações dão subsídios aos diversos 

profissionais para a tomada de decisão quanto às opções projetuais mais 

adequadas em cada situação. 

A inteligência associada ao modelo faz com que, uma vez realizada uma 

modificação no projeto, a mesma seja automaticamente alterada em todas as 

instâncias de visualização, já que a alteração realizada no modelo e se propaga para 
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os diversos tipos de documentos gráficos ou não. Ainda relacionada à “inteligência” 

incorporada ao modelo, existem componentes hóspedes e outros hospedeiros, como 

por exemplo, uma porta é hóspede do componente parede, e quando esta parede é 

suprimida, a porta também deixa de existir, dando coerência e consistência aos 

produtos gerados a partir do modelo. 

Outra vantagem do BIM é possibilidade de simular o processo de construção, 

fornecendo uma visão ampla de como o edifício será construído, revelando os 

problemas potenciais e possibilitando as soluções para os mesmos.  

Segundo Florio (2007), o ensino do BIM nos cursos de arquitetura, propicia 

um aprendizado integrador, onde os elementos construtivos vão sendo definidos em 

três dimensões, facilitando a percepção das relações espaciais que cada um destes 

componentes assume no processo de construção.  O edifício é visto como um 

organismo integral, onde se pode visualizar dentro e fora simultaneamente e simular, 

ao mesmo tempo, aspectos técnicos, estéticos e perceptivos.  

 

2.7.2 Desafios 
 

A reestruturação dos processos de trabalho, a definição de padrões e de 

normas comuns às diversas disciplinas, a criação de bancos de dados com 

elementos nacionais e regionais utilizados na construção civil, a complexidade 

conceitual, a falta de mão de obra qualificada, muitas questões de interoperabilidade 

ainda sem solução, são apenas alguns itens de implantação da tecnologia BIM que 

os profissionais do setor deverão enfrentar. 

Apesar das suas potencialidades, o BIM ainda é pouco utilizado no Brasil. 

Muitas razões interferem na difusão e adoção do paradigma BIM, conforme apontam 

Checcucci e Amorim (2008, p. 1): 

 
[...] talvez pela falta de divulgação de estudos técnico-científicos que 
possam apontar caminhos mais seguros quanto à adoção das mesmas, 
seja pela carência de produtos direcionados ao mercado brasileiro que 
incorporem os padrões, terminologias e metodologias de trabalho aqui 
utilizadas, seja ainda pela desorganização do setor de AEC e dos altos 
custos envolvidos.  

 

Entre os principais desafios destaca-se a qualificação de pessoal, visto que os 

profissionais deverão disponibilizar tempo para a apreensão da tecnologia e para a 
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reorganização dos processos de trabalho, deixando de lado a resistência e o medo 

de mudanças. 

Em pesquisa realizada no Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à 

Arquitetura e ao Desenho, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da 

Bahia, constatou-se a partir das investigações efetuadas sobre o BIM, que a maior 

barreira para sua adoção é a “resistência e medo de mudanças” e a maior 

dificuldade para seu uso é “a integração com a equipe de parceiros”. (CHECCUCCI; 

PEREIRA; AMORIM, 2013). Percebe-se que existe resistência ao "novo", mas há 

também uma conscientização da necessidade de mudança nos processos de 

trabalho, para que a implantação do BIM ocorra de forma eficaz. Outro desafio é a 

adequação de equipamentos e a aquisição de programas, pois envolve custo 

elevado e uma rápida obsolescência, dificultando a adoção.  

Como visto anteriormente, o processo projetual precisa ser modificado. Para 

tanto, faz-se necessária a integração com a equipe de parceiros e o estabelecimento 

de nova metodologia de trabalho. Os integrantes do processo deverão trabalhar 

colaborativamente, compartilhando informações e experiências e enriquecendo a 

solução dada para a edificação. Isso demanda a gestão de informação, de pessoal e 

de processos. 

Observou-se que no país, a modelagem da informação da construção já é 

utilizada nas fases de projetação, planejamento e gerenciamento da construção, 

mas ainda é pouco empregada em outras etapas do ciclo de vida da edificação, 

especialmente na de uso (operação e manutenção), inferindo-se a necessidade da 

melhor consolidação de conceitos e outras informações sobre o tema. Diante disto, 

ressalta-se a importância do papel a ser cumprido pelas universidades e entidades 

de classe, que devem trabalhar questões da formação e da difusão sobre BIM. Cabe 

às universidades a revisão de currículos, assumindo as responsabilidades pelo 

ensino e a pesquisa em BIM em todas as suas dimensões. 

Diante da inexistência de normas, padrões e terminologia comuns entre as 

diferentes disciplinas envolvidas na projetação, construção, operação e manutenção 

da edificação, faz-se necessária a definição de metodologias e padrões para que os 

diversos profissionais envolvidos neste processo possam realizar a troca de 

informações.  

No ambiente colaborativo de trabalho com o BIM, existem ainda outras 

questões para serem resolvidas, como a proteção da informação inserida no 
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modelo, devendo ser definidos os níveis de acesso, o controle de versões, a 

certificação de autoria e a origem da documentação legal gerada a partir do modelo. 

Para tanto, é necessária a adoção de novas abordagens para os vários 

procedimentos, como contratação, produção de documentos, responsabilidades 

legais, formas de entrega, entre outras (SCHEER; AYRES FILHO, 2009). 

Para que o BIM seja utilizado em todo o ciclo de vida da edificação, o edifício 

virtual deverá ser modelado através de diferentes ferramentas, com diferentes 

objetivos. A troca de informações entre esses programas deve ocorrer sem perda de 

dados, evitando o retrabalho de inserção de elementos perdidos, e garantindo a 

utilização eficiente da informação. Com isso, precisa existir interoperabilidade entre 

estas diferentes ferramentas, questão esta ainda não plenamente resolvida. Mesmo 

com o uso de um padrão neutro,10 muitos dados ainda são perdidos, gerando 

retrabalho e reentrada de dados. 

Finalmente, o desenvolvimento de bibliotecas de famílias de componentes 

normatizados a serem utilizadas na criação do modelo, facilitando o processo de 

projeto, é um assunto ainda em aberto. Parte dessas bibliotecas deveria ser 

confeccionada pelos fornecedores de componentes da construção, mas ainda não 

existe uma quantidade suficiente delas, desenvolvidas e disponíveis. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Padrão estabelecido para o compartilhamento de informações entre diferentes programas, 

utilizando uma linguagem padronizada. O padrão neutro proposto para o BIM, atualmente é o 
Industry Foundation Classes. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo objetivou conhecer a dimensão qualitativa do uso do 

paradigma BIM nos escritórios de projeto de arquitetura em Salvador – Bahia, e o 

impacto gerado pela sua adoção, buscando identificar as dificuldades enfrentadas 

pelos escritórios de arquitetura nesta implantação, e visando propor mecanismos 

para que o emprego do BIM possa acontecer de forma plena. 

Como já mencionado no capítulo 1, a pesquisa de campo utilizou como 

técnica o estudo de caso, e como instrumento um protocolo de entrevista. Foram 

definidas duas categorias: escritórios de projetos de arquitetura que iniciaram a 

adoção ao BIM e escritórios de projetos de arquitetura que ainda não o fizeram. Vale 

ressaltar que na categoria “sem BIM”, um dos escritórios fez duas tentativas de 

adoção ao longo de dois anos, entretanto, não obtive êxito na implantação desta 

tecnologia.  

Foram realizadas entrevistas em quatro escritórios da primeira categoria e 

dois da segunda. Também foram feitas entrevistas em empresas especializadas em 

projetos estruturais e de climatização, parceiros de dois dos escritórios de 

arquitetura que se encontram em fase de implantação do paradigma BIM. 

A seguir é mostrado como a pesquisa de campo foi realizada, os dados 

obtidos e a análise dos mesmos. 

Foi elaborado o projeto da pesquisa, que contempla a definição dos 

componentes de estudo: a questão da pesquisa; as proposições; as unidades de 

análise; a lógica que une os dados às proposições; e os critérios para interpretação 

das constatações. No Quadro 5 estes componentes são explicitados. 

 
Quadro 5 – Componentes de estudo  

1 QUESTÃO DA PESQUISA: 
Quais os procedimentos que viabilizam a adoção das tecnologias BIM em escritórios de 
arquitetura? 

2 PROPOSIÇÕES DE ESTUDO: 

MUDANÇAS DO PROCESSO DE PROJETO - Análise do processo de projeto – 
relacionada com as questões: b e c do item 4. 
ADOÇÃO DO BIM - Estudo sobre adoção do paradigma BIM – relacionada com as 
questões: a, b e c do item 4. 
USO EFETIVO DO BIM – Estudo do paradigma BIM (vantagens, desafios e aplicações) – 
relacionada com as questões: a, b e c do item 4. 
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Quadro 5 – Componentes de estudo (continuação) 

3 UNIDADES DE ANÁLISE: 
Escritórios de projetos de arquitetura da cidade de Salvador que utilizam a tecnologia BIM e 
os escritórios que ainda não adotaram.  

4 LÓGICA QUE UNE OS DADOS ÀS PROPOSIÇÕES: 
a. É necessário o conhecimento abrangente do paradigma BIM e ampla instrução técnica 
dos projetistas sobre a execução da obra para que a tecnologia seja adotada de forma 
eficiente. 
b. É necessária uma reestruturação nos processos de trabalho, criando novos cargos e/ou 
funções, para o uso efetivo do BIM. 
c. São necessárias redefinições no processo de projeto visando à transformação do 
processo tradicional num processo colaborativo e integrado, onde o intercâmbio de 
conhecimentos entre os diversos agentes ocorra desde as fases iniciais da projetação e 
onde a concepção da edificação considere a totalidade das questões envolvidas no ciclo de 
vida da edificação. 

5 CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÃO DAS CONSTATAÇÕES: 
- Processos dentro do escritório de arquitetura no desenvolvimento de projetos (interface 
interna) 
- Interação com outras disciplinas: estrutura e sistemas de ar condicionado (interface 

externa) 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 
 

  Definidos os componentes de estudo, foi construído um instrumento, 

protocolo de entrevista, contendo a caracterização do escritório e a formulação de 

perguntas relacionadas às três unidades de contexto estabelecidas: 

• metodologia de projeto: enfoque nas interfaces interna e externa do 

desenvolvimento de projetos, ou seja, análise do processo de projeto dentro e fora 

do escritório, as relações entre os arquitetos e entre os arquitetos e os engenheiros 

de estruturas;  

• adoção do BIM: enfoque no porquê da adoção (mercado, inovação, qualidade 

dos projetos etc.) e nas maiores dificuldades da adoção (integração com os 

parceiros, complexidade da tecnologia, resistência da equipe em mudar as 

metodologias de trabalho etc.);  

• uso efetivo do BIM: enfoque na experiência, mudanças, vantagens e desafios do 

BIM (interoperabilidade, famílias de componentes, gerenciamento do modelo, novas 

interações arquiteto/proposta projetual, nível de detalhamento do modelo etc.). 
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O protocolo de pesquisa foi aplicado com a possibilidade de acréscimo de 

itens diante da realidade apresentada e a partir da observação direta, auxiliando a 

obtenção de dados sobre as práticas e as rotinas dos escritórios pesquisados. O 

Quadro 6 apresenta o instrumento utilizado. 
 

Quadro 6 – Protocolo de entrevista 

Empresa:                                                                Respondente:                                    Data da entrevista: 

E-mail: No. funcionários: Tempo de mercado: 

Usa BIM? Desde: N0 funcionários Núcleo BIM: 
 

U
N

ID
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
TE

XT
O

 

A
- M

ET
O

D
O

LO
G

IA
 D

E 
PR

O
JE

TO
 

Q1 - Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 
- Equipe 
- Ferramentas 
- Fases projetuais e processos de projeto 

Q2 - Produtos extraídos 
- Quais são os produtos desenvolvidos? 
- Que tipos de simulações são realizadas? 

Q3 - Como se dá a interação com o projetista de estruturas? (interface 
externa) 
- Quando os parceiros começam a interagir colaborativamente? 
- Processos de interação entre arquitetura e estrutura 
- Comunicação (reuniões, software utilizado) 
- Compatibilização  

U
N

ID
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
TE

XT
O

 
B

 - 
A

D
O

Ç
Ã

O
 D

O
 B

IM
 

Q4 - Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 
- Diminuir o prazo dos projetos 
- Complexidade dos projetos que desenvolve 
- Permite realizar alterações com maior facilidade 
- Qualidade dos projetos 
- Mercado 
- Inovação 

1. Q5 - Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM? 
- Integração com a equipe de parceiros 
- Dificuldade no aprendizado das ferramentas 
- Custo elevado das ferramentas 
- Complexidade da tecnologia 
- Resistência da equipe em mudar as metodologias de trabalho 
- Formação de mão de obra especializada 
- Tempo para implantação da tecnologia 
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Quadro 6 – Protocolo de entrevista (continuação) 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 

 
Escritório de projetos de arquitetura A 

 
A primeira entrevista foi realizada em um escritório de projetos de arquitetura 

que atua há 40 anos, enquadrado na categoria “sem BIM”. Esta empresa tem um 

grande volume de projetos de edifícios residenciais, e a maioria dos seus clientes 

são incorporadoras e/ou construtoras. 
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Q6 - Experiência 
- Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em Revit? E por 
quê?  
- Quais as mudanças que ocorreram no processo de projeto com a utilização da 

tecnologia BIM? 
- Diante da maior possibilidade de visualização e de simulações para auxiliar a 

tomada de decisões no projeto, foram observadas novas interações entre o 
arquiteto e a proposta projetual? 

- O tempo de projetação mudou?  
- Como é feita a divisão de tarefas dentro da empresa para a modelagem do edifício 

virtual? 
- Como os níveis de detalhamento do modelo vão sendo ampliados durante a 

projetação? 
- Quem é responsável pelo gerenciamento do modelo? 
- Surgiram novos cargos ou funções em decorrência do uso do BIM? Quais? 

2. - Vantagens e desafios 
3.  

Q7 - A empresa sente necessidade de modelar "famílias" de componentes 
para o desenvolvimento de seus projetos? 
- Modelagem 
- Tempo utilizado 
- Como são definidos os parâmetros? 
 

 Q8 - Interoperabilidade 
- Existe a necessidade de importação e exportação de dados entre diferentes 

ferramentas?  
- Existe perda de dados?  

4. - Como é resolvido este problema de interoperabilidade entre diferentes programas? 
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Quadro 7 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – A 

Escritório de projetos de arquitetura A 

Categoria: sem BIM Estágio de adoção: pré-BIM 
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Equipe: a equipe é composta por três sócios, sendo um arquiteto líder (responsável 

pela parte de concepção projetual) e duas outras sócias-arquitetas (uma responsável 

por contratos, aprovação junto à prefeitura e pela parte administrativa do escritório, e 

a outra responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento dos projetos); mais dois 

arquitetos e um estagiário de arquitetura na área de produção (desenvolvimento e 

documentação dos projetos).  
Ferramentas: o escritório não utiliza a tecnologia BIM, utiliza o AutoCAD como 

ferramenta de auxílio ao projeto, desenvolvendo todos os projetos de arquitetura em 

representações bidimensionais. 
Fases projetuais e processo de projeto: o processo de projeto inicialmente é 

realizado à mão livre pelo arquiteto mais experiente do grupo. Posteriormente, o 

projeto é encaminhado para a área de produção, onde é desenvolvido com a 

utilização do AutoCAD. Em seguida, o projeto legal é “formatado” para ser submetido 

à prefeitura, sendo, em geral, realizadas várias modificações até a sua aprovação. 

Nessa fase, o escritório lança a estrutura, pois, segundo relatado “[...] o tempo que a 

gente perde aqui, a gente ganha lá na frente, ou seja, é muito válido pensar antes. 

Porém, a pressão que os clientes fazem em relação ao tempo destinado a projetação 

nesta fase é muito grande.”  
Depois da aprovação na prefeitura é desenvolvido o projeto executivo, onde é feita a 

compatibilização com o projeto estrutural, demandando, normalmente, várias 

alterações.  
Documentação: o escritório trabalha desenvolvendo todos os projetos de arquitetura 

com representações bidimensionais, com produtos como: plantas-baixas, cortes, 

fachadas (feitas em AutoCAD) e plantas com lay-out e perspectivas (feitas à mão). 
Processos de interação entre arquitetura e estrutura: o projeto estrutural é 

lançado no projeto arquitetônico, onde são geradas, após análise, plantas faladas.11 

Nelas são comentadas as necessidades de alterações no projeto. O escritório realiza 

reuniões com o projetista de estruturas com o intuito de discutir e definir os elementos 

necessários que irão impactar no projeto arquitetônico. No projeto executivo são 

colocadas todas as definições firmadas nas reuniões. O escritório considera a 

compatibilização com o projeto estrutural imprescindível.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Prancha com observações para melhor elucidar os propósitos técnicos e conceituais do projeto. 
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Quadro 7 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – A (continuação) 
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Compatibilização: o escritório percebeu que a compatibilização total dos projetos 

devia ser realizada fora do escritório, pelo fato de ser um trabalho grande, que 

normalmente, os clientes não remuneram. Em geral, é realizada por uma empresa 

especializada, contratada pelo cliente. 
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As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque este 

escritório não adotou o BIM. 
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As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque este 

escritório não adotou o BIM. 

 
 
Escritório de projetos de arquitetura – B 

 
A segunda entrevista foi realizada em uma empresa que tem unidades em 

Salvador, São Paulo e Angola, sendo responsável por incorporar, projetar e construir 

a maioria de seus projetos. A empresa atua no mercado há 36 anos e desenvolve 

projetos no Brasil, mas a maior parte deles (cerca de 60%) é construída em Angola. 

O escritório de arquitetura fica em Salvador e a entrevista foi realizada nessa 

unidade. 

 
Quadro 8 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – B 

	  

Escritório de projetos de arquitetura B 

Categoria: sem BIM Estágio de adoção: pré-BIM 
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Equipe: a estrutura da empresa tem um “sistema horizontal” de trabalho, ou seja, não 

existe uma liderança fixa na equipe. A quantidade de arquitetos envolvidos em um 

projeto depende da demanda de trabalho e do tempo disponível. Onze arquitetos 

compõem a equipe do escritório de Salvador. 
Ferramentas: o escritório não utiliza a tecnologia BIM, como ferramenta de axílio ao 

projeto emprega o AutoCAD. O processo criativo é feito à mão livre. É utilizado o  

SketchUp para realizar os estudos de massa e o AutoCAD nas fases  posteriores de 

projeto.  
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Quadro 8 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – B (continuação) 
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Fases projetuais e processo de projeto: é iniciado o estudo de massa, geralmente 

utilizando o SketchUp. Segundo um dos entrevistados “[...] o Sketch é fácil, intuitivo e 

prático de trabalhar. Nesta fase de concepção ele é perfeito para se trabalhar”. 

Posteriormente, é desenvolvido o projeto legal para ser aprovado no comissariado de 

Angola. A aprovação é demorada, mas quase nunca requer alterações projetuais. Por 

isso, mesmo não tendo recebido a aprovação do projeto, geralmente é iniciado o 

desenvolvimento do projeto executivo, pois ele pode ser desenvolvido sem gerar 

retrabalho. 
Documentação: o projeto de arquitetura é bem detalhado. Por exemplo, num projeto de 

condomínio de casas, é feito o projeto urbanístico com implantação, terraplanagem, 

geometria, sistema viário, drenagem e o projeto arquitetônico das áreas comuns e 

privativas, com todos os detalhes necessários para execução (ex: esquadrias, 

bancadas, paginação de piso, etc.). Segundo um dos entrevistados “[...] já foi feito aqui 

projetos com mais de 200 pranchas.” 
Simulações: ainda não realizam simulações, mas estão pensando em contratar uma 

empresa para isto. Entendem que a questão da sustentabilidade é importante, e em 

futuros empreendimentos pretendem investir mais nesse aspecto. 
Processos de interação entre arquitetura e estrutura: utilizam na maioria dos projetos 

um sistema estrutural que eles têm relativo domínio, consequentemente são realizadas 

poucas consultas com especialistas de estrutura. Geralmente, a estrutura lançada no 

projeto legal pelos arquitetos necessita de poucas alterações (apenas algumas seções 

de pilar são alteradas). A comunicação entre os parceiros é feita através da troca de 

arquivos DXF.  
Compatibilização: a compatibilização do projeto estrutural com o arquitetônico é feita 

pelo escritório, não sendo contratado um escritório especialista para isto. O projeto 

estrutural começa a ser compatibilizado no desenvolvimento do projeto legal. Foi 

relatado que estão tendo muitos problemas nas obras devido à falta de compatibilização 

entre os projetos de arquitetura e os complementares, com isso, estão pensando em 

criar um núcleo em Angola destinado a compatibilização de projetos. 
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Porque resolveu adotar: resolveram adotar o Revit porque é uma tendência e 

arquitetura deve ser pensada em 3D e harmonizar com todos os processos. Também 

pela facilidade de alteração no projeto, visto que uma modificação introduzida no 

modelo todas as instâncias de visualização são alteradas. 
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Quadro 8 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – B (continuação) 
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Maiores dificuldades na adoção:  
• Dificuldade de aprendizado da ferramenta; 

• Resistência da equipe em mudar a metodologia de projeto; 

• Integração com a equipe de parceiros (foi difícil, pois eles utilizavam outras 

ferramentas); 
• Formação de mão de obra; 

• Tempo necessário para modelar a biblioteca.  
Tentativa de adoção sem êxito: 
A empresa resolveu adotar a ferramenta Revit, mas não obtive êxito. Começou a 

implantação em 2008, e após vários meses, desistiu. Retomou em 2011, parou, e 

atualmente não pensa em retornar. Porém, foi relatado que a empresa está aberta a 

novas tecnologias, mas considera muito difícil a adoção. 
A empresa considera que fez investimento para a adoção do BIM, pois parava suas 

atividades às 16 horas, todos os dias, para o treinamento da ferramenta e investiu em 

software, máquinas, viagens, cursos, livros etc. Percebe que para a implantação do BIM 

é necessário um núcleo BIM, com um coordenador e modeladores para desenvolver as 

bibliotecas necessárias. Porém, considera que esta implantação levaria muito tempo. 
Quanto à ferramenta escolhida (Revit Architecture), concluíram que foge do fluxo de 

criar e desenvolver projetos, pois é necessário gastar tempo com modelagem e inserção 

de parâmetros. Segundo um dos entrevistados: “Para conceber uma ideia você não 

precisa construir virtualmente com tanto detalhe. Tudo tem seu tempo de 

amadurecimento.” O mesmo entrevistado continua: “Para representar uma divisória de 

banheiro no AutoCAD é só colocar duas linhas e uma porta, se ela vai ser de fórmica, 

de vidro, de granito, isso é depois.” 
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As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque este 

escritório não obteve êxito na adoção do BIM. 

 

 
Escritório de projetos de arquitetura – C 

 
 A terceira entrevista foi realizada em uma empresa de arquitetura que está na 

categoria “com BIM” e no estágio de adoção “BIM 1.0” (em implantação). Este 

enquadramento se deve ao fato de que esta empresa utilizou o Revit Architecture 
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em apenas um projeto piloto e iniciou o desenvolvimento de um novo projeto. Atua 

há 17 anos em Salvador e começou a implantação do BIM em 2011.  Nos demais 

projetos, utiliza o AutoCAD. A grande maioria dos projetos feitos pela empresa é 

residencial (edifícios de apartamentos). 

 
Quadro 9 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – C 

Escritório de projetos de arquitetura C 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 (em implantação) 
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Equipe: a equipe é composta por dez arquitetos e quatros estagiários de arquitetura. A 

divisão das equipes de trabalho se dá por etapa de projeto, devido à percepção de que 

os funcionários possuem habilidades diferentes para cada fase. A estrutura da 

empresa compreende três equipes, cada uma responsável pelo desenvolvimento das 

seguintes fases: estudo preliminar, projeto legal e projeto executivo. 

Ferramentas: possuem um cliente (incorporadora) que solicitou a utilização de 

ferramentas BIM para o desenvolvimento de projetos. Este cliente proporcionou um 

treinamento para os escritórios de projetistas parceiros, e disponibilizou uma 

consultoria, objetivando a implantação de ferramentas BIM nestes escritórios. Foi 

utilizado o Revit Architecture em um projeto piloto e iniciado o desenvolvimento de um 

novo projeto. Nos demais projetos utilizam o AutoCAD.  
Fases projetuais e processo de projeto: a equipe da fase de estudo preliminar é 

composta pelo arquiteto líder, que faz a concepção do projeto, mais uma arquiteta e 

dois estagiários. No desenvolvimento do estudo preliminar é lançada a estrutura prévia 

da edificação, depois é feita uma consulta aos engenheiros de estrutura para validar a 

proposta feita. Como a maioria dos projetos são de edifícios de apartamentos, é 

fundamental a definição dos pilares no estudo preliminar para que sejam otimizados os 

pavimentos de garagem. 
O estudo preliminar aprovado pelo cliente é passado para a equipe de 

desenvolvimento do projeto legal. Este é desenvolvido e enviado para a prefeitura. Em 

geral, são exigidas várias alterações no projeto até a sua aprovação, e para evitar 

retrabalho, o escritório opta por esperar a aprovação para dar continuidade ao 

desenvolvimento do projeto. 
Uma vez aprovado o projeto legal, a equipe responsável pelo projeto executivo 

começa a desenvolvê-lo. Depois de resolvidas e validadas entre os projetistas as 

questões referentes à compatibilização dos projetos, é iniciado o detalhamento de 

todas as áreas comuns (playground, piscina, salão de festas, diagramação de pisos e 

fachadas, etc.) e áreas privativas.  
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Quadro 9 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – C (continuação) 
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Documentação: os produtos desenvolvidos são representados bidimensionalmente. 
Simulações: o escritório não utiliza programas específicos para realizar simulações. 

Quando acha necessário contrata este serviço. 
Processos de interação entre arquitetura/estrutura e compatibilização: 

inicialmente o projeto legal é enviado para os engenheiros de estrutura com o 

lançamento prévio de pilares, para que seja feito o projeto estrutural. Quando recebem 

de volta, o escritório realiza a compatibilização da estrutura com arquitetura. A 

comunicação entre os projetistas é feita através de telefonemas, internet e reuniões. 
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Porque resolveu adotar: a empresa resolveu adotar o BIM através da exigência de 

um cliente (incorporadora) que proporcionou um treinamento para os escritórios de 

projetistas parceiros, e disponibilizou uma consultoria, objetivando a implantação de 

ferramentas BIM nestes escritórios. 

Maiores dificuldades na adoção: para a empresa a maior dificuldade foi a mudança 

na forma de projetar, sendo necessárias definições antecipadas no projeto. O tempo 

necessário para a implantação da tecnologia se caracteriza como uma grande 

dificuldade também. Foi relatado que a fase de implantação da tecnologia envolve 

mais tempo para a produção, pois compreende diversos aspectos: a pouca experiência 

com a ferramenta; a nova forma de pensar o projeto; e a necessidade de criar uma 

biblioteca de componentes. 
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Forma de projetar: na implantação da tecnologia foi modelado um projeto piloto, que 

inicialmente foi definido e desenvolvido com o auxílio do AutoCAD, para 

posteriormente ser modelado em Revit, facilitando o trabalho por já possuir as 

definições existentes do projeto. Depois, foi iniciada a modelagem de uma outra 

edificação que tem volumetria complexa. Foi relatado que usar o Revit para um projeto 

com estas características, facilitou muito o desenvolvimento do mesmo.  
Tempo: observaram que a nova tecnologia traz facilidades quanto à produção da 

documentação. Citaram como exemplo o novo projeto que estão desenvolvendo, que 

tem uma forma complexa, dificultando a modelagem, mas segundo os entrevistados 

“[...] se foi complicado no Revit, no AutoCAD seria muito pior. Saberíamos como fazer, 

mas imagine o trabalho: 30 pavimentos, 30 plantas baixas! E o resto? Cortes, 

fachadas?” 
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Quadro 9 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – C (continuação) 
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Vantagens: os entrevistados acreditam que uma vez implantada a tecnologia BIM, ela 

venha diminuir o tempo de produção, pois a grande vantagem é a facilidade na alteração 

dos projetos. Uma alteração no modelo repercute automaticamente todos os 

documentos do projeto por serem instâncias de visualização deste. 

Desafios: afirmam que o mercado em Salvador ainda não exige ferramentas BIM, 

apenas este cliente que investiu. “A partir do momento que os clientes passarem a exigir, 

a implantação terá que acontecer, porque também eles passarão a entender o tempo 

necessário para implantação. Fica muito difícil aumentar o tempo de produção, se para o 

cliente que quer rápido o projeto pronto, tanto faz utilizar AutoCAD ou Revit.” 
Percebem que é necessário estabelecer padrões e técnicas de modelagem e como 

serão feitos os modelos para cada fim. Na modelagem do projeto piloto, o cliente fez 

exigências visando o quantitativo/orçamento. 
Modelagem de famílias: ressaltaram a importância da organização na confecção da 

biblioteca de componentes para facilitar a possível utilização futura da mesma. Segundo 

um dos entrevistados, “[...] se não lá na frente embola tudo, você vai procurar um 

determinado componente, e como foi nomeado? Está onde?” 
	  

 
 
Escritório de projetos de arquitetura – D 

 
A quarta entrevista foi realizada em uma empresa de arquitetura que está na 

categoria “com BIM” e no estágio de adoção “BIM 1.0” (em implantação). Este 

enquadramento se deve ao fato de que esta empresa, como a empresa C, utilizou o 

Revit Architecture também, em apenas um projeto piloto e iniciou o desenvolvimento 

de um novo projeto. Nos demais projetos, utiliza o AutoCAD. Atua há 17 anos em 

Salvador e iniciou a implantação do BIM em 2011. A maior parte dos projetos 

desenvolvidos é edifícios residenciais e comerciais. 

 
Quadro 10 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – D 

Escritório de projetos de arquitetura D 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 

 

Equipe: a equipe é composta por cinco arquitetos, um “cadista” e dois estagiários de 

arquitetura. 

Ferramentas: possuem um cliente (incorporadora) que solicitou a utilização de 

ferramentas BIM para o desenvolvimento de projetos. 
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Quadro 10 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – D (continuação) 
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Este cliente proporcionou um treinamento para os escritórios de projetistas parceiros, e 

colocou uma consultoria dentro de cada escritório, objetivando a implantação de 

ferramentas CAD-BIM. Foi utilizado o Revit Architecture em um projeto piloto e iniciado o 

desenvolvimento de um novo projeto. Nos demais projetos utilizam o AutoCAD.  

Fases projetuais e processo de projeto: a criação é toda feita em papel, pelo 

arquiteto líder e o outro sócio. Posteriormente, o estudo é desenvolvido em ambiente 

computacional. Uma vez aprovado pelo cliente, outro arquiteto é incorporado à equipe 

para desenvolvimento do projeto legal. Este só vai para prefeitura depois que o 

projetista de estrutura analisa a estrutura lançada. Uma vez inseridas as alterações 

solicitadas, o projeto legal vai para a prefeitura para obter aprovação. O projeto básico 

começa a ser desenvolvido, geralmente, quando o projeto legal já passou por pelo 

menos três setores da prefeitura sem maiores problemas. Isto acontece porque é 

necessária a definição da especificação mais detalhada para o desenvolvimento das 

peças de publicidade para a área comercial. 
Em seguida, é desenvolvido o projeto executivo e o detalhamento para fornecer à obra 

as pranchas necessárias a sua execução. Eles entendem que é fundamental o 

detalhamento de diversos itens da obra, como diagramação de pisos e paredes de 

ambientes molhados, pois isto minimiza gastos e facilita a execução. A ideia do 

detalhamento é promover a racionalização e a economia de materiais, mão de obra e 

tempo de construção. Foi relatado que existe uma dificuldade dos clientes em definirem 

os materiais a serem comprados com antecedência, dificultando a execução do 

detalhamento. 
Documentação: os produtos desenvolvidos são representados bidimensionalmente. 
Processos de interação entre arquitetura/estrutura: as comunicações ficam 

documentadas ao longo do processo de desenvolvimento de projeto, em geral, com 

plantas faladas e protocolo de entrega e recebimento. 
Compatibilização: no projeto legal são realizadas consultas aos projetistas de 

estruturas e de instalações prediais. Quando o projeto básico de arquitetura está 

finalizado, é enviado para que seja desenvolvido o projeto estrutural, pois o mesmo 

possui mais informações que o projeto legal.  Depois estes projetos são 

compatibilizados. A depender do profissional que elabore o projeto estrutural, o trabalho 

do escritório de arquitetura pode aumentar, pois tem profissional que “fica fechado em si 

mesmo”, dificultando o trabalho. Os arquitetos entrevistados afirmam que é muito 

importante “investir no projeto estrutural”. 
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Quadro 10 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – D (continuação) 
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Porque resolveu adotar: esta empresa também decidiu adotar o BIM através da 

exigência do mesmo cliente da empresa C, que proporcionou treinamento e 

disponibilizou uma consultoria, objetivando a implantação de ferramentas CAD-BIM 

nestes escritórios. 
Maiores dificuldades na adoção: A integração com a equipe de parceiros; custo 

elevado de máquinas e programas; resistência a mudança no processo de projeto 

(investimento maior de tempo nas fases iniciais de projeto, com definições antecipadas). 

Entendem que o processo de trabalho com o BIM é muito mais racional, com as 

definições antecipadas e pretendem adotá-lo definitivamente; e tempo da implantação da 

tecnologia.  
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Forma de projetar: inicialmente foi feito um projeto piloto que foi desenvolvido com o 

auxílio do AutoCAD, para posteriormente ser modelado em Revit, facilitando o trabalho 

por já possui as definições existentes do projeto. Este projeto é composto de três torres 

mistas (comercial e residencial) e no térreo um mall de serviços. Foi modelado por três 

arquitetos e contavam com a ajuda de uma consultora duas vezes por semana. Depois 

do projeto piloto, eles iniciaram o desenvolvimento de um edifício residencial em Revit. O 

estudo preliminar deste projeto foi desenvolvido e o projeto está parado por outras 

questões. Os entrevistados verificaram que como o projeto piloto, inicialmente, foi 

desenvolvido no AutoCAD, quando ele foi modelado já existiam todas as definições da 

edificação, então só a partir deste novo projeto é que realmente o processo de projeto 

utilizando uma ferramenta BIM será testado. 
Vantagens: para a empresa as grandes vantagens na utilização da tecnologia BIM são 

a redução de retrabalho no processo de projeto e a automatização na geração da 

documentação. Segundo um dos entrevistados, “[...] uma alteração simples, por 

exemplo, aumentar o pé-direito da garagem, implica, no modo tradicional, modificar 

todos os cortes, fachadas e planta-baixa, ao passo que, no BIM basta modificar o 

modelo.” 
Desafios: consideram que o investimento financeiro é alto para a implantação da 

tecnologia BIM, pois exige computadores melhores, investimento em software, 

treinamento de pessoal, que implicaram em muitas horas de treinamento até alcançar o 

domínio da tecnologia. Hoje eles só possuem este cliente que solicitou a utilização da 

tecnologia BIM, mas o escritório acredita que a tecnologia irá se estender para obras 

públicas, licitações, concorrências. Por isso entendem que é importante o uso do BIM. 
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Quadro 10 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – D (continuação) 
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Modelagem de famílias: a espessura das paredes é definida conforme material 

utilizado desde o projeto legal, facilitando o desenvolvimento de todo o projeto 

(projeto básico, executivo, detalhamento).  
Parâmetros de famílias: os parâmetros na criação das famílias foram definidos em 

conjunto com a consultoria para atender as necessidades do cliente, objetivando 

orçamento e planejamento da obra. 

 
 
Escritório de projetos de arquitetura – E 

 
A quinta entrevista foi realizada em uma empresa arquitetura e construção 

que atua há 30 anos na região metropolitana de Salvador. A maior parte dos 

projetos desenvolvidos é residenciais unifamiliares, e condomínios residenciais. 

 
Quadro 11 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – E 

Escritório de projetos de arquitetura E 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 
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Equipe: a equipe é composta pelo arquiteto líder (sócio), responsável pelo setor de 

construção e por dois outros arquitetos mais jovens, sendo um deles também sócio e 

responsável pela parte de projetos na empresa. Integram também a equipe dois 

estagiários de arquitetura.  
Ferramentas: no ano 2000 começaram a trabalhar com o software ARQUI_3D, 

percebendo assim, as vantagens em desenvolver projetos em três dimensões. Desde 

o ano de 2007 trabalham com o Revit Architecture no desenvolvimento de seus 

projetos. Por executarem projeto arquitetônico e construção, identificam a importância 

da utilização das ferramentas BIM. No entanto, ainda não foram implantadas no 

escritório as ferramentas de planejamento e orçamento de obra, dada a resistência 

desses setores da empresa à mudança. 
Fases projetuais e processo de projeto: com as condicionantes levantadas e o 

programa de necessidades, é iniciado o processo de criação do projeto à mão livre. 

Posteriormente, é iniciado o desenvolvimento do estudo preliminar no Revit. Este 

produto é composto de modelo geométrico 3D completo, com elementos bem 

definidos. Uma vez aprovado pelo cliente, são acrescentados alguns dados para gerar 

as pranchas do projeto legal a serem submetidas à prefeitura. Com a aprovação do 

projeto legal, inicia-se o desenvolvimento do projeto executivo.  
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Quadro 11 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – E (continuação) 
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Produtos desenvolvidos: modelo geométrico 3D do Revit, pranchas geradas a partir 

do modelo, pranchas de apresentação (pranchas coloridas) e modelo geométrico 

renderizado, importado do Revit para o Autodesk 3ds Max, para gerar perspectivas 

fotorrealísticas. 
Simulações: no desenvolvimento do projeto, auxiliando a tomada de decisões, são 

realizadas análises e simulações simplificadas do percurso do sol no verão e no 

inverno, analisando o insolejamento na edificação, utilizando o Revit. Este recurso 

também é utilizado para mostrar e justificar ao cliente a solução escolhida. 
Processos de interação entre arquitetura/estrutura: os parceiros de estrutura não 

usam ferramentas BIM e tem resistência à adoção. A comunicação é feita através de 

plantas faladas, reuniões e troca de arquivos .dwg (AutoCAD) gerados a partir do 

Revit. 
Compatibilização: quando é observado que o projeto estrutural irá causar 

interferência no projeto arquitetônico, o escritório modela a estrutura e faz a 

compatibilização. Este procedimento é possível porque a maioria dos projetos 

desenvolvidos pelo escritório é de residências unifamiliares. 
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Porque resolveu adotar: a empresa resolveu adotar ferramentas CAD-BIM porque 

tem como filosofia o investimento em novas tecnologias objetivando maior controle e 

minimização de erros no desenvolvimento de projetos. O escritório consegue 

desenvolver, corrigir e atualizar os projetos numa velocidade maior utilizando o Revit. 

Esta ferramenta foi implantada porque um dos sócios (que acompanha o 

desenvolvimento das TIC) decidiu que era muito importante e foi quem gerenciou a 

implantação e participa de todo o processo de projeto da empresa.  
Maiores dificuldades na adoção: para a empresa as maiores dificuldades na adoção 

foram: a formação de mão de obra especializada; a compreensão que o processo 

projetual é diferente; o tempo destinado à implantação; e a interação com a equipe de 

parceiros, visto que eles têm resistência à adoção. 
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Forma de projetar: foi criado um arquivo modelo (template) com a simbologia, 

padrões e famílias de componentes que sempre são utilizados. Salientou-se a 

importância de manter em contínuo aprimoramento o arquivo modelo para facilitar o 

trabalho a ser desenvolvido. 
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Quadro 11 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – E (continuação) 
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Visualização/simulações: foram apresentadas considerações, que com a tecnologia 

BIM, são muito mais fáceis de resolver, tais como: níveis de implantação da edificação 

analisando o movimento de terra necessário, volumetria da edificação e decisões em 

relação ao insolejamento (posição da piscina, janelas) dentre outras. Para o escritório, 

a ferramenta BIM facilita a tomada de decisão no processo projetual. 
Tempo: mesmo considerando que o tempo de desenvolvimento de projeto continuou o 

mesmo, foi relatado que a mudança mais significativa refere-se ao tempo de produção, 

ou seja, com o AutoCAD o tempo destinado para criação e definição da arquitetura era 

aproximadamente de 20% do tempo total do projeto e 80% para fazer a documentação 

do mesmo. Com o Revit estas percentagens foram invertidas, 80% do tempo são 

criação e definição da edificação e 20% para a documentação. Com isso melhora-se a 

qualidade do projeto, já que a realização de análises e simulações simplificadas 

possibilita soluções arquitetônicas mais aprimoradas e a documentação é mais 

consistente. 
Divisão de tarefas para a modelagem: no desenvolvimento de projetos, em geral 

utilizam um único arquivo, visto que a maioria dos projetos são residências. Quando o 

projeto é maior, como um condomínio residencial, a modelagem é dividida em um 

arquivo para o condomínio e em outro para a casa tipo, com link entre eles. 
Níveis de detalhamento do modelo: desde o estudo preliminar o modelo é feito com 

definição e detalhamento de muitos componentes. Isto é possível porque no arquivo 

padrão (template) está contida grande parte dos componentes que usualmente são 

utilizados pelo escritório. Os tipos de paredes presentes no template possuem o núcleo 

(ex: blocos cerâmicos com espessura de 9 cm) e os revestimentos das duas faces 

estão definidos genericamente com suas respectivas espessuras (ex: pintura e 

revestimento cerâmico), sendo especificados posteriormente. Neste arquivo padrão 

estão presentes os diversos materiais que estes revestimentos podem ter, pois em 

uma etapa posterior de desenvolvimento do projeto, são agregadas as informações dos 

materiais. 
Novos cargos ou funções: menos profissionais para desenvolvimento da 

documentação do projeto, gerando maior controle e menos erros na representação da 

edificação. 
Vantagens: atribuem à implantação desta tecnologia a capacidade, que tem hoje, de 

gerenciar diversos projetos simultâneos, mesmo possuindo uma equipe pequena de 

projetistas. Segundo um dos entrevistados: “Só conseguimos fazer isto, porque 

usamos BIM e procuramos tirar o máximo proveito disso.” O escritório utiliza o recurso 

de criar perspectivas diversas, de vários ângulos, para facilitar a compreensão do 

projeto, diminuindo os erros na obra. 
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Quadro 11 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – E (continuação) 
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Desafios: consideram que é necessária muita organização para ter um controle efetivo 

no desenvolvimento de projetos. Segundo um dos entrevistados: “Se não tiver 

organização, não vai para frente. Em BIM tem que ter muita organização.” 
Modelagem de famílias: para a implantação do Revit foi feito inicialmente um 

levantamento da simbologia e padrões utilizados no escritório e uma lista das famílias 

de componentes que deveriam ser confeccionadas. Este estudo prévio das famílias foi 

muito importante para o uso efetivo da ferramenta.  
Tempo utilizado para modelagem de famílias: foram gastos cerca de 300 horas de 

trabalho para o desenvolvimento inicial das famílias, símbolos e padrões do escritório. 
Parâmetros de famílias: as famílias foram criadas para uso em projetos 

arquitetônicos, ou seja, com parâmetros como: dimensões, material e tipo. Para iniciar 

a modelagem das famílias, primeiro foi feito o esboço à mão de cada família a ser 

confeccionada com os itens que deveriam ser parametrizados e que iriam compor a 

família (ex: uma família de portas tem parâmetros de altura, largura, espessura, 

caixilho, alisar, material, ângulo de abertura etc.). Não foram acrescentados parâmetros 

para orçamento ou para outras etapas do ciclo de vida da edificação. 

 
 
Escritório de projetos de arquitetura – F 

 
A sexta entrevista foi realizada em uma empresa arquitetura que atua há dois 

anos na cidade de Salvador. Vale ressaltar que os três sócios atuam há 30 anos no 

mercado, porém só há dois anos resolveram formar esta empresa. Desenvolvem 

projetos comerciais, residenciais e de edifícios públicos.   

 
Quadro 12 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – F 

Escritório de projetos de arquitetura F 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 
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Equipe: a equipe é composta por três sócios arquitetos, quatros arquitetos contratados 

e três estagiários. 
Ferramentas: a empresa implantou o Revit há seis meses. Trabalham com o Revit em 

projetos de arquitetura e nos projetos de arquitetura de interior utilizam o AutoCAD. 

Isto se deve ao fato de ainda não ter sido confeccionada a biblioteca de componente 

para este tipo de projeto. 
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Quadro 12 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – F (continuação) 
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Fases projetuais e processo de projeto: com os dados do terreno e do cliente, é 

iniciado o estudo preliminar, geralmente feito por um dos sócios à mão livre. 

Posteriormente, o projeto é desenvolvido no Revit visando melhorar a análise das 

opções de implantação e volumetria. Foi ressaltado as vantagens de utilizar esta 

ferramenta para esta etapa, pois facilita o cálculo de áreas e estudos de implantação. 

Só depois da aprovação do projeto legal na prefeitura é que inicia-se o 

desenvolvimento do projeto executivo.  
Produtos desenvolvidos: são extraídas representações bidimensionais a partir do 

modelo. 
Processos de interação entre arquitetura/estrutura/instalações: os projetistas 

parceiros ainda não trabalham com o Revit, por este motivo, quando recebem o projeto 

estrutural, os arquitetos modelam a estrutura. Inicialmente, é lançado o pré-

dimensionamento da estrutura e feita uma consulta com o projetista de estruturas. 

Posteriormente, quando o projeto estrutural fica pronto, as dimensões finais da 

estrutura são ajustadas no modelo, possibilitando a compatibilização final entre 

arquitetura e estrutura. O projeto de instalações não é modelado no Revit. 
Compatibilização: entendem que o trabalho do arquiteto deve ser integrado com os 

demais parceiros, objetivando eliminar a necessidade de compatibilização futura. A 

compatibilização ideal é aquela executada no curso da projetação, consolidando todos 

os aspectos da edificação. 
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Porque resolveu adotar: depois da experiência de desenvolver, em AutoCAD, um 

projeto de uma edificação com 130.000 m2 de área construída e enfrentar as 

dificuldades tanto na compatibilização dos projetos, quanto no levantamento de 

quantitativos de materiais, a empresa decidiu que precisavam investir em uma 

tecnologia que facilitasse o trabalho, iniciando a adoção do Revit. Foi ressaltado por 

um dos entrevistados que um dos sócios foi o grande incentivador da adoção desta 

nova tecnologia. A adoção também se deu por representar uma inovação e por 

acreditarem que a mesma imprime um diferencial a empresa.  
Maiores dificuldades na adoção:  

• Integração com equipe de parceiros;  

• Dificuldade de definições antecipadas que dependem da aprovação do cliente 

(ex: especificações de materiais);  

• Confecção da biblioteca de componentes; 
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Quadro 12 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – F (continuação)	  
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Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em Revit? 

Trabalham com o Revit nos projetos de arquitetura e nos projetos de arquitetura de 

interior é utilizado o AutoCAD, porque ainda não foi confeccionada uma biblioteca de 

componente adequada a este tipo de projeto. 
Forma de projetar: inicialmente, foi feito um treinamento e escolhido um projeto 

pequeno para iniciar a implantação. Este projeto foi todo detalhado no Revit, sendo 

modelados vários componentes específicos da edificação, como esquadrias, escada, 

etc. No desenvolvimento de projetos trabalham com o mesmo modelo utilizando 

workset.12 O arquivo central fica no servidor e cada um desenvolve uma parte do 

projeto. 
Foi ressaltado que esta nova forma de projetar exige mais definições em fases iniciais 

de projeto. A utilização do Revit facilita a visualização, e consequentemente, o 

desenvolvimento, o detalhamento e a execução do componente. Acreditam em um 

processo de construção com mais componentes pré-fabricados. 
Tempo: consideram que o tempo de desenvolvimento do projeto ficou o mesmo, 

porém a maior parte dele pode ser utilizado para realizar mais estudos sobre a 

edificação, devido a necessidade de menos tempo para a representação gráfica. 
Divisão de tarefas para a modelagem: os três arquitetos sócios são responsáveis 

pelo processo criativo e os dois gerentes de projetos elegem os membros da equipe 

que irão desenvolver cada projeto. 
Gerenciamento do modelo: quando começaram a trabalhar com o Revit, perceberam 

a necessidade de estabelecer uma estrutura para o browser do software. Então foi 

usada a estrutura que já existia para as pastas de armazenamento, ou seja, o que 

antes era desenvolvido no AutoCAD e armazenado em pastas, agora está em um 

arquivo no Revit com esta estrutura no browser do programa (vistas, cortes, elevações 

e o detalhamento de pisos, esquadrias, forros, escadas etc.). Cada item dessa 

estrutura tem um número que identifica o grupo, possibilitando o acréscimo de 

pranchas em cada grupo sem alterar a numeração das pranchas existentes. 
Vantagens: um dos entrevistados afirma que se for utilizada corretamente a 

ferramenta Revit, ela minimizará os erros no desenvolvimento dos projetos. Os 

entrevistados ressaltam a importância da realização da compatibilização durante o 

desenvolvimento do projeto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Workset é um conjunto de elementos construtivos, criado com base em áreas determinadas da 

edificação (ex: diferentes pavimentos, diferentes setores etc.) O trabalho utilizando worksets permite 
que vários membros da equipe trabalhem no mesmo modelo ao mesmo tempo, compartilhando, 
através de um modelo central,  as informações de todos os worksets e elementos do projeto.  
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Quadro 12 – Dados do escritório de projetos de arquitetura – F (continuação)	  
 Desafios: relatam que ainda não atingiram o estágio desejado na implantação. Têm 

como meta utilizar o modelo BIM para fazer orçamento. 
 

 
Empresa de projetos de estruturas – G 

 
A sétima entrevista foi realizada em uma empresa de projeto de estrutura que 

atua há 30 anos no mercado. Desenvolve projetos comerciais e residenciais, e utiliza 

ferramentas BIM desde 2011. Enquadra-se na categoria com BIM e no estágio de 

adoção 1.0, pois a integração dos projetos de arquitetura e estrutura se dá através 

da construtora. 

 
Quadro 13 – Dados da empresa de projetos de estruturas – G 

Empresa de projetos de estruturais G 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 
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Equipe: a empresa possui aproximadamente 25 funcionários. A estrutura da empresa 

é composta por cinco equipes com um engenheiro chefe, um ou dois engenheiros 

auxiliares, dois técnicos de edificações e um estagiário de engenharia civil. 
Ferramentas: as ferramentas utilizadas são: TQS, SAP2000, ZWCAD, AutoCAD e 

Revit Structure. 
Fases projetuais e processo de projeto: a empresa recebe o projeto arquitetônico 

na fase de estudo preliminar, com o lançamento inicial da estrutura, e analisa quais 

são as opções estruturais viáveis para o empreendimento. Por exemplo, o arquiteto 

quer vagas grandes na garagem, implicando em vãos grandes entre pilares, então é 

estudada a melhor opção estrutural para esta prioridade arquitetônica. Esta análise é 

feita através do estudo preliminar arquitetônico, com a ferramenta AutoCAD, para 

gerar as opções do projeto estrutural (partido analítico estrutural). Quando não existe 

uma exigência arquitetônica, quem define o partido estrutural é o construtor.  
Na segunda etapa do desenvolvimento do projeto estrutural (pré-formas), depois de 

escolhido o partido estrutural e ajustado o projeto arquitetônico (projeto legal) ao 

mesmo, é utilizada a ferramenta TQS para o cálculo das pré-formas.  
Uma vez aprovado o projeto de pré-formas, ele é enviado para uma empresa 

especializada ou para o setor da construtora responsável em compatibilização para 

realizar este serviço. Uma vez resolvido os problemas de compatibilização e aprovado 

o projeto, é iniciado o desenvolvimento do projeto executivo estrutural. 
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Quadro 13 – Dados da empresa de projetos de estruturas – G (continuação) 
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Produtos desenvolvidos: o produto final (projeto executivo) é feito no TQS e 

posteriormente exportado para o Revit Structure. O TQS desenvolve o projeto através 

de um modelo geométrico construído com primitivos geométricos sem associação de 

informações, pois o modelo não é composto por componentes com semântica. No 

Revit Structure a modelagem é orientada a objetos com informações.  
Compatibilização: a compatibilização dos projetos é feita pela construtora ou por 

empresa especializada durante o desenvolvimento dos projetos.  
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Porque resolveu adotar: o entrevistado relata que o Revit começou a ser utilizado 

recentemente (há dois anos) na empresa. A adoção se deu por uma imposição de 

mercado, pois algumas construtoras já estavam trabalhando com esta ferramenta, 

visando a compatibilização dos projetos e minimização dos problemas em obra; o 

planejamento e orçamento da construção.  
Maiores dificuldades na adoção: a maior dificuldade foi a falta de mão de obra 

especializada, sendo necessário treinamento de pessoal. Outra dificuldade apontada 

foi a integração com a equipe de parceiros, pois para a utilização do BIM ser viável 

para a empresa é necessário que os demais projetistas trabalhem com a tecnologia. 
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Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em Revit?  
O Revit Structure não é utilizado em todos os projetos, sendo a maioria deles 

representada através do AutoCAD. Só é viável a utilização do Revit Structure se o 

projeto arquitetônico for desenvolvido no Revit Architecture. 
Forma de projetar: a empresa utiliza o TQS há muito tempo e a empresa deste 

software desenvolveu um plug-in de exportação para o Revit Structure, tornando mais 

fácil a utilização desta última ferramenta. Este plug-in é atualizado constantemente, a 

cada versão são resolvidas questões de exportação dos componentes. O entrevistado 

relata que no inicio do uso deste plug-in, vários componentes não eram exportados. “O 

trivial pilar, viga, laje eram exportados, mas outros componentes como laje nervurada 

não. Hoje sim é exportado.” 
Segundo o entrevistado, quando o projeto é exportado do TQS para o Revit Structure, 

este automaticamente modela a estrutura. É necessário que sejam criados os níveis do 

projeto no browser do Revit para esta exportação. O plug-in de exportação TQS                 

Revit faz com que o Revit reconheça as famílias de componentes TQS, gerando o 

modelo. O Revit interpreta as dimensões dos componentes, o volume de concreto, mas 

não interpreta a armadura, ou seja, a parte dimensional dos componentes (formas) é 

exportada para o Revit, mas o detalhamento da armadura dos componentes não. 
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Quadro 13 – Dados da empresa de projetos de estruturas – G (continuação) 
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 Tempo: a empresa considera que melhorou a qualidade de projeto com o uso da 

tecnologia BIM, mas considera que o tempo de projetação aumentou, por estarem em 

fase inicial de uso. 
Vantagens: foi ressaltada a diminuição de problemas na execução da obra, devido a 

facilidade de visualização destes conflitos durante a compatibilização dos projetos e 

sendo resolvidos na fase de projeto e não mais na fase de construção. Outra vantagem 

é a melhor integração com o projeto arquitetônico. 

 
 
Empresa de projetos de sistemas de ar condicionado – H 

 
  A oitava entrevista foi realizada em uma empresa de projetos de sistemas de 

ar condicionado que atua no mercado há mais de 30 anos, desenvolvendo projetos 

residenciais, comerciais, de edifícios públicos, estabelecimentos de ensino, de 

saúde, fábricas, hotéis, shoppings e supermercados. Trabalha com o Revit MEP 

desde o início de 2012. 
 

Quadro 14 - Dados da empresa de projetos de sistemas de ar condicionado – H 

Empresa de projetos de sistemas de ar condicionado H 

Categoria: com BIM Estágio de adoção: BIM 1.0 

M
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Equipe: a equipe é composta por 12 funcionários, sendo dois engenheiros, quatro 

técnicos em edificação, cinco “cadistas” e um estagiário de engenharia. Dois 

funcionários trabalham com Revit. 
Ferramentas: a empresa utiliza o AutoCAD e o Revit MEP.  
Fases projetuais e processo de projeto: na fase de estudo preliminar o escritório de 

arquitetura faz uma consulta à empresa para a definição das áreas técnicas necessária 

para os equipamentos e para o projeto de pressurização da escada13 (exigido no 

projeto legal). Posteriormente o projeto legal é enviado pelo escritório de arquitetura e 

então é feito o anteprojeto do sistema de ar condicionado. Nesta etapa é definida a 

localização dos equipamentos, dos drenos e pontos de força. Nesta fase é iniciada a 

compatibilização. Depois, é desenvolvido o projeto executivo com o detalhamento 

necessário. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 O sistema de pressurização da escada de emergência tem como objetivo principal evitar a entrada 

de fumaça na escada, visando facilitar a fuga das pessoas e o trabalho dos bombeiros em casos 
de incêndio. 
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Quadro 14 - Dados da empresa de projetos de sistemas de ar condicionado – H (continuação)	  
 

Compatibilização: o entrevistado destaca que é realizada uma compatibilização no 

próprio projeto, pois ele engloba a parte de elétrica, de hidráulica e de dutos do 

sistema de ar condicionado. Esta compatibilização identifica os conflitos existentes e 

possibilita solucioná-los durante o desenvolvimento do projeto. Também foi ressaltada 

a minimização dos problemas na obra, já que a visualização do projeto facilita a 

detecção de conflitos nos diversos projetos ainda na fase de desenvolvimento dos 

mesmos. 

A
D

O
Ç

Ã
O

 D
O

 B
IM

 

Porque resolveu adotar: o entrevistado relata que a implantação do Revit MEP 

aconteceu de forma lenta. Começou em 2011, a partir da solicitação de um cliente (o 

mesmo das empresas C e D). Inicialmente foi desenvolvido um projeto em AutoCAD e 

posteriormente modelado no Revit MEP. Este cliente forneceu máquinas, software, 

treinamento e consultoria para a implantação do Revit MEP. 
Maiores dificuldades na adoção:  

• Integração com equipe de parceiros; 

• Resistência da equipe em mudar as metodologias de trabalho; 

• Formação de mão de obra especializada; 

• Tempo de implantação da tecnologia; 

• Complexidade da tecnologia. 
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IM

 

Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em Revit?  
A empresa possui três máquinas com o Revit MEP e sete com o AutoCAD. O 

entrevistado relata que o AutoCAD ainda é muito utilizado em Salvador, e poucos 

clientes e arquitetos utilizam o Revit, tornando difícil o uso exclusivo desta ferramenta 

na empresa. A empresa desenvolve projetos referentes a uma disciplina complementar 

e para ser viável a utilização do software, é necessário que pelo menos o projeto de 

arquitetura seja feito em Revit. O entrevistado continua “[...] se fossemos viver só com 

o Revit, não conseguiríamos.”  
Forma de projetar: a mudança mais significativa foi o aumento da qualidade de 

projeto, devido à melhor visualização do mesmo. Por exemplo, geralmente existem 

muitas diferenças nas alturas dos forros gerando desníveis e também os dutos têm 

que desviar das outras instalações da edificação. Com todas estas interferências, o 

sistema perde carga, necessitando ser reavaliado e redimensionado para a real 

necessidade. Isto pode ser feito devido a visualização tridimensional do projeto. 
Divisão de tarefas para a modelagem: a empresa trabalha com um servidor central, 

utilizando worksets. 
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Quadro 14 - Dados da empresa de projetos de sistemas de ar condicionado – H (continuação) 
U

SO
 E

FE
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 D

O
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IM
 

Vantagens: foi ressaltado que o projeto é melhor detalhado. Por exemplo, é modelado 

os suportes dos dutos, visualizando a dimensão deles e o espaço necessário no forro 

para a sua instalação. Em AutoCAD, apenas eram representados os dutos, sem esse 

nível de detalhamento. O entrevistado ressalta, “[...] com o BIM, você deixa de ser um 

desenhista e passa e ser um construtor virtual.” 
Desafios: os maiores desafios são: o mercado, o custo de ferramentas e máquinas. O 

entrevistado relata que inicialmente as máquinas fornecidas pelo cliente atendiam bem 

as demandas do Revit MEP e dos projetos. No início de 2013 foi realizada a troca 

destas máquinas, pois como o Revit anualmente é atualizado, as máquinas precisavam 

ter maior capacidade de processamento de dados para atender aos requisitos do 

programa. 
Modelagem de famílias: houve o desenvolvimento do primeiro projeto, mas devido ao 

desligamento do funcionário que era responsável pela confecção da biblioteca de 

componentes, o processo de implantação foi desacelerado. Posteriormente foi 

retomado com o treinamento de outro funcionário para dar continuidade a confecção da 

biblioteca de componentes.  
Parâmetros de famílias: para a confecção dos componentes da biblioteca é feita uma 

pesquisa nos catálogos dos fornecedores dos equipamentos, dos dados referentes aos 

mesmos, como as dimensões, as conexões necessárias etc. Posteriormente, são 

modelados os componentes no Revit MEP com parâmetros de dimensões do 

equipamento e das conexões. 
 

 
3.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 
Para codificar e realizar a análise das entrevistas foi construída uma grelha 

baseada no protocolo de entrevista, utilizando unidades de contexto, registro e 

temáticas (BARDIN, 1977). As três unidades de contexto definidas serviram como 

unidade de compreensão para codificar as unidades de registro. As unidades de 

registro correspondem aos temas abordados, como o processo de desenvolvimento 

de projetos dentro do escritório (interface interna), onde foi pontuada a interação 

com os membros da equipe de projeto; as ferramentas utilizadas; as fases 

projetuais; dentre outras. Cada item deste corresponde a uma unidade temática. O 

Quadro 15 apresenta a grelha de análise de conteúdo. 
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Quadro 15 – Grelha de análise de conteúdo 

A – METODOLOGIA DE PROJETO (unidade de contexto) 
a1 - Desenvolvimento de projeto - interface interna (unidade de registro) 

a1.1 Equipe (unidade temática) 
a1.2 Ferramentas 

  a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 
a2 - Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 
a2.2 Simulações  

a3 - Trabalho colaborativo – interface externa 
  a3.1 Processo de interação entre arquitetura/estrutura 
  a3.2 Compatibilização  

B – ADOÇÃO DO BIM 
b1 - Porque adotar 

b1.1 Complexidade dos projetos que desenvolve 
b1.2 Permite realizar alterações com maior facilidade 
b1.3 Qualidade dos projetos 
b1.4 Mercado 
b1.5 Inovação 

b2 - Dificuldades na adoção 
b2.1 Integração com a equipe de parceiros 
b2.2 Custo elevado ferramentas 
b2.3 Complexidade da tecnologia 
b2.4 Resistência da equipe em mudar as metodologias de trabalho 
b2.5 Formação de mão de obra especializada 
b2.6 Tempo para implantação da tecnologia 

C – USO EFETIVO DO BIM 
c1 - Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em Revit?  
c1.2 Forma de projetar 
c1.3 Visualização / simulações - novas interações entre arquiteto / proposta projetual 
c1.4 Tempo  
c1.5 Divisão de tarefas para a modelagem 
c1.6 Níveis de detalhamento do modelo 
c1.7 Gerenciamento do modelo 
c1.8 Novos cargos ou funções 

       c1.9 Vantagens 
       c1.10 Desafios 
c2 - Famílias de componentes                               

c2.1 Modelagem                                                 
c2.2 Tempo utilizado                                           
c2.3 Parâmetros 

c3 - Interoperabilidade 
c3.1 Existe perda de dados 
c3.2 Como é resolvido 

Fonte: elaboração do autor, 2013 
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Foram definidas duas categorias: escritórios de arquitetura sem adoção da 

tecnologia BIM (Pré-BIM) e que usam a tecnologia BIM, sendo esta segunda 

categoria, dividida em estágios de adoção segundo Tobin (2008).  

Para analisar os escritórios selecionados, foram estabelecidas três dimensões: 

 

a) tecnológica: esta dimensão analisa a complexidade da tecnologia; a 

dificuldade no aprendizado das ferramentas; a pouca compatibilidade com as 

ferramentas até então utilizadas; o custo elevado da adoção da tecnologia; o 

desconhecimento do BIM; a existência de poucas bibliotecas de 

componentes; e a infraestrutura apropriada para a adoção. 

b) gerencial: analisa o tempo necessário para implantação da tecnologia; a 

necessidade de formação de mão de obra especializada; a integração com a 

equipe de parceiros; a falta de planejamento para implantação; a metodologia 

de projeto; a compatibilização de projetos e o retorno financeiro com a adoção 

do BIM. 

c) cultural: analisa a resistência em alterar os métodos de trabalho já 

consolidados; a necessidade de mudança na forma de pensar o projeto, 

antecipando decisões; o envolvimento em ambiente colaborativo de trabalho; 

e a abrangência BIM em todo o ciclo de vida da edificação. 

 

  A grelha de análise de conteúdo serviu de base à construção de um quadro 

explicativo com as categorias, as dimensões e os resultados. 

 

3.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para a análise dos dados obtidos foi feito o Quadro 16, explicativo, com uma 

matriz: categorias versus dimensões versus resultados.  

 

 

 

 

 

 



117	  
 

Quadro 16 – Matriz: categorias versus dimensões versus resultados 
E
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 DIMENSÕES 

TECNOLÓGICA GERENCIAL CULTURAL 

A
 

Se
m

 B
IM

 

Pr
é-

B
IM

 

- Desconhecimento do 
BIM. 

- Pouca integração com a equipe 
de parceiros. 

- Resistência em alterar 
métodos de trabalho; 
 

- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 

 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação. 

B
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m

 B
IM
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- Possui conhecimento 
do BIM; 
 
- Complexidade da 
tecnologia; 
 
- Dificuldade no 
aprendizado das 
ferramentas; 
 
- Poucas bibliotecas de 
componentes. 
 

- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia; 
 

- Necessidade de formação de 
mão de obra especializada; 
 

- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 

- Pouca compatibilização de 
projetos, gerando diversos 
problemas em obra; 
 

- Falta de planejamento para 
implantação. 

- Grande resistência em 
alterar métodos de 
trabalho já consolidados; 
 

- Mudança na forma de 
pensar o projeto, 
antecipando decisões; 
 

- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 

 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação. 

C
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- Complexidade da 
tecnologia; 
 
- Não tem experiência 
com a ferramenta; 
 
- Poucas bibliotecas de 
componentes. 
 

 

- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia; 
 

- Necessidade de formação de 
mão de obra especializada; 
 

- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 

- Necessidade de descrições de 
funções (divisão do trabalho); 
 

- Metodologia de projeto; 
 

- Percebem que é necessário 
estabelecer padrões e técnicas 
de modelagem; 
 

- Necessidade de organização 
para uma boa implantação. 

- Exigência do mercado 
para utilização do BIM; 
 

- Pouca experiência com 
a nova forma de pensar o 
projeto; 
 

- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 

 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação; 
 

- Ressalta a importância 
da universidade formar 
profissionais com 
conhecimento de BIM. 

 
 
 



118	  
 

Quadro 16 – categorias versus dimensões versus resultados (continuação) 
D
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- Custo elevado de 
hardware e software; 
 
- Dificuldade no 
aprendizado das 
ferramentas; 
 
- Poucas bibliotecas de 
componentes. 

- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia; 
 
- Necessidade de formação de 
mão de obra especializada; 
 
- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 
- Percebem que é necessário 
estabelecer padrões de 
modelagem. 
 

 
- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 
 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação; 
 
- Mudança no processo 
de projeto;  
 
- Investimento maior de 
tempo nas fases iniciais 
de projeto, com definições 
antecipadas. 
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- Bibliotecas de 
componentes (foi gasto 
muito tempo para 
modelar bibliotecas). 

 
- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia na 
empresa (visto que só foi adotado 
para projetos de arquitetura); 
 
- Necessidade de formação de 
mão de obra especializada; 
 
- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 
- Necessidade de organização 
para uma boa implantação e 
controle efetivo no 
desenvolvimento de projetos; 
 
- Retorno financeiro 
 

- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 
 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação; 
 
- Compreensão que o 
processo projetual é 
diferente. 
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- Bibliotecas de 
componentes (foi gasto 
muito tempo para 
modelar bibliotecas). 

 
- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia na 
empresa; 
 
- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 
- Necessidade de organização 
para uma boa implantação e 
controle efetivo no 
desenvolvimento de projetos. 

 
- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 
 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação; 
 
- Compreensão que o 
processo projetual é 
diferente. Dificuldade de 
definições antecipadas 
que dependem da 
aprovação do cliente (ex: 
especificações de 
materiais). 
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Quadro 16 – categorias versus dimensões versus resultados (continuação) 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 
 

Os dados mostram que fatores tecnológicos influenciam a adoção da 

modelagem da informação da construção nos escritórios. No entanto, a dimensão 

cultural e a gerencial foram as que mais impactaram a amostra selecionada. Desta 

última, foram apontadas algumas questões que precisam ser resolvidas, como: o 

tempo necessário para a implantação; a necessidade de formação de mão de obra 

especializada; a integração com as equipes de parceiros; a falta de planejamento 

para implantação; a metodologia de projeto; e a compatibilização de projetos. 

 Também questões relacionadas com a dimensão cultural foram apontadas 

como problemas a serem enfrentados, como: a resistência em alterar os métodos de 

trabalho já consolidados, a necessidade de mudança na forma de pensar a 
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- Perdas de dados na 
exportação/importação 
de informações entre 
programas. 

 
- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia na 
empresa; 
 
- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 
- Falta de mão de obra 
especializada, implicando em 
investimento na formação da 
mesma. 
 

- Exigência do mercado 
para utilização do BIM; 
 
- Resistência em trocar a 
ferramenta utilizada 
(trocar o AutoCAD pelo 
Revit); 
 

 
- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 
 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação. 
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- Bibliotecas de 
componentes (foi gasto 
muito tempo para 
modelar bibliotecas); 
 
- Custo elevado de 
hardware e software. 
 

 
- Tempo necessário para 
implantação da tecnologia na 
empresa; 
 
- Pouca integração com a equipe 
de parceiros; 
 
- Necessidade de organização 
para uma boa implantação e 
controle efetivo no 
desenvolvimento de projetos; 
 

- Falta de mão de obra 
especializada, implicando em 
investimento na formação da 
mesma. 

- Não possui ambiente 
colaborativo de trabalho; 
 
 – Não é considerado 
todo o ciclo de vida da 
edificação; 
 
- Exigência do mercado 
para utilização do BIM; 
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projetação em um ambiente colaborativo de trabalho e considerando todo o ciclo de 

vida da edificação.  

As empresas A e B não implantaram o paradigma BIM, ou seja, estão no 

estágio de adoção pré-BIM. O escritório B está na categoria sem BIM, mesmo tendo 

feito tentativa de implantação do BIM sem êxito, não produzindo nenhum resultado 

efetivo com esta tecnologia. Isto ocorreu por diversos motivos, entre eles: a falta de 

um plano de implantação; a resistência em mudar o processo de trabalho; e o não 

entendimento do conceito do paradigma com toda sua abrangência. 

Se resolverem implantar a tecnologia recomenda-se a elaboração de um 

plano de implantação e acompanhamento desse processo. Este plano deve 

contemplar o detalhamento dos processos de trabalho e insumos necessários, 

visando atender as especificidades e encaminhar as questões de ordem tecnológica, 

gerencial e cultural acima referidas.  

As empresas C e D estão em fase de implantação da tecnologia BIM, ou seja, 

foram enquadradas na categoria “com BIM” e no estágio de adoção “BIM 1.0” (em 

implantação). Isto se deve ao fato de que estas empresas, utilizaram o Revit 

Architecture em apenas projetos pilotos e iniciaram o desenvolvimento de um novo 

projeto, atendendo a solicitação de um cliente. Estão nesta categoria por possuírem 

efetivo interesse em utilizar a tecnologia em todos os projetos e por não pretendem 

desistir do uso, mas reconhecem que sem o apoio dos outros clientes, a implantação 

torna-se mais difícil. Sugere-se também que as mesmas façam seus planos de 

implantação, visando atender às suas especificidades quanto às três dimensões 

citadas.  

A estrutura da empresa C é composta por três equipes, cada uma 

responsável pelo desenvolvimento das seguintes fases: estudo preliminar, projeto 

legal e projeto executivo. Esta divisão das equipes de trabalho se dá por etapa de 

projeto, devido à percepção de que os funcionários possuem habilidades diferentes 

para cada fase. Porém infere-se a necessidade de reavaliar esta estrutura. O 

desenvolvimento de projetos com a tecnologia BIM envolve decisões antecipadas e 

com mais informações, direcionando a divisão não por fases projetuais e sim por 

partes do projeto. Os projetistas, geralmente, desenvolvem o projeto desde a fase 

inicial até a final, e o projeto, quando necessário é dividido por pavimentos, torres 

etc. 
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As empresas C e D adotaram o BIM para atender a uma demanda específica 

de um mesmo cliente, mas não usam ainda para os demais clientes. Isto ocorre 

devido a diversos fatores, como o tempo gasto para a confecção da biblioteca de 

componentes necessária (já que estão em fase inicial de uso e não têm uma 

biblioteca de componentes vasta) e a necessidade de definições antecipadas no 

projeto (modificando o processo de trabalho). 

Para que as empresas C e D usem o BIM em todos os projetos, é necessário 

que os demais clientes conheçam o paradigma (vantagens e desafios) e estejam 

dispostos a contribuir com este processo de adoção. Entre vários aspectos, é 

importante que percebam que o tempo de modelagem é maior inicialmente (durante 

a implantação do BIM) e que devem ajudar nas decisões antecipadas, facilitando a 

modelagem. 

Vale ressaltar que com o BIM pode-se gerar e utilizar informações 

consistentes e confiáveis, que apoiam o desenvolvimento de qualquer atividade ao 

longo do ciclo de vida da edificação, trazendo grandes benefícios a todos os atores 

envolvidos no processo. Quando as vantagens forem percebidas pelos clientes 

destes escritórios, possivelmente as chances de solicitarem o uso desta tecnologia 

irão aumentar.  

A empresa E utiliza a modelagem da informação da construção no 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Está no estágio de adoção BIM 1.0, e 

mesmo assim, a empresa usufrui diversas vantagens, como a realização de: estudos 

de massa; análises e simulações simplificadas, alterações projetuais com maior 

facilidade; rendering que facilitam a comunicação com os clientes; documentação do 

projeto com rapidez. Isto mostra que o uso do paradigma por escritórios de 

arquitetura, mesmo num contexto isolado dos demais parceiros, pode proporcionar 

vários benefícios.  

Sugere-se que a empresa E também faça seu plano de implantação visando 

alcançar os demais estágios de adoção, para poder usufruir de outros benefícios 

que o paradigma BIM pode proporcionar.  

A empresa F utiliza o BIM no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. 

Está no estágio BIM 1.0 e também desfruta das vantagens que este estágio pode 

proporcionar. O fato da empresa existir há pouco tempo (2 anos) e os sócios 

possuirem 30 anos de exercício profissional facilitou na implantação da tecnologia, 

pois por possuírem muita experiência no desenvolvimento de projetos em AutoCAD, 
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tinham consciência da necessidade de investimento em uma nova tecnologia para 

minimizar os problemas que, por exemplo, surgem no levantamento de quantitativos 

e na compatibilização dos projetos. O fato de ser uma empresa nova contribuiu para 

uma melhor adequação e definição da nova forma de projetar, sem muita resistência 

à mudança. 

A empresa G utiliza o TQS (software para projeto estrutural, cálculo, análise, 

dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado). Através desta 

ferramenta é criada a estrutura da edificação, definindo a posição, a dimensão dos 

elementos estruturais (vigas, pilares, lajes etc.) e as ações que atuarão nesta 

estrutura (sobrecarga permanente, vento etc.). Com base neste lançamento de 

dados, o programa gera modelos geométricos para serem analisados, e detalhadas 

as armaduras dos componentes estruturais. Posteriormente é utilizado um plug-in 

deste software para realizar a exportação para o Revit Structure, onde é gerado o 

modelo automaticamente com os dados importados do TQS. A Figura 30 ilustra os 

modelos no Revit e no TQS. 

 
Figura 30 – Modelos Revit e TQS 

 
           Fonte: BELK, 2009. 

 

Vale ressaltar que existem vários benefícios na adoção do BIM em empresas 

de projetos estruturais, tais como: melhor integração com a fabricação tanto de 

formas quanto da armadura; maior facilidade para realizar simulações e estudos de 

viabilidade do projeto; maior facilidade de verificação de interferências projetuais e 
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redução de conflitos e de retrabalho na obra. A Figura 31 ilustra alguns produtos 

desenvolvidos num projeto estrutural e a possibilidade de integração com a 

fabricação. 

 
 

Figura 31 – Aspectos do projeto estrutural 

 
      Fonte: BELK, 2009. 

 

A empresa H atua há mais de 30 anos no mercado, desenvolvendo projetos 

de sistemas de ar condicionado utilizando o AutoCAD na representação da maioria 

deles. Implantou o Revit MEP em 2012, e vem utilizando esta ferramenta nos 

projetos em que os clientes a solicitam, sendo condição que o projeto arquitetônico 

tenha sido modelado no Revit. Ressaltaram a melhoria na qualidade de projeto 

devido a melhor visualização durante o seu desenvolvimento, detectando conflitos e 

os desenvolvendo as soluções para eles. Também foi relatado o aumento no nível 

de detalhe no desenvolvimento dos projetos, e consequente melhora na execução 

do mesmo. As Figuras 32 e 33 ilustram o nível de detalhe aplicado no 

desenvolvimento dos projetos com a ferramenta Revit MEP. 
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Figura 32 – Central térmica do edifício comercial Syene Corporate 

   
Fonte: MSA, 2013. 

 
Figura 33 – Torres da central térmica 

   
  Fonte: MSA, 2013. 

 

*   *   * 

 

Pode-se observar que ocorreram avanços mais significativos na implantação 

do BIM em um escritório em relação ao outro, devido a alguns aspectos que 

envolveram o tipo dos projetos desenvolvidos, o tempo para confecção de 

bibliotecas de componentes, a solicitação do mercado (clientes), a perspectiva e a 

experiência dos diretores, dentre outros.  

A implantação do BIM nos escritórios E e F foram as que mais avançaram. 

Entre outros aspectos, isto ocorreu porque a empresa E desenvolve projetos 

similares (residenciais unifamiliares), que facilitam o desenvolvimento de bibliotecas 

de componentes e o estabelecimento de padrões e técnicas de modelagem. 

Também é relevante para esta implantação a decisão e o compromisso gerencial de 

um dos donos da empresa. Na empresa F, conforme mencionado anteriormente, os 

facilitadores na adoção foram o fato da empresa ser nova no mercado e os sócios 

possuírem muita experiência em projetos e a consciência do ganho que a adoção do 

paradigma poderia significar para a empresa. 
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Já a implantação nos escritórios C e D avançaram menos, mesmo com o 

incentivo de um cliente em comum para a adoção do BIM. Estes escritórios 

encontram-se com dificuldades em utilizar esta nova tecnologia em projetos de 

outros clientes, porque os mesmos não possuem muita similaridade, necessitando 

de mais tempo para confecção de famílias específicas.  

As empresas G e H, por desenvolverem projetos complementares, 

necessitam que o projeto arquitetônico seja desenvolvido em BIM para tornar viável 

o uso desta tecnologia por estas empresas. Pois, conforme mencionado 

anteriormente, no edifício virtual são incorporados os dados pertinentes a todos os 

elementos construtivos das diversas disciplinas, facilitando a compatibilização 

destas informações e auxiliando a geração de alternativas de projeto. Por isso só faz 

sentido a utilização deste tipo de ferramenta para o desenvolvimento de projetos 

complementares, se o projeto arquitetônico também for desenvolvido com esta 

tecnologia. Isto configura-se como um dificultador para a efetiva implantação. 

 

*   *   * 

 

A adoção do BIM permite um melhor encadeamento entre a realização de 

projetos e a construção da edificação, possibilitando utilizar informações do modelo 

para apoiar decisões para melhorar a qualidade do empreendimento. Diante disso, a 

pressão para a implantação do BIM vem normalmente do contratante, impulsionando 

o mercado para adoção. É certo, que esta motivação é importante, porém não é 

suficiente, já que outros fatores influenciam a adequada implantação do paradigma 

BIM, como citado anteriormente. 

Os arquitetos precisam gerenciar, analisar e utilizar as informações de forma 

eficiente, visando melhorar a qualidade do projeto arquitetônico. Esta atividade 

demanda um trabalho mais colaborativo, já que é necessária a utilização dos 

conhecimentos dos diversos projetistas envolvidos. 

Segundo Asevedo e Nome (2012), é necessário planejar e conceber a ideia, 

utilizando as ferramentas disponíveis (croquis, esboços), para que, com base nesta 

concepção inicial, seja possível a produção do modelo BIM, para então poderem ser 

usufruídas as vantagens tecnológicas na projetação. Pois, o uso da tecnologia BIM 

na fase inicial da projetação facilita a criação de possibilidades projetuais e a tomada 

de decisões. Entretanto, o desenvolvimento da concepção inicial com o uso de 
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ferramenta BIM exige mais informações do que este desenvolvimento através de 

croquis. Diante do exposto, infere-se que ainda não devem ser dispensados os 

instrumentos convencionais para o desenvolvimento da concepção arquitetônica. 

Conforme visto nas entrevistas realizadas, os projetistas parceiros não 

interagem de modo mais intenso. Infere-se que isto acontece pelo fato de estarem 

acostumados à projetação pouco colaborativa. A mudança desta realidade impõe 

troca da forma de trabalho, sendo necessário o estabelecimento de normas e 

padrões em comum e do uso dos conhecimentos dos diversos atores durante o 

processo de projeto, buscando uma comunicação mais eficiente para a solução do 

mesmo. 

Também ficam claras algumas restrições impostas pelos profissionais que 

atuam no projeto de arquitetura em relação ao BIM, como a resistência em alterar os 

métodos de trabalho já consolidados e a necessidade de mudança na forma de 

pensar o projeto, antecipando decisões. A transição do uso do CAD para o BIM em 

escritórios de arquitetura demanda redefinições quanto ao gerenciamento do 

processo de projeto, exigindo uma série de adaptações que se apresentam como 

barreiras para a esta adoção.  

Estudos de casos de aplicação do BIM têm sido apresentados mostrando os 

benefícios e desafios do uso do BIM. Os estudos de caso apresentados por 

Eastman e colaboradores (2011) e Arup Journal (2012) descritas no capítulo 2, 

mostram as experiências de projetos que abordam questões, como: a interação 

entre arquitetura e estrutura através da modelagem paramétrica de um estádio de 

forma complexa; o fluxo geral do projeto de reforma de um edifício de escritórios que 

foi transformado em hotel e que recebeu a certificação Leed; e o trabalho 

colaborativo à distância desenvolvido no projeto de um resort.   

Nestes três casos, o desenvolvimento do projeto aconteceu em ambiente 

integrado e colaborativo, dando chance a utilização de mais conhecimento dos 

envolvidos e da possibilidade de realização de mais estudos sobre o 

empreendimento. O uso de modeladores paramétricos, o escaneamento a laser da 

edificação existente e a realização de simulações de desempenho para obter a 

certificação Leed, também foram alguns dos recursos utilizados nestes projetos. 

Contudo, o que se constata é que mesmo existindo casos em alguns países como 

Singapura e EUA, que se enquadram no estágio de adoção BIM 3.0, o estágio 
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predominante nos países desenvolvidos é o BIM 2.0 e no Brasil, BIM 1.0 para os 

poucos que adotaram. 

 O capítulo 4, a seguir, apresenta a discussão sobre procedimentos para 

adoção da tecnologia BIM que devem estar contidos no plano de implantação em 

escritórios de arquitetura, visto que o Brasil encontra-se no estágio inicial de adoção. 
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4 PROPOSIÇÃO E DISCUSSÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A ADOÇÃO DA 
TECNOLOGIA BIM 

Os resultados da pesquisa de campo indicam que em Salvador existem 

poucos profissionais que trabalham com a Modelagem da Informação da Construção 

e que a maioria ainda não adotou este paradigma. Este resultado ratifica pesquisa 

feita por Checcucci, Pereira e Amorim (2013), que verificaram que a Bahia encontra-

se em um estágio inicial da adoção em comparação com a região Sudeste do Brasil, 

onde vários usuários encontram-se no estágio de adoção BIM 1.0 e alguns já 

trabalham de forma integrada (BIM 2.0). Assim, utiliza-se muito pouco do potencial 

que o paradigma BIM pode oferecer ao setor AECO. 

Assim, este trabalho procura contribuir para a adoção da tecnologia BIM em 

escritórios de projetos de arquitetura, apontando procedimentos a serem observados 

a partir de revisão bibliográfica (BCA, 2012; CICRP, 2011; EASTMAN et al., 2011; 

KYMMELL, 2008; NBIMS, 2007), da pesquisa de campo e da análise dos dados 

compilados. 

Como cada projeto e cada empresa são diferentes, uma única metodologia 

certamente não poderia contemplar as especificidades de cada situação para a 

adoção do BIM. Assim, este trabalho apresenta um contexto básico sobre o qual os 

projetistas poderão trabalhar, adequando-o às suas realidades e especificidades. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO BIM 

 

Os passos iniciais devem conduzir as avaliações internas na empresa visando 

estabelecer o plano de implantação do BIM. Para isso é necessário rever a sua 

organização com objetividade, avaliando a capacidade e a disposição dos 

funcionários em aceitar as mudanças necessárias. O sucesso da implantação está 

diretamente relacionado ao nível de determinação de seus membros e à eficácia do 

plano de implantação. 

O plano de implantação deve ser coerente com os objetivos da empresa, com 

base em raciocínios e propostas que envolvam as suas particularidades. É 

fundamental desenvolver uma cultura de compartilhamento de conhecimento e 

incentivos para enfrentar a resistência e o medo da mudança.  
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O desenvolvimento do plano de implantação BIM é um processo colaborativo 

e exige que os envolvidos forneçam informações sobre as suas práticas. O plano 

traça os objetivos, processos, trocas de informações e infraestrutura necessárias,  

buscando alcançar uma implantação eficiente do BIM, devendo ser revisto e 

atualizado periodicamente.  

Segundo o BIM Project Execution Planning Guide, o plano deverá definir o 

âmbito de aplicação do BIM, identificar o fluxo dos processos de trabalho, definir as 

trocas de informações entre as partes, e descrever a infraestrutura necessária para 

a implantação (CICRP, 2011). Este plano deverá conter os procedimentos de 

execução, conforme a Figura 34. 

 
Figura 34 – Procedimentos de planejamento do plano de implantação BIM 

 
                Fonte: adaptado de CICRP (2011). 

 

Um dos passos mais importantes para a execução do plano é definir 

claramente as metas e o uso para a implantação BIM. Estas metas devem ser 

específicas da empresa, visando melhorar as etapas de planejamento, projeto, 

construção e operação do empreendimento. Como exemplo de meta, tem-se o 

desenvolvimento de projetos mais eficientes em relação ao consumo de energia 

através da interação de “modelos de energia” e da coordenação 3D dos sistemas da 

edificação.  

A identificação dos usos do BIM deve começar com a avaliação do potencial 

de utilização final da informação no modelo, ou seja, devem ser analisadas todas as 
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fases do empreendimento na ordem inversa – operações, construção, planejamento 

da construção e projeto –, identificando os usos desejados e as informações que 

serão valiosas a jusante (CICRP, 2011). 

No Project Execution Planning Guide são elencados 25 usos para o BIM: 

elaboração do projeto; análise (estrutural, iluminação, energia etc.); coordenação de 

projetos; planejamento da construção; estimativa de custos; planejamento do 

canteiro de obras, dentre outros. É necessária a definição dos usos para o 

mapeamento dos processos de trabalho, onde as tarefas são identificadas e 

analisadas (CICRP, 2011). 

O plano de implantação é uma ferramenta estratégica para planejar as 

interações dos membros da equipe BIM, devendo ser estudados os processos e os 

métodos de desenvolvimento de projetos que devem ser mapeados e analisados, 

objetivando definir quais e como serão alterados com a adoção desta tecnologia. 

O mapeamento dos processos mostra o sequenciamento e as interações 

entre os membros das equipes, permitindo que cada membro entenda claramente 

como os seus processos de trabalho interagem com os processos dos demais 

membros das outras equipes. Mostra como os processos do projeto de arquitetura, 

de estimativa de custos e de planejamento da construção serão sequenciados e 

inter-relacionados, identificando as trocas de informações que serão compartilhadas 

entre as várias partes, definindo claramente os diversos processos a serem 

realizados para os usos identificados e a dependência entre eles. Por exemplo, para 

que o modelo BIM seja usado no orçamento da construção é necessário que sejam 

inseridos parâmetros para facilitar sua confecção. 

O plano também deve contemplar os procedimentos de colaboração, 

incluindo a definição de procedimentos de gestão: os métodos de comunicação, 

gerenciamento de documentos, transferência e armazenamento de registros, 

estruturas de arquivos, permissões de uso, processos de revisão de interferências 

(clashes), armazenamento de arquivos; sistemas de backup; templates; convenções 

de nomenclatura; bibliotecas padrão e as normas para a partilha de informações, 

tanto externa quanto internamente. Nestes procedimentos de colaboração também 

devem ser definidas as fases de projeto onde serão realizadas as trocas de 

informação, qual a frequência adequada e quais os participantes necessários para 

realizá-las corretamente.  

Esse plano deve possibilitar uma sistematização das atividades na empresa, 
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para a orientar a identificação de uma solução e racionalizar os recursos disponíveis. 

A Figura 35 ilustra os tópicos que devem compor um plano de implantação BIM. 

 
Figura 35 – Mapa conceitual: implantação BIM 

 
         Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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4.1.1 Infraestrutura 
 

Para a adoção do BIM é importante que a empresa possua a infraestrutura 

necessária: os software e hardware adequados; mão de obra qualificada e 

proficiente acesso aos processos de trabalho das diversas equipes; disponibilidade 

de tempo e financeira. Estes itens que compõe a infraestrutura são abordados a 

seguir e estão divididos em tecnologia e mão de obra.  

 

• Tecnologia  

Os processos irão determinar quais tipos de ferramentas serão necessárias, 

sendo essencial que estas diversas ferramentas se comuniquem e funcionem bem 

em conjunto. Deverão ser definidos quais programas serão utilizados para os 

diferentes processos, detalhando as plataformas de trabalho, redes, pacotes de 

software e suas versões. Além disso, a equipe deve estar consciente da 

necessidade contínua de atualização de todos estes aspectos. 

Deverá ser decidido entre um formato de arquivo proprietário ou um padrão 

aberto. Cada um tem características positivas e negativas. Um padrão aberto poderá 

resultar numa maior capacidade de manter a acessibilidade dos dados ao longo do 

tempo. A opção pelo uso de plataforma única, composta por software proprietário, 

pode limitar o número de projetistas qualificados e contratados, porém melhora o 

uso dos dados, visto que minimiza as perdas de informações (CURT, 2010). 

O hardware deve estar adequado às ferramentas, necessitando, em geral, 

uma reestruturação do parque informático da empresa, visto que esses programas 

exigem máquinas robustas, com maior capacidade de processamento. A informação 

precisa ser compartilhada entre várias disciplinas ou organizações, e para que isso 

aconteça, devem ser escolhidas máquinas que se adequem aos usos previstos. 

 

• Mão de obra 
Na formação da equipe é essencial focar nas habilidades necessárias para 

cada função/membro; estabelecer a cultura de compartilhamento de conhecimento; 

desenvolver o entendimento do conceito de modelagem paramétrica orientada a 

objeto e abrangência do paradigma BIM, e sobretudo, da visão do ciclo de vida da 

edificação. A atribuição de funções e responsabilidades será discutida na seção 

seguinte. 
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Inicialmente, o BIM deve ser utilizado em um projeto piloto, em paralelo com a 

tecnologia existente, para produzir a documentação tradicional do projeto a partir do 

modelo. Isso irá permitir que a equipe recém-treinada coloque o conhecimento 

adquirido em prática e que a empresa desenvolva padrões de modelagem. 

Recomenda-se que, se possível, a empresa forme a equipe mesclando arquitetos 

mais experientes – com mais conhecimentos técnicos sobre projeto e construção – e 

profissionais mais jovens, que possivelmente tenham maior facilidade com a nova 

tecnologia.  

Posteriormente, deve ser expandido o uso do BIM em novos projetos, com a 

inserção das equipes de outras disciplinas, em abordagens colaborativas que 

permitam a partilha de conhecimentos desde a fase inicial do projeto.  

Vale ressaltar que a empresa deve estar atenta ao investimento inicial de 

tempo que ela deverá fazer, ou seja, terá que contabilizar o tempo do treinamento da 

mão de obra e o tempo necessário para que a equipe se adapte às novas 

ferramentas e aos novos processos de trabalho.  

 

4.1.2 Atribuição de funções e responsabilidades 
 

Deverão ser definidos os papéis específicos para os profissionais levando em 

consideração que as funções e responsabilidades nos processos tradicionais de 

projeto deverão ser ampliadas e que outras funções irão surgir no contexto BIM. 

Segundo Kymmell (2008), existem três funções bem definidas nesse contexto, 

que são: o gerente BIM (gerencia pessoas na implantação e manutenção do 

processo BIM); o facilitador BIM (auxilia profissionais que ainda não estão 

qualificados no uso de ferramentas BIM); e o operador BIM (profissionais 

responsáveis pela utilização de qualquer software BIM).  

Barison e Santos (2011) elencam diversas funções, detalhando-as com vários 

desdobramentos das três funções descritas por Kymmell e apontam as 

responsabilidades de especialistas BIM e seus papéis em cada etapa do fluxo de 

projeto, além de outros acréscimos. Todas com responsabilidades específicas, que 

podem ser acumuladas dependendo da empresa. Abaixo são listadas algumas 

delas: 
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Modelador BIM: cria e desenvolve modelos BIM, e extrai documentações a partir 

dos modelos. Deve ter conhecimento do processo de projeto e construção. O 

modelador é o operador descrito por Kymmell (2008), pois ele opera ferramentas 

para modelar a edificação. 

Analista BIM: faz análises e simulações baseadas no modelo, podendo ser uma 

função de um especialista dentro da empresa ou um consultor externo. O analista 

também é o operador descrito por Kymmell (2008), porque ele opera ferramentas 

para fazer análises e simulações no modelo. 

Gerente BIM: gerencia pessoas na implantação do BIM e sua manutenção. Deve 

ter conhecimento dos processos e ferramentas BIM. Este profissional é responsável 

pela coordenação da equipe, e pela produção e uso do modelo, estabelecendo as 

conexões necessárias para a comunicação com outras empresas e orientando a 

equipe na tomada de decisões. 

Gerente do modelo: integra informações de diferentes agentes. Planeja os 

mecanismos de troca e a manutenção de dados do projeto; define as convenções a 

serem seguidas; gerencia as versões do modelo, mantendo-o atualizado e preciso; 

cria uma estrutura padrão para os objetos da biblioteca de componentes. Esta 

função deve existir quando a empresa possui um volume de projetos que o gerente 

BIM não suporta gerenciá-los sozinho, necessitando dividi-los com outros gestores. 

Facilitador BIM: esta função não tem um paralelo direto na indústria da construção 

atual. O facilitador BIM auxilia profissionais que ainda não estão qualificados com as 

ferramentas BIM a visualizar as informações do modelo.  

Consultor BIM: orienta projetistas, desenvolvedores e construtores na implantação 

BIM. Cria estratégias e planos de ação para implantação BIM. 

Especialista em modelagem: mapeia requisitos de troca de informações para 

classes IFC e garante a integridade de dados trocados. São profissionais da 

Tecnologia da Informação (TI) que contribuem, juntamente com especialistas em 

diferentes áreas da indústria AECO, com o padrão IFC. 
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A estrutura da equipe deve ser definida de modo que cada função ou 

atividade seja de responsabilidade de um ou vários membros. Essas atividades 

devem ficar explícitas a todos os membros das equipes, evidenciando as relações e 

responsabilidades ligadas a elas. Essas funções podem ser desenvolvidas por 

profissionais da empresa, ou contratados externos (consultores). Os modeladores e 

gerentes devem fazer parte do corpo técnico da empresa/organização. 

 

4.1.3 Gestão da informação 
 

Como colocado anteriormente, a informação para ser útil deve ser 

compartilhada entre os diversos profissionais envolvidos em todas as fases do ciclo 

de vida da edificação. Esse pressuposto impõe a definição da forma como o modelo 

deverá ser desenvolvido e como a informação produzida deverá ser utilizada, quem 

irá usá-la e com que finalidade. Para isso, é fundamental possuir uma estrutura de 

classificação e definição dos procedimentos para intercâmbio de dados, objetivando 

a boa gestão e acesso à informação.  

 

• Usos da informação 
Para que as informações sejam compartilhadas, sem perdas de dados, é 

necessária a utilização de plataforma comum aos envolvidos ou a utilização de 

padrão aberto, como o IFC.  

As trocas de informações que ocorrem entre os participantes do projeto 

devem ser claramente identificadas, facilitando o entendimento de seu conteúdo. 

Devem ser estabelecidas as informações necessárias e as trocas previstas para 

cada uso.  

Também é fundamental a compreensão do uso futuro das informações. Por 

exemplo, quando um arquiteto acrescenta uma parede no modelo de arquitetura, 

essa parede pode possuir dados relativos aos materiais, às propriedades 

mecânicas, estruturais e outros atributos. O arquiteto precisa saber se e como esta 

informação será usada no futuro, pois a futura utilização desses dados pode 

impactar os métodos usados para desenvolver o modelo. 
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• Ambiente colaborativo de trabalho 
Segundo a NBIMS (2007), uma das premissas básicas do BIM é a 

colaboração de diferentes atores em diferentes fases do ciclo de vida de uma 

edificação, visando inserir, extrair, atualizar ou modificar as informações no modelo, 

para apoiar cada parte interessada. A utilização compartilhada das informações com 

a colaboração antecipada das partes interessadas possibilita um processo de 

tomada de decisão aberto e colaborativo desde a fase inicial de projeto, contribuindo 

para a redução de retrabalho, conflitos e custos, pressupondo a geração de um 

produto melhor resolvido. Isso se contrapõe com o método de produção tradicional: 

sequencial e fragmentado. 

A definição do fluxo de trabalho com o compartilhamento eficiente dos dados 

é essencial para o desenvolvimento eficaz de um projeto.  É importante que cada 

participante forneça seus subprodutos em cada fase de projeto, de modo a dar 

subsídios aos demais integrantes e fases posteriores. O Quadro 17  mostra as 

interações entre o incorporador, os membros do projeto e o construtor nas diversas 

fases de projeto e desenvolvimento do modelo. 

 
Quadro 17 - Mapa de colaboração  

Fase / Modelo 
Participantes 

Incorporador Arquiteto Projetistas 
parceiros Construtor 

Concepção 
de produto / 

Modelo 
Conceitual 
LOD 100 

Fornecer 
requisitos 

relacionados à 
forma, função, 
à expectativa 

de custo e 
cronograma 

Apresentar a 
intenção do projeto 

com conceitos e 
considerações 

locais 

Fornecer 
informações 

sobre as 
metas iniciais 
de construção 
e desempenho 

Fornecer 
informações 

sobre o custo 
inicial de 

construção, 
cronograma e 

construtibilidade 

Definição do 
produto, 

identificação, 
soluções e 

detalhamento 
de projetos / 
Modelo de 

Projeto 
LOD 200 
LOD 300 

Revisar o 
projeto. A 
aprovação 

final da 
elaboração do 

projeto 

Definir o projeto 
com participação 
do incorporador, 

engenheiros 
consultores e 

construtor. Realizar 
a coordenação do 

modelo com as 
disciplinas 

complementares 

Criar modelos 
de disciplinas 
específicas e 

análises 

Criar modelo de 
construção para 
a simulação, a 
coordenação, 
as estimativas 

de custo e 
cronograma da 

construção 
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Quadro 17 - Mapa de colaboração (continuação) 

Pós-entrega 
de projetos / 
Modelo de 

Construção 
LOD 400 

Monitorar a 
construção e 

contribuir para 
alterações de 

construção 

Responder a 
demandas da 
construção e 
atualizar as 

mudanças no 
projeto 

Responder a 
demandas de 
construção e 
atualizar as 

mudanças no 
projeto 

Gerenciar 
construção com 
subcontratados 
e fornecedores 

Pós-entrega 
da obra / 
Modelo 

as-built – 
LOD 500 

 Verificar o modelo 
as-built 

Verificar o 
modelo as-

built 
Preparar o 

modelo as-built 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 

É necessário estabelecer o fluxo de trabalho, criando os modelos de 

arquitetura e das disciplinas complementares por equipes de projeto, integrando os 

modelos através da coordenação e detecção de conflitos. Posteriormente esses 

conflitos devem ser resolvidos, gerando um modelo coordenado que produz a 

documentação e planejamento da construção. A Figura 36 descreve um ambiente de 

dados integrado e que permite que as informações sejam compartilhadas entre 

todos os membros do projeto através das três etapas do ciclo de vida da edificação 

– estudo de viabilidade, projeto, construção. 

 
Figura 36 - Fluxo de trabalho 

 
   Fonte: adaptado de BCA (2012). 
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É importante ressaltar que pode ser necessário dividir o projeto em modelos 

separados – projeto com três torres, modelado em três arquivos distintos, uma torre 

em cada arquivo. Nesse caso é feito um vínculo entre os arquivos formando o 

modelo integrado. Também pode ser dividido por disciplina – arquitetura, estrutura e 

instalações etc. Mas, em ambos os casos, é necessária a definição das 

coordenadas que serão utilizadas no registro dos diversos modelos.  

A equipe de desenvolvimento de projeto arquitetônico pode fazer uso de 

worksets, ou seja, de um arquivo central com permissões de utilização definidas 

para cada membro da equipe. Esse arquivo central fica armazenado em um servidor 

de dados, e cada membro da equipe trabalha no “trecho de projeto” que possui 

permissão, atualizando continuamente o arquivo central.  

 

• Procedência e integridade da Informação 

Devem ser observadas a procedência e a precisão das informações por 

serem aspectos que geram confiabilidade ao modelo. Deve ser estabelecido o 

controle dos dados, possibilitando que a informação fique protegida desde a sua 

criação até a utilização compartilhada. Isso deve ser garantido através do 

estabelecimento de regras que assegurem que os profissionais tenham acesso ao 

subconjunto das informações a que estão autorizados.  
Mecanismos de controle do modelo devem ser adotados, como relatórios de 

progresso físico, relatórios de modificações do modelo e gestão do projeto através 

de registro de vistas, dentre outros. 

 

4.1.4 Modelo BIM 
 

O edifício virtual consiste em um conjunto de modelos produzidos por 

diversos profissionais, com diferentes níveis de detalhamento e com diferentes 

ferramentas, sendo necessário estabelecer inicialmente regras básicas para esses 

modelos. O modelo deverá evoluir rapidamente durante as etapas do projeto. As 

mudanças devem ser catalogadas, especialmente quando a tarefa de geração do 

modelo é dividida e manipulada por profissionais diferentes.  

É importante definir preliminarmente a “filosofia de modelagem”, 

estabelecendo se o projeto fará uso de uma abordagem “aberta” ou “integrada”. A 

primeira trabalha com o conceito "modelo federado", que utiliza modelos parciais da 
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edificação para cada disciplina (submodelos) e estes são registrados apenas para 

realizar a coordenação entre eles, sendo que cada projetista mantém a 

responsabilidade e a propriedade de seu modelo e trabalho. A segunda abordagem 

trabalha com o conceito “modelo integrado”, onde no modelo da edificação 

coexistem os modelos parciais das diferentes disciplinas, com uma empresa 

responsável por sua manutenção (CURT, 2010).  

Outra questão a ser abordada é a customização da ferramenta para uso 

efetivo, ou seja, devem ser definidas as nomenclaturas para famílias, vistas, 

legendas, arquivos, diretórios. Devem ser criados templates – arquivos padrões de 

configuração – com elementos necessários e específicos para os diversos usos. No 

arquivo padrão devem ser definidos: vistas, materiais básicos, estilos de linhas, 

padrões, unidades de medida, níveis, elevações, eixos, dentre outros. Também 

devem ser criadas bibliotecas compostas por famílias de componentes: de 

anotações, de formatos de folhas de desenhos, de sistemas – paredes, esquadrias 

etc. 

O modelo deve representar a edificação utilizando parâmetros para a 

descrição das características geométricas e comportamentais. Os componentes do 

modelo BIM devem possuir especificações técnicas e funcionais que o representem.  

Na modelagem de uma edificação a maioria dos processos iniciais irá se 

relacionar com o planejamento do projeto, ou seja, a concepção e desenvolvimento 

do projeto. Para isso, inicialmente, deve ser feita a coleta de informações, sendo 

desenvolvida a criação em nível conceitual da maioria dos aspectos do projeto. Em 

seguida deve ser feita a análise do modelo com o consequente refinamento das 

informações. Esta fase de análise e de incorporação de seus processos associados 

geralmente começa logo após o início do projeto e continua até a sua conclusão. Por 

último, deve ser feita a gestão dos processos que irão gerar as informações 

necessárias para a compatibilização dos sistemas da edificação através da detecção 

de conflitos. Deve ser criado um cronograma para as decisões críticas de projeto, 

possibilitando o gerenciamento das mudanças.  

Devem ser identificados os métodos para garantir a precisão do modelo e a 

sua abrangência, sendo definida a forma como ele é criado, organizado, trocado e 

controlado. Nesse sentido, vários itens devem ser considerados: nomenclatura de 

arquivo para todos os projetistas e outros membros do projeto; como o modelo vai 

ser divido – por exemplo, por construção, por andares, por níveis, por zonas ou por 
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disciplinas; descrição do sistema de coordenadas (geo-referenciados/ponto de 

origem) a ser utilizado para permitir a integração mais fácil do modelo; e 

identificação e acordo sobre itens como padrões BIM, interoperabilidade/formato de 

arquivo, versão do IFC etc. 

A qualidade de um modelo pode impactar significativamente um projeto, por 

isso a empresa deve ter processos padrão de controle de qualidade. Estes devem 

ser definidos e implementados visando garantir que os participantes do projeto 

atendam a estes requisitos.  

 

4.1.5 Os níveis de detalhe 
 

O desenvolvimento do projeto requer níveis de detalhamento apropriados às 

diversas fases da projetação para cada uso pretendido da informação. Por exemplo, 

um modelo utilizado para o estudo de massa requer muito menos detalhe do que um 

modelo necessário para a execução da obra. Assim, foram estabelecidos diferentes 

tipos de modelos (KYMMELL, 2008; CURT, 2010): 

 

Modelo conceitual (LOD 100): possui alto grau de abstração, utilizado para discutir 

alternativas de concepção para a edificação entre os membros da equipe de projeto.  

Modelo de projeto (LOD 200/300): tem nível médio de detalhes e informações. 

Possui representações de todos os componentes principais, tais como paredes, 

portas, janelas, elementos estruturais básicos – colunas, vigas etc. Durante esta 

fase, os objetivos principais do modelo são: a análise do projeto, a comunicação 

entre os membros da equipe e as aprovações externas. São produzidos pelo 

escritório de arquitetura e pode incluir consultores, como os engenheiros estruturais 

e de instalações. Podem ser feitas análises e simulações, objetivando a obtenção de 

melhores alternativas para a edificação.  

Modelo de construção (LOD 400): tem alto nível de detalhes e informações. Deve 

conter elementos suficientes dos diversos sistemas – elétrico, hidráulico, incêndio, ar 

condicionado etc. – para que os conflitos possam ser detectados e resolvidos com 

precisão. Deve conter os meios e métodos para a construção do edifício, sendo 

utilizado para estudos de construtibilidade, análise detalhada de custos, 

planejamento da construção etc.  
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Modelo as-built (LOD 500): é o modelo tal como está construída a edificação. Deve 

ser atualizado durante a fase de pré-construção e continuar na fase de construção, 

de modo que o modelo possa permanecer uma cópia atualizada e precisa da 

edificação. Só é finalizado após a conclusão da obra, e deve ser utilizado na etapa 

de uso da edificação para fins de operação e manutenção ao longo da sua vida útil. 

 

A Figura 37 ilustra os tipos de modelo e seus usos, como exemplo o modelo 

de projeto gera a documentação, e o modelo de construção possibilita o 

planejamento da construção, orçamento e emissão de documentos para pré-

fabricação. 

 
Figura 37 – Tipos de modelos e seus usos 

 
Fonte: adaptado de Melo (2012). 

 

Conforme já visto, as fases de desenvolvimento de projeto estão associadas 

a níveis de detalhamento do modelo. O Quadro 18 mostra a relação entre as etapas 

de projeto definidas por Melhado e colaboradores (2006), os níveis de detalhe do 

modelo e os tipos de modelos. 
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Quadro 18 – Etapas de Projeto versus Níveis de detalhamento (LODs) versus Tipos de modelos 

Etapas de projeto 
definidas por Melhado e 

colaboradores (2006) 

Níveis de detalhe 
(LODs – Levels of 

Details) 

Tipos de modelos 
segundo Kymmell (2008) e 

CURT (2010) 

Fase de concepção do 
produto 

LOD 100 – Estudo de 
massa 

 

Modelo conceitual 

 

Fase de definição do 
produto;  
Fase de identificação e 
soluções de interfaces de 
projeto;  
Fase de detalhamento de 
projetos. 

LOD 200 – Geometria 
aproximada; e 
LOD 300 – Geometria 
precisa 

 

Modelo de Projeto 

 
geometria aproximada 

 
geometria precisa - secção do 

modelo 
 

 
Desenhos detalhados gerados a 

partir do modelo BIM 
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Quadro 18 – Etapas de Projeto versus Níveis de detalhamento (LODs) versus Tipos de modelos 
(continuação) 

Fase de pós-entrega de 
projetos LOD 400 – Fabricação 

 

Modelo de construção 

 

Fase de pós-entrega da 
obra LOD 500 – as-built 

 

 
Modelo as-built 

 

 
Comparação do modelo as-Built 

(acima) com o local físico (abaixo) 

 
 

Reservatório de água com 
especificação em anexo 

 
Fonte: adaptado de BCA (2012) e Melhado e colaboradores (2006). 
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4.2 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS, GERENCIAIS E CULTURAIS 

NECESSÁRIAS EM CADA ESTÁGIO DE ADOÇÃO BIM 

 

Para entender as especificidades do estudo de implantação do BIM proposto 

neste trabalho, foi construído o Quadro 19 com os níveis de adoção do BIM versus 

dimensões versus características necessárias para cada estágio de adoção. 

 

Quadro 19 - Níveis de adoção do BIM versus dimensões versus características de cada estágio de 
adoção 

Nível de 
adoção 
do BIM 

Dimensões 

Tecnológica Gerencial Cultural 

BIM 1.0 
- Utiliza ferramenta 
CAD/BIM no 
desenvolvimento de 
projetos arquitetônicos. 

- Processo individualizado 
de modelagem, sem o 
envolvimento e a 
colaboração de 
profissionais de outras 
áreas. 

- Substituição dos 
editores de desenho 
por modeladores 
geométricos 
parametrizados; 
 
- Necessidade de 
vencer a resistência às 
mudanças. 

BIM 2.0 

- Utiliza uma plataforma 
BIM para modelagem 
da edificação com as 
disciplinas que a 
compõe. Maior 
facilidade de troca de 
dados, sem perda de 
informação. 

- Processo colaborativo 
que envolve outras 
disciplinas como: 
instalações, estrutura etc.; 
 
- Associação de 
informações, como: tempo 
(4D), custos (5D) e análise 
de eficiência energética 
etc. 

- Alteração dos 
métodos de trabalho e 
da forma de pensar o 
projeto. 

BIM 3.0 

Acontece a modelagem 
em um ambiente BIM, 
com mais de uma 
plataforma, utilizando 
protocolos abertos, 
como o IFC para 
realizar a troca de 
informações. 

- Processo colaborativo 
que envolve todo o ciclo 
de vida da edificação. 

- Uso de entrega de 
projeto (IPD), com 
equipes integradas, 
utilizando um ambiente 
BIM para gerenciar o 
processo de projeto, 
construção e uso da 
edificação. 

Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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Vale ressaltar que a implantação do BIM deve ocorrer paulatinamente, 

atravessando os estágios de adoção, com o amadurecimento dos processos e dos 

profissionais nas dimensões tecnológica, gerencial e cultural. Os itens que 

caracterizam cada estágio de adoção do BIM nas referidas dimensões foram 

elencados no Quadro 19, e serão discutidos a seguir. 

No estágio 1.0, a tecnologia BIM é utilizada apenas no desenvolvimento do 

projeto arquitetônico, sem o envolvimento das outras disciplinas, porém os 

benefícios da adoção já são grandes. Ela possibilita rapidez e consistência nas 

informações do projeto, pois quando é feita uma alteração no modelo, todas as 

instâncias de representação – vistas, cortes, plantas-baixas etc. – são alteradas, 

evitando o trabalho de correção e conferência dos diversos desenhos, conforme é 

feito no modo tradicional (CAD).  

Neste estágio de adoção, as questões relacionadas às dimensões tecnológica 

e gerencial ficam simplificadas, pois envolvem apenas os programas para 

modelagem arquitetônica, a comunicação e o controle interno do escritório. Já na 

dimensão cultural as questões são mais profundas, pois envolvem a mudança da 

plataforma e processos de trabalho. é necessário que essas alterações sejam 

incentivadas, pois não é fácil a adaptação a tantas mudanças logo no primeiro 

estágio de adoção. Este momento envolve treinamento e adaptação para se chegar 

ao uso efetivo da ferramenta com eficiência e eficácia, envolvendo mudanças na 

projetação e no projeto. 

Na pesquisa de campo, em Salvador, foram constatadas que as empresas 

que estão neste estágio de adoção do BIM têm dificuldade em estabelecer o uso 

contínuo da ferramenta e apresentam muita resistência a mudanças no processo de 

projeto, principalmente no que diz respeito à definição antecipada de componentes 

da edificação. 

A pesquisa de campo também demonstrou que para implantar o BIM, é 

necessário o conhecimento de toda a abrangência que o paradigma possui, pois 

apenas o treinamento de ferramentas não garante sucesso na implantação. Precisa 

ser definido e executado um plano de implantação com todas as especificidades da 

empresa, para não haver descontinuidade no processo de produção e consequente 

abandono da tecnologia, como foi visto em uma das empresas que participaram da 

pesquisa. 
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Foi observada a grande dificuldade que as empresas possuem em gerenciar 

o tempo para a implantação, ou seja, foi subestimado o tempo para a modelagem de 

famílias de componentes, criação de templates com padrões definidos, dificultando o 

uso efetivo do paradigma BIM. 

No estágio 2.0 acontece a inserção no modelo de informações das diferentes 

disciplinas. Os benefícios estão relacionados com o trabalho colaborativo, com a 

partilha de conhecimentos entre os diversos projetistas e a detecção precoce dos 

conflitos, podendo reduzir o retrabalho e o tempo gasto. Também a associação de 

informações, como tempo (4D), custos (5D), análise de eficiência energética, e 

outros tipos de simulação e análise (nD), trazem grandes benefícios.  

Neste estágio de adoção, BIM 2.0, as questões relacionadas às dimensões 

tecnológica, gerencial e cultural envolvem um ambiente de trabalho colaborativo. Em 

relação à dimensão tecnológica, passam a ser utilizadas ferramentas de diversas 

disciplinas que compõem o projeto, sendo necessárias soluções de transmissão de 

dados (interoperabilidade) entre estas diferentes plataformas de trabalho para evitar 

a perda de dados, e consequente retrabalho.  

Em relação à dimensão gerencial, a interação com os demais parceiros 

precisa ser estabelecida desde a fase inicial de projeto, possibilitando a realização 

de estudos para a escolha da melhor solução para a edificação. A gestão de 

informações no modelo também precisa ser bem feita, garantindo precisão e 

confiabilidade aos dados.  

Quanto à dimensão cultural, vale ressaltar que o fomento à colaboração é 

fundamental, pois como foi visto, gera diversos benefícios. Porém, estabelecer o 

ambiente colaborativo não é tarefa fácil. 

No estágio 3.0, a modelagem acontece em um ambiente BIM com mais de 

uma plataforma, e utilizando protocolos abertos, como o IFC, para realizar a troca de 

informações. Isso facilita o processo colaborativo que envolve todo o ciclo de vida da 

edificação.  

Nesse estágio, as questões como a propriedade e a gestão do modelo 

precisam ser exploradas, pois ainda não estão bem definidas. Seria sensato que 

fosse desenvolvido um modelo de contrato em que todos os participantes pudessem 

compartilhar os benefícios resultantes do BIM. Segundo Succar (2009), o uso de 

entrega integrada do projeto IPD utilizando um ambiente BIM para gerenciar o 

processo de projeto, construção e uso da edificação é o estágio mais avançado de 
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adoção do BIM. Como exemplo descrito no BIM Handbook (EASTMAN et al., 2011), 

o Sutter Medical Center no Castro Valley na Califórnia, foi utilizado um contrato IPD 

que  facilitou a colaboração precoce e contínua durante o projeto e a construção.  

Vale ressaltar que atualmente são firmados contratos separados entre o 

proprietário, o escritório de arquitetura e os demais projetistas, e entre o proprietário 

e a construtora para a execução da obra. Com isso, os vários atores que estão 

envolvidos no processo desenvolvem seus trabalhos em “silos de conhecimento”, 

porém a complexidade dos projetos de hoje e as exigências de mercado já não 

comportam tal abordagem. Cada vez mais é exigido um ambiente colaborativo, onde 

ocorra o gerenciamento dos projetos, a colaboração entre construtor e projetistas 

desde o início do processo, promovendo uma partilha de conhecimentos que 

possibilitem gerar uma edificação de maior qualidade (KYMMELL, 2008). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando conhecer e contribuir para o processo de implantação do BIM em 

escritórios de arquitetura, foi realizada esta pesquisa, e nela são apontadas algumas 

questões referentes a adoção da tecnologia BIM, dentre elas:  

 

a) Demanda trabalho colaborativo, já que é necessária a utilização dos 

conhecimentos dos diversos projetistas envolvidos, e as informações 

precisam  ser analisadas e utilizadas as de forma eficiente; 

b) Permite um melhor encadeamento entre a realização de projetos e a 

construção da edificação, possibilitando utilizar informações do modelo para 

apoiar decisões para melhorar a qualidade do empreendimento. Diante disso, 

a pressão para a implantação do BIM vem normalmente do contratante, 

impulsionando o mercado para adoção; 

c) Na fase inicial da projetação, essa tecnologia facilita a criação de 

possibilidades projetuais e a tomada de decisões. Entretanto, o 

desenvolvimento da concepção inicial com o uso de ferramenta BIM exige 

mais informações do que o desenvolvimento através de croquis. Assim, deve 

ser aprofundado o estudo sobre esta questão. A Figura 38 mostra as três 

questões descritas acima. 

 
Figura 38 – Questões referentes a adoção do BIM 

 
    Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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Várias são as influências exercidas pela mediação da tecnologia BIM na 

projetação. Observam-se as interações entre o arquiteto e a proposta projetual, pois 

existe uma maior possibilidade de visualização e de simulações para auxiliar na 

tomada de decisões. Outra influência é em relação à modelagem paramétrica, pois 

esta permite explorar um maior número de diferentes configurações geométricas, 

facilitando a avaliação de alternativas de solução para a edificação. Também deve 

ser considerada a automatização da documentação, já que a representação gráfica 

a partir do modelo BIM acontece através das suas instâncias de visualização. Por 

último, destaca-se a projetação colaborativa no processo BIM, pois esta é facilitada 

pela existência de uma base de dados integrada, que centraliza todas as 

informações que são armazenadas e acessadas pelos diversos projetistas, 

permitindo que os mesmos tenham acesso às informações atualizadas e 

consistentes, conforme a Figura 39. 

 
Figura 39 – Influências exercidas pela mediação da tecnologia BIM 

 
  Fonte: elaboração da autora, 2013 

 

Constata-se que mesmo existindo casos em alguns países como Singapura e 

EUA, que se enquadram no estágio de adoção BIM 3.0, o estágio predominante nos 

países desenvolvidos é o BIM 2.0, e no Brasil, 1.0 para os poucos que adotaram, 

conforme explicitado na Figura 40. 
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Figura 40 – Níveis de adoção BIM 

 
   Fonte: elaboração da autora, 2013. 

 

Esta pesquisa identifica que houveram avanços mais significativos na 

implantação do BIM em um escritório em relação à outro. Infere-se que isto deve-se 

à diversos fatores como: o tipo de projeto desenvolvido, ou seja, se são projetos com 

similaridade ou não; o tempo necessário para confecção de bibliotecas de 

componentes; solicitação de mercado; e visão e experiência dos diretores da 

empresa. A Figura 41 mostra os fatores inferidos que influenciaram a implantação. 

 
Figura 41 – Fatores determinantes para implantação do BIM 

 
         Fonte: elaboração da autora, 2013. 

 

Sendo que a combinação da perspectiva de resultados e a experiência dos 

diretores, seja ela na condução de projetos complexos ou no conhecimento das 

tecnologias e suas possibilidades, configura-se como o fator mais determinante para 

o avanço e sucesso das experiências de implementação. 
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A implantação do BIM nos escritórios E e F foram as que mais avançaram 

devido a particularidades das mesmas, como o fato de desenvolver projetos 

similares, facilitando a elaboração da biblioteca de componentes;  a decisão e 

compromisso gerencial dos diretores; consciência das vantagens da adoção e tempo 

de mercado da empresa/experiência em projetos.  A Figura 42 mostra os fatores que 

contribuíram para uma implantação mais célere nestas empresas. 

 
Figura 42 – Fatores determinantes para  a implantação do BIM nas empresa E e F 

 
Fonte: elaboração da autora, 2013. 

 

Já as empresas C e D avançaram menos na implantação, mesmo possuindo 

o incentivo de um cliente em comum. Os fatores que influenciaram foram: dificuldade 

para utilizar a tecnologia BIM em projetos de outros clientes, pelo fato dos mesmos 

não conhecerem o paradigma e pressionarem quanto ao tempo de desenvolvimento 

do projeto; e tempo para confecção de bibliotecas de componentes diversos, já que 

os projetos não possuem similaridade. A Figura 43 mostra os fatores que 

influenciaram a implantação das empresas C e D. 

 
Figura 43 – Fatores determinantes para a implantação do BIM nas empresas C e D 

 
        Fonte: elaboração da autora, 2013. 
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Os dados mostram que fatores tecnológicos influenciam a adoção da 

modelagem da informação da construção nos escritórios, no entanto, a dimensão 

cultural e gerencial foram as que mais impactaram a amostra selecionada, sendo 

apontadas questões que precisam ser resolvidas. O Quadro 20 destaca as questões 

mais citadas pelas empresas entrevistadas. 

 
Quadro 20 – Questões mais citadas das dimensões: gerencial e cultural 

DIMENSÃO GERENCIAL DIMENSÃO CULTURAL 

•  Tempo necessário para a implantação;  

•  Necessidade de formação de mão de obra 

especializada; 

•  Integração com as equipes de parceiros;  

•  Falta de planejamento para implantação;  

•  Metodologia de projeto, e  

•  Compatibilização de projetos.  

•  Resistência em alterar os métodos de 

trabalho já consolidados, e 

•  Necessidade de mudança na forma de 

pensar a projetação em um ambiente 

mais colaborativo e considerando todo o 

ciclo de vida da edificação.  

Fonte: elaboração da autora, 2013. 

 

Os resultados da pesquisa de campo realizada embora não possam ser 

generalizados tendo em vista o tamanho reduzido da amostra e a sua dimensão 

geográfica, são elucidativos para a compreensão do processo de adoção do 

paradigma BIM em escritórios de arquitetura. Assim, a partir do entendimento desse 

panorama, espera-se contribuir para que esta adoção possa acontecer de forma 

mais efetiva e produza os resultados esperados. 

Várias são as dificuldades encontradas numa implantação de BIM: escassez 

de mão de obra capacitada (projetistas, arquitetos, consultores); inexistência de 

bibliotecas de componentes nacionais, e especialmente, a falta de compreensão 

abrangente dos conceitos e dificuldades envolvidos, dentre outras.  

Aliado a isso, cada projeto e cada empresa são diferentes, não podendo uma 

única metodologia contemplar as especificidades de cada para a adoção do 

paradigma BIM. Sendo assim, os passos iniciais devem conduzir a avaliações 

internas na empresa visando estabelecer o plano de implantação, onde deve ser 
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revista a organização da empresa com objetividade, avaliando a capacidade e 

disposição dos funcionários em aceitar as mudanças necessárias. O sucesso da 

implantação está diretamente relacionado com o nível de determinação dos 

membros da empresa e da eficácia do plano de implantação. 

Este plano deve contemplar os procedimentos de colaboração, incluindo a 

definição de procedimentos de gestão, como: os métodos de comunicação, 

gerenciamento de documentos, transferência e armazenamento de registros, 

estruturas de arquivos, permissões de uso, processos de revisão de clashes, 

armazenamento de arquivos; sistemas de backup; template file; convenções de 

nomenclatura; bibliotecas padrão e as normas para a partilha de informações, tanto 

externa quanto internamente. 

Concluindo, este trabalho apresenta um conjunto básico de assertivas sobre o 

qual os usuários podem aprimorar as suas visões, adequando-as às suas realidades 

e especificidades. Finalmente, o paradigma BIM apresenta ainda muitas questões a 

serem resolvidas, referentes aos modelos gerados, aos processos desenvolvidos e 

as ferramentas utilizadas, necessitando de desenvolvimento e discussão para que o 

mesmo se consolide no país. E nisto, este trabalho avança. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

A gestão da informação durante o ciclo de vida da edificação passa por estas 

duas grandes mediações: colaboração e interoperabilidade. O caminho para obter a 

interoperabilidade está no desenvolvimento elaborado do IFC e todos os aspectos 

levantados anteriormente devem ser considerados, desde o mapeamento da 

atividade de cada participante neste processo BIM, até a solução de trocas de dados 

entre diferentes ferramentas sem perda da informação. Muito ainda precisa ser feito 

até a completa eficiência do padrão IFC na interoperabilidade e no desenvolvimento 

de metodologias de trabalho consolidadas e eficientes.  

Vale ressaltar que a utilização compartilhada das informações com a 

colaboração antecipada das partes interessadas possibilita um processo de tomada 

de decisão aberto e colaborativo desde a fase inicial de projeto, contribuindo para a 

redução de retrabalho, conflitos e custos, pressupondo a geração de um produto de 

melhor qualidade. 
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Outra questão a ser destacada é a importância da criação de bibliotecas de 

componentes, assim como a maior aproximação entre fornecedores, arquitetos e 

engenheiros. Além de informações detalhadas dos produtos, tais como dimensões e 

características físicas, também será necessária a divulgação de dados relativos aos 

seus desempenhos.  

É importante o papel a ser cumprido pelas universidades, que devem 

trabalhar questões da formação e da difusão sobre BIM em todas as suas 

dimensões. Esta questão está atrelada a outras levantadas sobre as dificuldades de 

implantação do BIM, como: a escassez de mão de obra especializada (arquitetos, 

engenheiros das diferentes especialidades), a integração com equipes de parceiros, 

a alteração de métodos de trabalho, dentre outras.  

Os problemas de implantação do BIM poderiam ser reduzidos, a médio prazo, 

a partir de uma revisão dos currículos dos cursos de Arquitetura e Engenharia, que 

permitiriam incluir conhecimentos da tecnologia BIM de forma integrada e 

multidisciplinar, visando um conhecimento mais amplo de diferentes aspectos do 

projeto e da edificação e estimulando o trabalho colaborativo entre os diferentes 

profissionais, visto que a inserção do BIM nos currículos de possibilita: a melhor 

compreensão do projeto e da edificação representada; melhora a comunicação das 

intenções projetuais; analisar a sequência de atividades necessárias para a 

construção do edifício; ressalta a importância do projeto colaborativo; facilita o 

entendimento da sequência das operações realizadas no canteiro de obras, dentre 

outras questões. 

 

5.2 DESDOBRAMENTO E CONTINUIDADE 

 

O uso do BIM em todo o ciclo de vida da edificação possibilita melhorias de 

processos no setor da AECO, contribuindo para a satisfação do cliente. Entretanto, 

observou-se o uso da modelagem da informação da construção nas fases de 

projeto, gerenciamento de obra e construção, e pouco na fase de uso e manutenção. 

Infere-se a necessidade de melhor consolidação de conceitos sobre o tema, já que 

esta última fase é a mais importante e mais longa do ciclo de vida da edificação.  

Diante da relevância do assunto, é importante a realização de mais estudos 

sobre aplicação BIM na fase de uso da edificação, visto que potencialmente o BIM 

reformula os processos de trabalho, reduz as chances de erro e aumenta a 
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eficiência na manutenção preventiva e corretiva. As informações armazenadas em 

uma base de dados digital integrada podem ser úteis para uma variedade de 

práticas de manutenção, tais como: controle de qualidade e segurança, gestão de 

energia, manutenção e reparação, dentre outras. O acesso eficaz à informação 

possibilita minimizar o tempo e trabalho necessário na operação e manutenção da 

edificação, entretanto, para isso se faz necessário estabelecer como o BIM pode ser 

utilizado e quais são os requisitos para sua implantação nesta fase do ciclo de vida 

da edificação. 

Tendo em vista que não foi possível realizar a entrevista com os projetistas de 

instalações elétricas e hidro-sanitárias, é importante buscar atingir essa meta, como 

uma forma de se ter um panorama completo do estágio de adoção do paradigma 

BIM em Salvador. 

Finalmente, espera-se que haja uma aceleração da difusão do BIM, 

resultando em mais pesquisas sobre o tema, essenciais para que ocorra uma 

implantação eficaz e produtiva, com padrões definidos e estabelecidos, viabilizando 

o aproveitamento do potencial desta tecnologia em todo setor de AECO. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA ESCRITÓRIO “A” 

Equipe 5 arquitetos sendo 3 sócios e 2 colaboradores 
Projetos Comerciais, residenciais uni/multifamiliares 
Clientes Pessoas física e jurídica 
BIM Não adotou 
Data da entrevista 15.08.2012 

A empresa é composta por três sócios, um arquiteto líder e mais duas outras 

arquitetas. Atua há 40 anos em Salvador. A maioria dos projetos desenvolvidos pela 

empresa são projetos de edifícios residenciais. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta por:  

• arquiteto líder (sócio responsável parte de criação) 

• arquiteta (sócia responsável por: fechamento de contratos, aprovação na 

prefeitura e parte administrativa do escritório) 

• arquiteta (sócia responsável pelo gerenciamento do desenvolvimento dos 

projetos) 

• área de produção (duas arquitetas contratadas) 

• um estagiário de arquitetura 

a1.2 Ferramentas 

Todo projeto era feito manualmente, depois, com o ingresso das sócias, o 

processo de informatização do escritório foi iniciado.  

O escritório considera o AutoCAD como a melhor ferramenta de trabalho, sem 

sentir necessidade de migração para ferramentas BIM. Isto se dá porque os 

profissionais parceiros também trabalham com o AutoCAD e os clientes ainda não 

solicitaram a mudança. Não há previsão de mudança de ferramentas de trabalho. 

Na implantação do AutoCAD foram criados padrões próprios do escritório, sendo 

observado desde o início a importância destas definições para a utilização do 

software. Os padrões são alterados sempre que necessário, buscando atender as 
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necessidades dos projetos desenvolvidos. A empresa buscou levar para o 

AutoCAD as características gráficas próprias do escritório, objetivando deixar as 

pranchas produzidas na ferramenta com as características do escritório.  

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

O estudo preliminar é iniciado a partir do terreno, das necessidades do cliente e 

das condicionantes da legislação. Em geral, nesta fase, o cliente não fornece um 

levantamento planialtimétrico do terreno, sendo verificado se a área do terreno, 

que consta na escritura, está compatível com a área que consta na base SICAR.  

É feito um traçado inicial da poligonal do terreno no computador e os recuos 

necessários. Com estes dados é iniciado o processo de concepção, que é todo 

realizado à mão, na prancheta pelo arquiteto mais experiente da empresa.  

Depois de realizada esta parte de criação (com dimensões), o estudo é passado 

para a área de produção, onde é desenvolvido com a ferramenta AutoCAD para 

poder ser calculado a área privativa (área que vai ser vendida) e área construída. 

Sendo estas as informações mais relevantes para o cliente neste momento. 

Em seguida é feito o lançamento prévio da estrutura, e quando há necessidade, 

por se tratar de uma estrutura mais diferenciada, é consultado o escritório de 

projetos estruturais para uma orientação prévia. Foi relatado que isto é pouco 

frequente, e como exemplo, foi relatado que recentemente foi desenvolvido um 

projeto de edifício de apartamentos em que os pavimentos eram diferentes. Neste 

caso foi necessária uma consulta prévia tanto com os engenheiros estruturalistas 

quanto com os engenheiros responsáveis pelos projetos de instalações prediais.  

Em geral são realizadas várias modificações no estudo preliminar até a aprovação 

pelo cliente (isto depende de cada projeto e de cada cliente). Estas modificações 

são feitas no AutoCAD, facilitando a execução das mesmas.  

Para dar continuidade ao processo de projeto, já com a aprovação do cliente, é 

desenvolvido o projeto legal, para ser submetido à Superintendência de Controle 

e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Foi relatado que se até 

este momento o levantamento planialtimétrico do terreno não foi entregue, a 

empresa aguarda, pois o projeto legal só é desenvolvido com o levantamento do 

terreno realizado por uma empresa especializada.  
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Nessa fase, o escritório lança a estrutura e os “dutos” para instalações, pois “[...] o 

tempo que a gente perde aqui, a gente ganha lá na frente, ou seja, é muito válido 

pensar antes.” Entretanto, a pressão que os clientes fazem em relação ao tempo 

destinado a projetação nesta fase é grande. Um dos entrevistados relatou que os 

clientes querem que o projeto legal seja desenvolvido o mais rápido possível para 

ser submetido à Sucom e que entendem que gastar tempo nesta fase é perder 

dinheiro, configurando-se uma grande dificuldade para o escritório conduzir o 

processo de projeto.  

Enquanto o projeto está na prefeitura para análise, dá-se prosseguimento a: 

detalhes	  da fachada (cor de pastilhas, panos de pintura, esquadrias etc...) e das 

áreas comuns (playground, piscina, guarita etc...). Isto ocorre porque, logo após a 

aprovação do projeto na Sucom, o empreendedor necessita começar a trabalhar a 

parte comercial do empreendimento com a preparação de imagens para 

publicidade. Para compor o orçamento da unidade a ser comercializada, ainda 

nesta fase, é necessária a especificação detalhada do apartamento tipo.  

Em geral, o escritório aguarda a aprovação para começar a desenvolver o projeto 

executivo de modo a minimizar o retrabalho, já que a Sucom sempre exige várias 

modificações no projeto até sua aprovação. No desenvolvimento do projeto 

executivo, é feita a compatibilização com o projeto estrutural, gerando também 

outras alterações. 

O escritório faz o detalhamento de esquadrias, das áreas comuns como: guarita, 

piscina, parque infantil, salão de festas, jogos, bar da piscina etc. Porém, caso 

seja contratado outro profissional para a execução do projeto de arquitetura de 

interior, o escritório não realiza o detalhamento referente às áreas comuns 

internas da edificação. 

Dos clientes, apenas um contrata o escritório de projeto estrutural e instalações 

para que estes projetos complementares iniciem na fase do projeto legal. Os 

demais clientes só contratam os projetos complementares depois que o projeto 

arquitetônico foi aprovado na Sucom. O escritório trabalha com vários parceiros 

nas diversas disciplinas, e quem os escolhe são os clientes. 
 

Q2 Produtos desenvolvidos 
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a2.1 Documentação 

O escritório trabalha desenvolvendo todos os projetos com representação 

bidimencional, tendo produtos como: plantas-baixas, cortes, fachadas 

(desenvolvidos em AutoCAD) e plantas com lay-out e perspectivas (feitas à mão). 

Estes dois últimos itens são executados desta forma, por acreditarem que isto 

imprime um caráter personalizado e diferenciado aos projetos. 
 

Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura/instalações 

Quando os arquitetos recebem o projeto estrutural, o mesmo é lançado no projeto 

arquitetônico, onde são geradas, após análise, as plantas faladas. Nelas são 

comentadas as necessidades de alterações no projeto. Exemplos: as 

possibilidades de redução ou deslocamento de vigas e pilares; ou o projeto está 

contrariando o projeto legal com uma área que é para ser permeável e no projeto 

estrutural tem uma laje. Tudo isso é comentado, para ser revisto pelo projetista de 

estruturas. Foi relatado que reuniões para a discussão das soluções dadas para 

estas questões também trazem excelentes resultados para o projeto.  

O escritório realiza reuniões com os parceiros das diversas disciplinas que 

compõe o projeto, com o intuito de discutir e definir os elementos necessários que 

irão impactar no projeto arquitetônico. Foram mencionados como exemplos: a 

definição dos espaços necessários para a colocação de dutos e a “área 

suficiente” para a colocação dos condicionadores de ar; a definição do sistema de 

aquecimento e a área para colocação do boiler.  

O projetista de estruturas resolve as questões apontadas pelos arquitetos e 

devolve o projeto, e os arquitetos analisam as soluções. Uma vez estando de 

acordo, o projeto executivo poderá ser finalizado. Este processo, em geral, 

demanda várias alterações no projeto estrutural, até que o projeto executivo 

esteja consolidado.  

São inseridas todas as definições firmadas nas reuniões do projeto executivo, 

salientando que o projeto estrutural é o mais trabalhado. Isto implica em colocar 

as dimensões finais dos pilares, vigas e paredes gerando um arquivo “arqestr” 

(arquitetura + estrutura). O escritório considera a compatibilização com o projeto 
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estrutural imprescindível. Este trabalho não existe desta forma detalhada com as 

outras disciplinas e a compatibilização é realizada através do cliente. 

Os detalhes são realizados depois da compatibilização do projeto executivo de 

arquitetura com o projeto estrutural, porém algumas vezes o cliente exige que o 

detalhamento de esquadrias, por exemplo, seja feito antes disso, gerando 

invariavelmente retrabalho. 

Como exemplo de problema criado pela não realização de compatibilização de 

projetos, foi relatado que num projeto de edifício de apartamentos, a abertura de 

iluminação/ventilação das escadas foi projetada como um rasgo vertical inteiro na 

fachada. O projeto estrutural não observou e colocou vigas fechando parte desta 

abertura. Isto só foi observado quando as vigas já estavam concretadas, tendo 

que ser dado outra solução para esta fachada.  

a3.2 Compatibilização  

O escritório acredita que a compatibilização total dos projetos deve ser realizada 

fora do escritório, por ser um trabalho muito grande que não é reconhecido pelos 

clientes, e consequentemente, não é remunerado como deveria.  

A compatibilização total dos projetos, em geral, é realizada por uma empresa 

especializada, contratada pelo cliente. Os clientes do escritório são 

incorporadoras/construtoras, e diferentemente de um cliente pessoa física, eles 

têm experiência em construção civil, participando muitas vezes desse processo 

de compatibilização.  

O escritório ressalta que “o ponto de partida é a criação arquitetônica”, ou seja, a 

liderança e primazia, no processo de compatibilização, é do escritório de 

arquitetura. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      

As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque 

este escritório não adotou o BIM. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      

As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque 

este escritório não adotou o BIM. 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA ESCRITÓRIO “B” 
 

Equipe 11 arquitetos  
Projetos Comerciais, residenciais unifamiliar/multifamiliares 
Clientes Pessoas físicas e jurídicas 
BIM Não adotou 
Data da entrevista 31.08.2012 

A empresa possui unidades em Salvador, São Paulo e em Angola, atuando há 36 

anos no mercado. A unidade de Salvador é responsável pelos projetos, a de São 

Paulo é responsável pelas compras de materiais e Angola empreende e constrói. 

Normalmente, trabalham com grandes glebas, empreendimentos com 90 a 100 

unidades (residenciais ou comerciais). A empresa desenvolve projetos no Brasil, 

mas a maior parte dos projetos (cerca de 60%) é desenvolvida para ser construída 

em Angola. Os empreendimentos em Angola são feitos para a classe A e A+, com 

características peculiares do país. Estes empreendimentos são desenvolvidos 

dentro da expectativa do mercado local. A empresa possuía, na data da entrevista, 

cinco empreendimentos em Angola. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A estrutura da empresa adota um sistema de trabalho horizontal, ou seja, um 

arquiteto que pode coordenar outros dois ou três em um dado projeto, pode em 

outro não ser mais coordenador. Isto faz com que não exista liderança fixa na 

equipe de projetistas.  

A quantidade de arquitetos envolvidos em um projeto depende da demanda de 

trabalho e do tempo disponível. Na prática, um arquiteto pode trabalhar um dia em 

um projeto, e trabalhar no dia seguinte em outro, ou mesmo no turno seguinte. 

Todos trabalham desde “[...] o parafuso da esquadria até o planejamento de 

cidade”.  

a1.2 Ferramentas 

O presidente da empresa desenvolve croquis no seu processo criativo  sendo a 
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proposta posteriormente desenvolvida no AutoCAD.  

Os demais arquitetos fazem geralmente croquis muito esquemáticos e utilizam o 

SketchUp para realizar o estudo de massa, e depois utilizam o AutoCAD nas 

fases posteriores do desenvolvimento do projeto. 

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

O estudo de massa é feito utilizando o SketchtUp. Um dos entrevistados ressalta 

que “O Sketch é fácil, intuitivo e prático de trabalhar. Nesta fase de concepção ele 

é perfeito para se trabalhar”.  

No desenvolvimento do estudo preliminar é definida a composição da unidade 

(área, quantidade de cômodos etc..) e a tipologia da unidade habitacional. 

Posteriormente, inicia-se o desenvolvimento do projeto legal para ser aprovado 

pelo Comissariado em Angola. O processo de obtenção da aprovação é mais 

demorado, mas quase nunca requer alterações projetuais. Por isso, mesmo não 

tendo recebido a aprovação do “projeto legal”, geralmente é iniciado o 

desenvolvimento do projeto executivo, pois normalmente ele é desenvolvido sem 

gerar retrabalho. 
 

Q2 Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 

O projeto de arquitetura é bem detalhado. Por exemplo, num projeto de um 

condomínio de casas, é feito o projeto urbanístico com implantação, 

terraplanagem, geometria, sistema viário e drenagem e o projeto arquitetônico de 

áreas comuns e privativas, com todos os detalhes necessários para a execução 

(esquadrias, bancadas, diagramação de piso, dentre outros). Foi relatado por um 

dos entrevistados que “Foram feitos aqui, projetos com mais de 200 pranchas.” 

a2.2 Simulações 

Ainda não realizam simulações de desempenho térmico, lumínico etc., mas estão 

pensando em contratar uma empresa para realizar isto. Entendem que a questão 

da sustentabilidade é irreversível, e em futuros empreendimentos pretendem 

investir nisso. 
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Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura 

É utilizado na maioria dos projetos um sistema estrutural que eles possuem um 

relativo domínio, por isso são realizadas poucas consultas com os especialistas 

em estrutura. Geralmente, a estrutura lançada no projeto legal, pelos arquitetos, 

necessita de pequenas alterações (apenas algumas secções de pilar são 

alteradas). A comunicação entre os parceiros é feita através da troca de arquivos 

em formato DXF.  

a3.2 Compatibilização  

A compatibilização do projeto estrutural com o arquitetônico é feita pelos 

profissionais de arquitetura, não sendo contratado um escritório especialista para 

isto. A compatibilização é feita ao longo do desenvolvimento dos projetos, 

começando no desenvolvimento do projeto legal.  

Foi relatado que eles estão tendo muitos problemas nas obras devido à falta de 

compatibilização entre os projetos. Por isso, estão pensando em criar um núcleo 

em Angola só para esta atividade. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

Resolveram adotar o Revit porque a projetação arquitetônica deve ser feita 

tridimensionalmente, interagindo com todos os processos relacionados com a 

construção. Também por ser uma tendência e pela facilidade de realizar 

alterações no projeto, pois quando é feita uma modificação no modelo todas as 

pranchas são alteradas. 
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

• Dificuldade de aprendizado da ferramenta e formação de mão de obra; 

• Resistência à mudança porque consideram o software ruim para uso. (Não 

é a complexidade do software, pois o 3DStudio é complexo e é excelente, 

o Revit é “duro”, apresentando muitas dificuldades para o uso); 

• Integração com a equipe de parceiros (foi difícil, pois eles utilizavam outras 
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ferramentas); 

• Resistência da equipe em mudar a metodologia de projeto (principalmente 

em fazer definições antecipadas); 

• Tempo necessário para modelar a biblioteca de componentes.  

Tentativa de adoção sem êxito: 

Resolveram adotar a ferramenta Revit, mas não obtiveram êxito. Começaram a 

implantação em 2008, e após vários meses, desistiram. Retomaram em 2011 e 

pararam. Atualmente, não pensam em retornar. Entretanto, foi dito que a empresa 

está aberta a novas tecnologias, mas considera muito difícil a adoção deste 

software. 

A empresa considera que fez um grande investimento para essa adoção, pois 

parava suas atividades todos os dias às 16 horas para o treinamento na 

ferramenta, investiu na aquisição de software, máquinas, viagens, cursos, livros, 

etc. Dos 11 arquitetos só 3 continuaram interessados em utilizar a ferramenta 

durante os dois anos de tentativa de implantação.  

Percebem que para a implantação do BIM é necessário um núcleo BIM, com um 

coordenador e modeladores para a confecção de biblioteca necessária. Porém 

consideram que esta implantação é demorada. 

A empresa escolheu o Revit para a adoção, porém os arquitetos acham a 

ferramenta pouco intuitiva e que foge do fluxo de criação e desenvolvimento de 

projetos da empresa. Um dos entrevistados relata que “[...] o Revit não é utilizado 

porque ele tira o foco do projeto, necessitando gastar tempo com modelagem e 

parâmetros. Para conceber uma ideia você não precisa construir virtualmente com 

tanto detalhe. Tudo tem seu tempo de amadurecimento.” 

E continua: “Para colocar uma bancada é necessário especificar que tipo de 

material ela terá, isto é ruim. [...] porque eu tenho que definir o granito, a testada, 

a cuba que a bancada terá? Não quero saber disso agora, não me interessa 

saber, se eu ainda estou num estágio macro de planejamento.”  

“Para representar uma divisória de banheiro no AutoCAD é só colocar duas linhas 

e uma porta, se ela vai ser de fórmica, de vidro, de granito, isso é depois. Porque 

que eu tenho que decidir isso agora? Porque que eu tenho que fazer esses 



173	  
 

‘blocos’ agora? Porque que eu não posso fazer isso no momento correto da sua 

aplicação?” 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      

As perguntas referentes a esta unidade de contexto não foram aplicadas, porque 

considerou-se que este escritório não adotou o BIM. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA ESCRITÓRIO “C” 

Equipe 10 arquitetos e 4 estagiários de arquitetura 
Projetos Comerciais, residenciais unifamiliar/multifamiliares 
Clientes Pessoas físicas e jurídicas 
BIM Adota desde 2011 
Data da entrevista 05.09.2012 
 
A empresa atua há 17 anos em Salvador. A maioria dos projetos feitos pelo 

escritório é residencial (edifícios de apartamentos). 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta por dez arquitetos e quatro estagiários de arquitetura. A 

divisão das equipes de trabalho se dá por etapa de projeto, devido à percepção 

de que os funcionários possuem habilidades diferentes para cada fase. A 

estrutura da empresa é composta por três equipes, cada uma responsável pelo 

desenvolvimento das seguintes fases: estudo preliminar, projeto legal e projeto 

executivo. 

a1.2 Ferramentas 

Possuem um cliente (incorporadora) que solicitou a utilização de ferramentas BIM 

para o desenvolvimento de projetos. Este cliente proporcionou um treinamento 

para os escritórios de projetistas parceiros, e  uma consultoria dentro de cada 

escritório, objetivando a implantação de ferramentas BIM nestes escritórios. Foi 

utilizado o Revit Architecture em um projeto piloto, para iniciar o processo de 

implantação da ferramenta, posteriormente foi desenvolvido de um novo projeto 

em Revit. Nos demais projetos utilizam o AutoCAD 

Foram treinados todos os arquitetos, porém três arquitetos estão focados na 

implantação do BIM e o restante continua trabalhando com o AutoCAD.  

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

A equipe da fase de estudo preliminar é composta pelo arquiteto líder, que faz a 
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concepção do projeto, mais uma arquiteta e dois estagiários. No desenvolvimento 

do estudo preliminar é lançada a estrutura da edificação, pelo arquiteto líder, 

depois é consultado o engenheiro de estrutura para ajustar, caso seja necessário, 

e validar a proposta feita. Como a maioria dos projetos são de edifícios de 

apartamentos, é fundamental a definição do posicionamento e dimensões dos 

pilares no estudo preliminar para que sejam otimizados os pavimentos de 

garagem. 

O estudo preliminar aprovado pelo cliente é passado para a equipe de 

desenvolvimento do projeto legal. Este é desenvolvido e enviado para a Sucom. 

Em geral são exigidas várias alterações no projeto até a sua aprovação, e para 

evitar retrabalho, o escritório opta por esperá-la sem dar continuidade ao 

desenvolvimento. 

Uma vez aprovado o projeto legal, a equipe responsável pelo projeto executivo 

começa a desenvolvê-lo. Depois de resolvidas e validadas, entre os projetistas, as 

questões referentes à compatibilização dos projetos de estrutura e instalações, é 

iniciado o detalhamento do projeto, incluindo todas as áreas comuns (play ground, 

piscina, salão de festas, paginação de pisos e fachadas etc.) e áreas privativas. 

Se for contratado outro profissional para desenvolver o projeto de arquitetura de 

interiores, então vários destes detalhes não são desenvolvidos pelo escritório. 
 

Q2. Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 

Os produtos desenvolvidos são representados bidimensionalmente. 

a2.2 Simulações 

O escritório não utiliza programas específicos para realizar simulações, quando 

acha necessário este serviço é contratado fora. 
 

Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura e compatibilização 

Inicialmente o projeto legal é enviado para o engenheiro de estrutura com o 

lançamento prévio de pilares, para que seja feito o projeto estrutural. Quando 
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recebem de volta, o escritório de arquitetura realiza a compatibilização. A 

comunicação entre os projetistas é feita através de telefonemas, internet e 

reuniões.  
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

A empresa resolveu adotar o BIM através da iniciativa de um cliente 

(incorporadora) que proporcionou treinamento para os escritórios parceiros e 

disponibilizou consultoria.  Foi relatado por um dos entrevistados que “[...] eles 

resolveram abraçar a ideia, porém que a coisa é mais complicada do que parece.” 

E continuou: “O escritório tem um volume de trabalho grande e para colocar o 

Revit em funcionamento é necessário mudar a forma de pensar. No dia a dia do 

nosso escritório é muito complicado, pois na fase de implantação a produção fica 

mais lenta.” 
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

A maior dificuldade foi a mudança na forma de projetar. Um dos entrevistados 

afirma que “[...] na mudança para o AutoCAD a forma de projetar continuou a 

mesma, só passou do lápis e papel para o computador. Agora é diferente, a forma 

de pensar muda, sendo necessárias definições antecipadas no projeto. A 

resistência a mudança é grande.” 

O tempo necessário para a implantação da tecnologia se constitui numa grande 

dificuldade. Foi relatado que “[...] a dificuldade é a prática no dia a dia”, ou seja, 

esta fase inicial envolve mais tempo para a produção, pois abrange diversos 

aspectos: a pouca experiência com a ferramenta; a nova forma de pensar o 

projeto; e a necessidade de se criar uma biblioteca de componentes construtivos. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

5. Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

Foi utilizado o Revit Architecture em um projeto piloto e iniciado o 
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desenvolvimento de um novo projeto em Revit. Nos demais projetos, utilizam o 

AutoCAD. 

c1.2 Forma de projetar 

Na implantação da tecnologia foi modelado um projeto piloto, que inicialmente foi 

definido e desenvolvido com auxílio do AutoCAD, para posteriormente ser 

modelado em Revit, facilitando o trabalho por já possuir as definições existentes 

do projeto. Foi modelado tanto o projeto de arquitetura quanto o projeto de 

arquitetura de interior, o que gerou maior dificuldade. Contaram com o apoio de 

uma consultora, duas vezes por semana, para ajudar na modelagem. 

Depois do projeto piloto, foi iniciada a modelagem de outra edificação que tem 

uma volumetria complexa. O estudo preliminar deste projeto já está desenvolvido. 

Foi relatado que usar o Revit para um projeto com esta característica, facilitou 

muito o desenvolvimento do mesmo.  

Foi dito que neste novo projeto, que possui os vários pavimentos diferentes e 

forma complexa, não foi possível modelar cada componente da edificação com 

“[...] o rigor da realidade, devido ao tempo”. Foi modelado, por exemplo, uma 

parede convencional fina para simular uma cortina de vidro.  

c1.4 Tempo  

O edifício possui a forma complexa, dificultando a modelagem. Porém foi 

ressaltado por um dos entrevistados: “[...] se foi complicado no Revit, no CAD (sic) 

seria muito pior, pois saberíamos como fazer, mas imagine o trabalho: 30 

pavimentos, 30 plantas baixas! E o resto? Cortes, fachadas?” 

        c1.9 Vantagens 

Os entrevistados acreditam que uma vez implantada a tecnologia BIM, ela venha 

reduzir o tempo de trabalho, pois a grande vantagem é a facilidade na alteração 

dos projetos. Uma alteração no modelo repercute automaticamente em todos os 

documentos do projeto por serem instâncias de visualização deste.  

Acreditam que o BIM uma vez implantado trará muito mais vantagem no 

desenvolvimento de projetos, porém a implantação do Revit é muito mais 

complexa e difícil que a do AutoCAD. 
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        c1.10 Desafios 

Afirmam que o mercado em Salvador ainda não exige o uso de ferramentas BIM, 

apenas este cliente que investiu. “A partir do momento em que os clientes 

passarem a exigir, a implantação terá que acontecer, porque também eles 

passarão a entender o tempo necessário para implantação. Fica muito difícil 

aumentar o tempo de produção, se para o cliente, que quer rápido o projeto 

pronto, tanto faz utilizar AutoCAD ou Revit.” 

Percebem que é necessário estabelecer padrões e técnicas de modelagem e 

como serão feitos os modelos para cada fim. Na modelagem do projeto piloto, o 

cliente fez exigências visando a obtenção de quantitativos para fins de orçamento. 

Foi salientada a importância da universidade na formação de profissionais com 

conhecimento de BIM. E que a exigência do mercado e a existência de 

profissionais qualificados são essenciais  para a difusão do paradigma. Por fim 

afirmam que a expectativa e a resistência quanto ao Revit são grandes. 
 

Q7 A empresa sente necessidade de modelar "famílias" de componentes 
para o desenvolvimento de seus projetos?   

c2.1 Modelagem 

A modelagem dos componentes da biblioteca exige muita organização. Segundo 

um dos entrevistados “[...] se não lá na frente embola tudo, você vai procurar um 

determinado componente, e como foi que foi nomeado? Está onde?” 

Como já mencionado, o projeto piloto foi desenvolvido primeiro no AutoCAD, para 

depois ser modelado no Revit. Também houve ajuda de uma consultoria. Estes 

fatores ajudaram na modelagem dos componentes do projeto piloto, facilitando a 

organização e possível  utilização futura destes componentes.  
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APÊNDICE D - ENTREVISTA ESCRITÓRIO “D” 

Equipe 5 arquitetos , 1 “cadista” e 2 estagiários de arquitetura 
Projetos Comerciais, residenciais unifamiliar / multifamiliares 
Clientes Pessoas físicas e jurídicas 
BIM Adota desde 2011 
Data da entrevista 06.09.2012 
 
A empresa atua há 17 anos em Salvador. A maior parte dos projetos desenvolvidos 

são de edifícios residenciais e comerciais. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta por cinco arquitetos, um “cadista” e dois estagiários de 

arquitetura. 

a1.2 Ferramentas 

Possuem um cliente (incorporadora) que solicitou a utilização de ferramentas BIM 

para o desenvolvimento de projetos. Este cliente proporcionou treinamento para 

os escritórios de projetistas parceiros, e colocou uma consultoria dentro de cada 

escritório, objetivando a implantação de ferramentas BIM nestes escritórios. Foi 

utilizado o Revit Architecture em um projeto piloto, e iniciado o desenvolvimento 

de outro projeto. Nos demais projetos utilizam o AutoCAD. 

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

A criação é toda feita no papel, pelo arquiteto líder e o outro sócio. Os 

entrevistados consideram muito importante o desenho à mão livre, e acreditam 

que a ideia deve ser representada desta forma, sendo o AutoCAD a ferramenta 

de desenvolvimento de projeto.  

Posteriormente, o estudo é colocado em ambiente computacional. O estudo 

preliminar é sempre feito pelos dois arquitetos líderes do escritório. Uma vez 

aprovado pelo cliente, outro arquiteto é integrado a equipe para o 

desenvolvimento do projeto legal.  
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O projeto legal só vai para a Sucom depois que o projetista de estrutura analisa a 

estrutura lançada. Uma vez inseridas as alterações solicitadas, o projeto legal é 

submetido a aprovação. O desenvolvimento do projeto legal, em geral envolve 

mais um arquiteto e um “cadista”.  

O projeto básico começa a ser desenvolvido, geralmente, quando o projeto legal 

já passou por pelo menos três setores da Sucom sem maiores problemas. Isto se 

dá porque é necessária a definição da especificação mais detalhada para o 

desenvolvimento das peças de publicidade para a área comercial.  

Em seguida, é desenvolvido o projeto executivo e o detalhamento para fornecer à 

obra as plantas necessárias a sua execução. Os entrevistados entendem que é 

fundamental o detalhamento de diversos itens da obra, como a diagramação de 

pisos e paredes de ambientes molhados, pois isto minimiza gastos e facilita a 

execução (ex: se o revestimento é 20 x 20 cm, pode ser colocada uma esquadria 

de 60 x 60 cm para não ter arremate no vão da esquadria). A ideia do 

detalhamento é promover a racionalização e a economia de materiais, mão de 

obra e tempo na obra. Foi relatado que existe uma dificuldade dos clientes 

definirem os materiais a serem comprados com antecedência, dificultando a 

execução do detalhamento.  

Em geral, o cliente contrata um profissional para fazer a arquitetura de interiores, 

e então é passado o projeto legal para que este profissional possa desenvolver o 

“projeto de interiores”. 
 

Q2 Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 

Os produtos desenvolvidos são representados bidimensionalmente. 
 

Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura 

Todas as comunicações ficam documentadas ao longo do processo de 

desenvolvimento de projeto, em geral, com plantas faladas e protocolo de entrega 

e recebimento de documentos. 
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a3.2 Compatibilização  

No projeto legal são realizadas consultas aos projetistas de estruturas e 

instalações prediais. Quando o projeto básico de arquitetura está finalizado, ele é 

enviado para que seja desenvolvido o projeto estrutural, visto que o mesmo 

possui mais informações que o projeto legal. Depois estes projetos são 

compatibilizados. 

A depender do profissional que elabore o projeto estrutural, o trabalho do 

escritório de arquitetura pode aumentar, pois tem profissional que “[...] fica 

fechado em si mesmo [...]”, dificultando a execução.  Os arquitetos entrevistados 

afirmam que é muito importante discutir o projeto estrutural, até a escolha da 

melhor opção projetual. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 
 
A adoção da tecnologia BIM se deu pela solicitação de um cliente (incorporadora).  
 
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

• A integração com a equipe de parceiros não existe, afirma que mesmo com 

AutoCAD já é difícil este processo.  

• Custo elevado de hardware e software. 

• Resistência à mudança no processo de projeto. Investimento maior de 

tempo nas fases iniciais de projeto, com definições antecipadas. Enxergam 

que o processo de trabalho com o BIM é muito mais racional, com as 

definições antecipadas e pretendem adotar definitivamente no escritório. 

Entendem que o tempo utilizado em projetação, é tempo e dinheiro 

economizado em obra, por isso percebem a importância da implantação do 

BIM. Ressaltaram que para a maioria dos clientes, que não exigem a 

utilização do BIM, não é importante a definição dos materiais em fases 

antecipadas, existindo uma grande resistência em defini-los na fase inicial 

de projeto. 

• Tempo da implantação do BIM. É importante que os clientes queiram a 
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utilização da tecnologia e entendam a importância dela, devido ao 

investimento de tempo para modelagem de famílias de componentes no 

desenvolvimento do projeto, sendo necessária a compreensão deste 

acréscimo inicial de tempo.  
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

6. Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

Utilizaram o Revit em um projeto piloto e estão iniciando o desenvolvimento de 

outro projeto. Trabalham com o AutoCAD nos demais projetos. 

c1.2 Forma de projetar 

Inicialmente foi feito um projeto piloto que foi modelado no Revit, mas já tendo 

sido desenvolvido em AutoCAD. Este projeto é composto de três torres mistas 

(comercial e residencial) e no térreo um mall de serviços. Foi modelado por três 

arquitetos e com a ajuda de uma consultora duas vezes por semana. 

Depois do projeto piloto, eles iniciaram o desenvolvimento de um edifício 

residencial no Revit. O estudo preliminar deste projeto foi desenvolvido e o projeto 

está parado por outras questões. Os entrevistados verificaram que como o projeto 

piloto inicialmente foi desenvolvido no AutoCAD, quando ele foi modelado no 

Revit, já existiam as definições da edificação. Então, só a partir deste novo projeto 

é que realmente o processo de projeto BIM será testado.  

        c1.9 Vantagens 

Para a empresa as grandes vantagens na utilização da tecnologia BIM são a 

redução de retrabalho no processo de projeto e a automatização da 

documentação. Segundo um dos entrevistados, “[...] uma alteração simples, por 

exemplo, aumentar o pé-direito da garagem, implica, no modo tradicional, 

modificar todos os cortes, fachadas e planta-baixa, ao passo que, no BIM (sic) 

basta modificar o modelo.” 

        c1.10 Desafios 
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Consideram que o investimento financeiro é alto para a implantação da tecnologia 

BIM, pois exige computadores melhores, investimento em software, e treinamento 

de pessoal, implicando em muitas horas de treinamento até alcançar o domínio da 

tecnologia. Hoje, eles possuem este cliente que solicitou o uso da tecnologia BIM, 

para que possam usufruir dos benefícios em suas obras. Entretanto, o escritório 

acredita que a tecnologia irá se estender para as obras públicas, licitações, 

concorrências, por isso entendem que é importante o domínio dessa tecnologia.  
 

Q7 A empresa sente necessidade de modelar "famílias" de componentes 
para o desenvolvimento de seus projetos?   

c2.1 Modelagem 

A espessura das paredes é definida conforme material utilizado desde o projeto 

legal, facilitando o desenvolvimento de todo o projeto (projeto básico, executivo, 

detalhamento).  

c2.3 Parâmetros 

Os parâmetros na criação das famílias foram definidos em conjunto com a 

consultoria para atender as necessidades do cliente, objetivando o orçamento e o 

planejamento da obra. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA ESCRITÓRIO “E” 
 

Equipe 3 arquitetos e 2 estagiários de arquitetura 
Projetos Comerciais, residenciais unifamiliar / multifamiliares 
Clientes Pessoas físicas e jurídicas 
BIM Adota desde 2007 
Data da entrevista 11.10.2012 

A empresa atua há 30 anos na região metropolitana de Salvador executando 

projetos arquitetônicos e obras. A maior parte dos projetos desenvolvidos é 

residenciais unifamiliares e condomínios residenciais. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta pelo arquiteto líder (sócio), responsável pelo setor de 

construção da empresa e por dois outros arquitetos mais jovens, sendo um deles 

também sócio e responsável pelo setor de projetos. Integram também a equipe 

dois estagiários de arquitetura.  

a1.2 Ferramentas 

No ano 2000, começaram a trabalhar com o ARQUI_3D, com isso perceberam as 

vantagens de desenvolver projetos em três dimensões (extrair a documentação 

gráfica do modelo, facilidade de visualização). Desde 2007 estão trabalhando com 

o Revit e usam esta ferramenta em 100% dos projetos.  

Por executarem projetos e obras, identificam claramente a importância da 

utilização das ferramentas BIM. No entanto, ainda não foram implantadas na 

empresa as ferramentas de planejamento e orçamento de obra, dada a 

resistência a mudanças desses setores da empresa. 

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

Com os condicionantes levantados e o programa de necessidades, é iniciada a 

criação à mão livre. Posteriormente, é iniciado o desenvolvimento do estudo 

preliminar no Revit. Este produto é composto do modelo 3D completo, com os 
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elementos bem definidos, pois já possuem uma biblioteca de componentes 

previamente desenvolvida, e se necessário, são modelados novos componentes. 

O projeto é apresentado em reunião, sendo utilizada realidade aumentada nesta 

apresentação para girar a edificação e vê-la em diferentes ângulos. Uma vez, 

aprovado pelo cliente, são acrescentados alguns dados para gerar as pranchas 

que compõem o projeto legal, a serem submetidas à Prefeitura.  

Com a aprovação do projeto legal, ou mesmo quando esse já passou por setores 

da prefeitura com aprovação, é iniciado o desenvolvimento do projeto executivo, 

com detalhamento do mesmo. 
 

Q2 Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 

Os produtos desenvolvidos são: o modelo geométrico no Revit, as pranchas 

geradas a partir do modelo, pranchas de apresentação (pranchas coloridas) e 

modelo geométrico renderizado, importado do Revit para o 3D Max que gera as 

perspectivas fotorealísticas.  

a2.2 Simulações 

No desenvolvimento do projeto, auxiliando a tomada de decisões, são realizadas 

análises e simulações preliminares utilizando o Revit, do percurso aparente do sol 

no verão e no inverno, analisando o insolejamento na edificação. Este recurso 

também é utilizado para justificar para o cliente a solução escolhida. 
 

Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura/instalações 

Os projetistas de estrutura que são parceiros da empresa não usam ferramentas 

BIM e tem resistência à adoção. No desenvolvimento do projeto é gerado um 

arquivo  DWG (AutoCAD) a partir do Revit e este é enviado para os projetistas de 

estrutura. A comunicação com os parceiros se dá através de plantas faladas e 

reuniões. 

a3.2 Compatibilização  

Quando é observado que o projeto estrutural irá causar interferência no projeto 
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arquitetônico, o escritório modela a estrutura e faz a compatibilização. Este 

procedimento é possível porque a maioria dos projetos desenvolvidos pelo 

escritório são residências unifamiliares. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

O escritório resolveu adotar o BIM porque tem como filosofia o investimento em 

novas tecnologias objetivando maior controle e minimização de erros no 

desenvolvimento de projetos. Foi relatado que conseguem desenvolver, corrigir e 

atualizar os projetos numa velocidade maior e com mais facilidade utilizando o 

Revit. Também afirmam que numa estrutura inchada com muitos funcionários, 

onde cada um desenvolve uma prancha, as alterações no projeto possibilitam a 

geração de muitos erros e inconsistências. 

Essa tecnologia foi implantada porque um dos sócios decidiu que isso era muito 

importante, tendo gerenciado a implantação e participa de todo o processo de 

projeto. 
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

Para a empresa as maiores dificuldades na implantação do BIM foram a formação 

de mão de obra especializada; a compreensão de que o processo projetual é 

diferente; o tempo destinado à implantação; e a interação com a equipe de 

parceiros, visto que eles têm resistência à adoção. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

7. Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

Trabalham só com o Revit Architecture. 

c1.2 Forma de projetar 

Foi criado um arquivo modelo (template) com simbologia, padrões e famílias de 

componentes que sempre são utilizadas pelo escritório. Foi salientada a 
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importância de manter em contínuo aprimoramento o arquivo modelo para facilitar 

o trabalho a ser desenvolvido.  

O projeto legal é desenvolvido rápido (cerca de dois dias) por estagiários de 

arquitetura e depois revisado por um dos arquitetos. Isto pode ser feito, porque o 

desenvolvimento do estudo preliminar é todo feito por um arquiteto e tem um nível 

de definição alto, gerando facilmente o projeto legal. 

c1.3 Visualização/simulações - novas interações entre o arquiteto e a 
proposta projetual 

Para os entrevistados, a ferramenta BIM facilita a tomada de decisão no processo 

projetual. Foram apresentadas considerações que com a tecnologia BIM são 

muito mais fáceis de resolver, tais como: cotas de implantação da edificação 

analisando o movimento de terra necessário, volumetria da edificação e decisões 

em relação ao insolejamento (posição da piscina, janelas) dentre outras. 

c1.4 Tempo  

A mudança mais significativa relatada refere-se ao tempo de produção, ou seja, 

com o AutoCAD o tempo destinado à criação e definição da arquitetura era de 

20% do tempo total do projeto e 80% para desenvolver a documentação do 

mesmo. Com o Revit estas percentagens foram invertidas, 80% do tempo são 

para a criação e definição da edificação e 20% para a geração da documentação. 

Com isso melhora-se a qualidade do projeto, já que a documentação é mais 

consistente, e são realizadas análises e simulações preliminares que possibilitam 

soluções arquitetônicas mais aprimoradas. 

Esta mudança proporciona mais tempo para o desenvolvimento do projeto, porém 

existe uma pressão do cliente em relação a este prazo, fazendo-se necessário 

explicar que o projeto está sendo executado. Há incompreensão por parte dos 

clientes, que acham que o projeto está atrasado. Então, é explicado que esta fase 

de criação e definição é uma das mais importantes, e que a edificação pode levar 

cerca de 18 meses para ser construída, mas o tempo de projeto é que irá definir 

se a edificação será confortável, eficiente, bonita etc. 

c1.5 Divisão de tarefas para a modelagem 

No desenvolvimento de projetos, em geral utilizam um único arquivo, visto que a 
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maioria dos projetos são residências. Quando o projeto é maior, como um 

condomínio residencial, a modelagem é dividida em um arquivo para o 

condomínio e em outro para a casa tipo, com link entre eles. 

c1.6 Níveis de detalhamento do modelo 

Desde o estudo preliminar, o modelo é feito com definição e detalhamento de 

muitos componentes. Isto é possível porque no arquivo padrão está carregada 

grande parte dos componentes que usualmente são utilizados pelo escritório (ex: 

as paredes com diversas espessuras e seus materiais construtivos). 

Os tipos de paredes presentes no template possuem o núcleo (ex: blocos 

cerâmicos com espessura de 9 cm) e o revestimento das duas faces estão 

definidos genericamente com suas respectivas espessuras (ex: pintura e 

revestimento cerâmico), sendo especificados posteriormente. No template estão 

presentes os diversos materiais que estes revestimentos podem ter, pois em uma 

etapa posterior de desenvolvimento do projeto, são agregadas as informações 

dos materiais. 

c1.8 Novos cargos ou funções 

Menos profissionais para desenvolvimento de documentação, gerando maior 

controle e menos erros na representação dos projetos. 

        c1.9 Vantagens 

Atribuem à implantação desta tecnologia a capacidade, que tem hoje, de 

gerenciar diversos projetos simultâneos, mesmo possuindo uma equipe pequena 

de projetistas. Desenvolvem projetos de condomínios residenciais, residências 

unifamiliares, fábricas, centros comercias, dentre outros. Segundo um dos 

entrevistados: “Só conseguimos fazer isto, porque usamos BIM (sic) e 

procuramos tirar o máximo proveito disso.”  

O escritório utiliza o recurso de criar perspectivas diversas, de vários ângulos, 

para facilitar a compreensão do projeto, diminuindo os erros na obra. 

        c1.10 Desafios 

Consideram que é necessária muita organização para ter o controle efetivo no 

desenvolvimento de projetos.  
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Os projetos são organizados em pastas que representam o ano em que foram 

feitos e cada projeto tem um código único. A biblioteca de famílias fica disponível 

para ser carregada quando necessário, pois o template só tem carregado as 

famílias que são usadas com mais frequência. Os componentes das famílias são 

nomeados sempre com a descrição de todo o nome do objeto (Ex: Porta de correr 

duas folhas de alumínio), sendo proibido utilizar abreviação para os nomes, pois 

uma pessoa cria a abreviação e depois a outra  poderá não saber o que é aquele 

objeto. Segundo um dos entrevistados: “Se não tiver organização, não vai para 

frente. Em BIM tem que ter muita organização.” 
 

8. Q7 A empresa sente necessidade de modelar "famílias" de componentes 
para o desenvolvimento de seus projetos?   

c2.1 Modelagem 

Para a implantação da ferramenta BIM, foi feito inicialmente o levantamento da 

simbologia, padrões utilizados no escritório e uma lista das famílias que deveriam 

ser modeladas e verificando como agrupá-las e seus tipos. O estudo prévio das 

famílias foi muito importante para o uso efetivo da ferramenta.  

Segundo um dos entrevistados: “Se você quer usar o Revit profissionalmente, vá 

estudar família. [...] tem que saber o que é, como se usa e a melhor forma de criar 

uma família.” 

c2.2 Tempo utilizado 

Foi relatado que foram gastos cerca de 300 horas de trabalho para o 

desenvolvimento inicial das famílias, símbolos e padrões do escritório.  

c2.3 Parâmetros 

Para iniciar a modelagem das famílias, primeiro foi feito o esboço à mão de cada 

família a ser confeccionada com os itens que deveriam ser parametrizados e que 

iriam compor a família. Por exemplo, uma família de portas tem parâmetros de 

altura, largura, espessura, caixilho, alisar, material, o ângulo de abertura, dentre 

outros. Não foram acrescentados parâmetros para orçamento ou para outro uso 

BIM. 
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APÊNDICE F - ENTREVISTA ESCRITÓRIO “F” 

Equipe 3 sócios arquitetos, 4 arquitetos e 3 estagiários de arquitetura 
Projetos Comerciais, residenciais e edifícios públicos 
Clientes Pessoas físicas e jurídicas 
BIM Adota desde 2012 
Data da entrevista 06.02.2013 

A empresa tem dois anos, mas os três sócios atuam no mercado há 30 anos 

desenvolvendo projetos de arquitetura. Utilizam o Revit desde o ano de 2012. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta por três sócios arquitetos, quatros arquitetos contratados e 

três estagiários. 

a1.2 Ferramentas 

A empresa implantou o Revit há seis meses. Todos trabalham com o Revit nos 

projetos de arquitetura. Nos projetos de arquitetura de interior é utilizado o 

AutoCAD, porque ainda não foi confeccionada uma biblioteca de componentes 

adequada a este tipo de projeto. 

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

Com os dados do cliente e do terreno, é iniciado o estudo preliminar, geralmente 

feito por um dos sócios à mão livre. Posteriormente, o projeto é desenvolvido no 

Revit visando melhorar a análise das opções de implantação, volumetria. Foi 

ressaltado as vantagens de utilizar esta ferramenta para esta etapa, pois facilita o 

cálculo de áreas e estudos de implantação e volumetria.  

Só depois da aprovação do projeto legal na prefeitura é que inicia-se o 

desenvolvimento do projeto executivo.  
 

Q2 Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 
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São extraídas representações do modelo. 
 

Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.1 Processos de interação entre arquitetura/estrutura/instalações 

Os projetistas parceiros ainda não trabalham com o Revit. Então, quando 

recebem o projeto estrutural, os arquitetos modelam a estrutura. Inicialmente, é 

lançada a estrutura preliminar e feita uma consulta com o projetista de estruturas. 

Posteriormente, quando o projeto estrutural fica pronto (em AutoCAD), as 

dimensões finais da estrutura são ajustadas no modelo, possibilitando a 

compatibilização final entre arquitetura e estrutura. Os projetos de instalações não 

são modelados. 

a3.2 Compatibilização  

Entendem que o trabalho do arquiteto deve ser integrado com os demais 

parceiros, objetivando eliminar a compatibilização futura, ou seja, o 

desenvolvimento de projeto deve ser um trabalho colaborativo. A compatibilização 

ideal é a que é feita no curso da projetação. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

Foram relatadas as dificuldades em desenvolver (em AutoCAD) um projeto de 

uma edificação com 130.000 m2 de área construída. As grandes dificuldades 

foram a compatibilização dos projetos e o levantamento dos quantitativos de 

materiais.  

Depois desta experiência, eles decidiram que precisavam investir em uma 

tecnologia que facilitasse o trabalho. Então, iniciaram a adoção do Revit. Foi feito 

um treinamento e escolhido um projeto pequeno para iniciar a implantação. Este 

projeto foi todo detalhado no programa, tendo sido modelado vários componentes 

específicos do projeto, como esquadrias, escada etc. Foi ressaltado por um dos 

entrevistados que um dos sócios foi o grande incentivador da adoção desta nova 

tecnologia. 

A adoção também se deu por representar uma inovação e por acreditarem que 
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esta adoção imprime um diferencial a empresa.  

Percebem a importância da realização da compatibilização durante o 

desenvolvimento do projeto, pois têm a consciência que o processo de projeto 

deve ser colaborativo e integrado. 
 

Q5. Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

• Integração com equipe de parceiros;  

• Dificuldade na definição de informações antecipadas que dependem da 

aprovação do cliente (ex: especificações de materiais);  

• Confecção da biblioteca de componentes. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

Trabalham com o Revit nos projetos de arquitetura e nos projetos de decoração é 

utilizado o AutoCAD, porque ainda não foi confeccionada uma biblioteca de 

componente adequada a este tipo de projeto. 

c1.2 Forma de projetar 

Foi ressaltado que esta nova forma de projetar, exige mais definições em fases 

iniciais de projeto. 

Trabalham em um mesmo modelo utilizando worksets. O arquivo central fica no 

servidor e cada um desenvolve uma parte do projeto. 

Costumam trabalhar com detalhes mais elaborados, para facilitar a execução do 

componente (Ex.: escadas metálicas). A utilização do Revit facilita a visualização, 

e consequentemente, o desenvolvimento, o detalhamento e a execução do 

componente. Acreditam em um processo de construção mais industrializado, ou 

seja, com mais componentes pré-fabricados. 

c1.4 Tempo  
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Consideram que o tempo de desenvolvimento do projeto ficou o mesmo, porém a 

maior parte dele pode ser utilizado para realizar mais estudos sobre a edificação, 

devido a necessidade de menos tempo para a representação gráfica. 

c1.5 Divisão de tarefas para a modelagem 

Os três arquitetos sócios são responsáveis pelo processo criativo e os dois  

gerentes de projetos elegem os membros da equipe que irão desenvolver cada 

projeto. 

c1.7 Gerenciamento do modelo 

Foram estabelecidos padrões e uma forma de organização de desenvolvimento 

de projeto em AutoCAD. Esta organização tem a estrutura dividida por pranchas, 

onde seus conteúdos equivalem a pavimentos, cortes, fachadas e no 

detalhamento de diversos componentes da edificação.  

Quando começaram a trabalhar com o Revit, perceberam a necessidade de 

estabelecer uma estrutura de gerenciamento de projeto para o browser. Então foi 

usada a estrutura que já existia, para as pastas de armazenamento. Ou seja, o 

que antes era desenvolvido no AutoCAD e armazenado em pastas, agora está em 

um arquivo no Revit com esta estrutura no browser do programa (vistas, cortes, 

elevações e o detalhamento de pisos, esquadrias, forros, escadas etc.). Cada 

item dessa estrutura possui um número que identifica o grupo, possibilitando o 

acréscimo de mais pranchas para cada grupo sem ter que renumerar a totalidade 

das pranchas do projeto. 

        c1.9 Vantagens 

Um dos entrevistados afirma que se for utilizada corretamente a ferramenta Revit, 

ela minimizará os erros no desenvolvimento de projetos. 

        c1.10 Desafios 

Relatam que ainda não atingiram o estágio desejado na implantação. Têm como  

meta, gerar o quantitativo e orçamentos. 
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APÊNDICE G - ENTREVISTA EMPRESA “G” 

Equipe Aproximadamente 25 funcionários na equipe de projetos 
Projetos Comerciais e residenciais  
Clientes Pessoas jurídicas 
BIM Adota desde 2011 
Data da entrevista 28.03.2013 

A empresa atua no mercado há 30 anos projetando estruturas. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 

Q1. Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A empresa possui aproximadamente 25 funcionários. A organização da empresa 

é composta por cinco equipes com um engenheiro chefe, um ou dois engenheiros 

auxiliares, dois técnicos de edificações e um estagiário de engenharia civil. 

a1.2 Ferramentas 

As ferramentas utilizadas são: TQS, SAP2000, ZWCAD, AutoCAD e Revit 

Structure. 

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

A empresa recebe o projeto arquitetônico na fase de estudo preliminar, com o 

lançamento inicial da estrutura, e analisa quais são as opções estruturais viáveis 

para o empreendimento. Por exemplo, o arquiteto quer vagas grandes na 

garagem, implicando em vãos grandes entre pilares, então é estudado a melhor 

opção estrutural para esta prioridade arquitetônica. Esta análise é feita através do 

estudo preliminar arquitetônico, com a ferramenta AutoCAD, para gerar as opções 

do projeto estrutural. Quando não existe uma exigência arquitetônica, quem 

define o partido estrutural é o construtor.  

Na segunda etapa do desenvolvimento do projeto estrutural (pré-formas), depois 

de escolhido o partido estrutural e que o projeto arquitetônico (projeto legal) já foi 

ajustado ao mesmo, é utilizado a ferramenta TQS para o cálculo das pré-formas. 

No TQS é colocado o projeto arquitetônico para calcular as dimensões dos 
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elementos estruturais.  

Uma vez aprovado o projeto de pré-formas, é enviado para uma empresa 

especializada ou para o setor da construtora responsável pela compatibilização 

dos projetos. Uma vez resolvido os problemas de compatibilização e aprovado o 

projeto, é iniciado o desenvolvimento do projeto estrutural executivo. O projeto 

executivo é composto por formas, detalhamento de armações, dados técnicos dos 

materiais. 
 

Q2 Produtos desenvolvidos 

a2.1 Documentação 

O produto final (projeto executivo) é feito no TQS e posteriormente exportado para 

o Revit Structure. O TQS desenvolve o projeto através de um modelo geométrico 

construído através de primitivos geométricos sem associação de informações aos 

elementos. No Revit Structure a modelagem é orientada a objetos com 

informações dos elementos construtivos. 
 

a3.2 Compatibilização  

O que de fato mudou no processo projetual, foi a compatibilização dos projetos, 

que antes era feita por um escritório especializado, passando a ser feita pela 

própria construtora durante o desenvolvimento dos projetos. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

O entrevistado relata que o Revit começou a ser utilizado recentemente (há dois 

anos) na empresa. A adoção se deu por uma imposição de mercado, pois 

algumas construtoras já estavam trabalhando com esta ferramenta e buscavam a 

facilidade para compatibilizar os projetos, visando minimizar os problemas na 

obra, já que estes são encontrados e resolvidos ainda na fase projetual. Também 

buscam recursos para auxiliar no planejamento e no orçamento da construção. 

O desenvolvimento de um plug-in de exportação para o Revit Structure tornou 

mais fácil a utilização desta última ferramenta. Este plug-in é atualizado 

constantemente, a cada versão são resolvidas questões de exportação dos 
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componentes.  
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

O entrevistado relata que a empresa não teve tanta dificuldade na adoção do 

Revit Structure por trabalhar com a ferramenta TQS há muito tempo. A maior 

dificuldade foi a falta mão de obra especializada, sendo necessário treinamento 

de pessoal. Ainda considera que os profissionais estão em fase de 

amadurecimento da tecnologia BIM.  

 
Outra dificuldade apontada foi a integração com a equipe de parceiros, pois para 

a utilização do BIM ser viável para a empresa é necessário que os demais 

projetistas trabalhem com o BIM. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

O Revit Structure não é utilizado em todos os projetos, a maioria é feita com o 

AutoCAD. Só é viável a utilização do Revit Structure se o projeto arquitetônico for 

desenvolvido no Revit Architecture e a construtora solicitar este uso. Isto acontece 

raramente. 

c1.2 Forma de projetar 

Quando o projeto é exportado do TQS para o Revit Structure, esta última 

ferramenta automaticamente modela a estrutura. É necessário que seja criado os 

níveis do projeto no browser do Revit para esta exportação. O plug-in de 

exportação TQS-Revit faz com que o Revit reconheça as famílias de 

componentes TQS, gerando o modelo e interpreta as dimensões dos 

componentes, o volume de concreto, mas não interpreta a armadura, ou seja a 

parte dimensional dos componentes (formas) é exportado para o Revit, mas o 

detalhamento da armação (ferragens) dos componentes não. 

A empresa acompanhou boa parte do aprimoramento do plug-in de exportação 

TQS-Revit Structure. O entrevistado relata que no início do uso do plug-in, vários 
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componentes não eram exportados, pois o Revit não os reconhecia. “O trivial 

pilar, viga, laje eram exportados, mas outros componentes como laje nervurada 

não. Hoje sim é exportado.” 

c1.4 Tempo  

A empresa considera que melhorou a qualidade de projeto com o uso da 

tecnologia BIM, mas considera que o tempo de projetação aumentou, por estarem 

na fase inicial de uso. 

        c1.9 Vantagens 

Foi ressaltada a diminuição de problemas na execução da obra, devido a 

facilidade de visualização destes conflitos na compatibilização dos projetos, sendo 

resolvidos na fase de projeto e não mais na fase de construção. Outra vantagem 

é a melhor integração com o projeto arquitetônico.  
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APÊNDICE H - ENTREVISTA EMPRESA “H” 

Equipe 12 funcionários 

Projetos Comerciais, residenciais e edifícios públicos 

Clientes Pessoas físicas e jurídicas 

BIM Adota desde 2012 

Data da entrevista 29.03.2013 

A empresa possui mais de 30 anos de mercado, desenvolvendo projetos de 

sistemas de ar condicionado residenciais, comerciais, edifícios públicos, 

estabelecimentos de ensino, de saúde, fábricas, hotéis, shoppings, supermercados. 

A – METODOLOGIA DE PROJETO                                                                     
 
Q1 Como se dá o desenvolvimento de um projeto? (interface interna) 

a1.1 Equipe 

A equipe é composta por 12 funcionários, sendo dois engenheiros, quatro 

técnicos em edificação, cinco “cadistas” e 1 estagiário. Dois funcionários 

trabalham com BIM. 

a1.2 Ferramentas 

A empresa utiliza o AutoCAD e o Revit MEP.  

a1.3 Fases projetuais e processo de projeto 

Na fase de estudo preliminar o escritório de arquitetura faz uma consulta à 

empresa para a definição das áreas técnicas necessária para os equipamentos e 

para o projeto de pressurização da escada14 (exigido no projeto legal).  

Posteriormente, o projeto legal é enviado pelo escritório de arquitetura e então é 

feito o anteprojeto do sistema de ar condicionado. Nesta etapa é definida a 

localização dos equipamentos, dos drenos e pontos de força. Nesta fase é 

iniciada a compatibilização. Depois, é desenvolvido o projeto executivo com todo 

o detalhamento necessário.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 O sistema de pressurização da escada de emergência tem como objetivo principal evitar a entrada 
de fumaça na escada, visando facilitar a fuga das pessoas e o trabalho dos bombeiros em casos de 
incêndio. 
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Q3 Como se dá a interação com os parceiros? (interface externa) 

a3.2 Compatibilização  

O entrevistado destaca que é realizada a compatibilização no próprio projeto, pois 

ele engloba a parte de elétrica, a parte de hidráulica e a parte de dutos do sistema 

de ar condicionado. Esta compatibilização identifica os conflitos existentes e 

possibilita solucioná-los durante o desenvolvimento do projeto. Também foi 

ressaltada a minimização dos problemas na obra, já que a visualização do projeto 

facilita a detecção de conflitos nos diversos projetos ainda na fase de 

desenvolvimento dos mesmos. 
 

B – ADOÇÃO DO BIM                                                                      
 

Q4 Porque você resolveu adotar uma ferramenta BIM? 

O entrevistado relata que a implantação do Revit MEP aconteceu de forma lenta. 

Começou em 2011, a partir da solicitação de um cliente. Inicialmente foi 

desenvolvido um projeto em AutoCAD e posteriormente modelado no Revit MEP. 

Este cliente forneceu máquinas, software, treinamento e consultoria para a 

implantação. 
 

Q5 Quais as maiores dificuldades na adoção da tecnologia BIM?  

As maiores dificuldades na adoção foram: 

• Integração com equipe de parceiros; 

• Resistência da equipe em mudar a metodologia de trabalho; 

• Formação de mão de obra especializada; 

• Tempo de implantação da tecnologia; 

• Complexidade da tecnologia. 
 

C – USO EFETIVO DO BIM                                                                      
 

Q6 Experiência 

c1.1 Há separação de projetos desenvolvidos em AutoCAD e outros em 
BIM? (porte, prazos) 

A empresa possui três máquinas com o Revit MEP e sete com o AutoCAD. O 

entrevistado relata que o AutoCAD ainda é muito utilizado em Salvador, e poucos 
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clientes e arquitetos utilizam o Revit, tornando difícil o uso exclusivo desta 

ferramenta na empresa. A empresa desenvolve projetos referentes a uma 

disciplina complementar e para ser viável a utilização da tecnologia BIM, é 

necessário que pelo menos o projeto de arquitetura seja feito em Revit. O 

entrevistado continua “[...] se fossemos viver só com o Revit, não 

conseguiríamos.”  

c1.2 Forma de projetar 

A mudança mais significativa foi a melhoria da qualidade de projeto, devido ao 

aperfeiçoamento da visualização do mesmo. Por exemplo, geralmente existem 

muitas diferenças nas alturas dos forros gerando desníveis e também os dutos 

têm que desviar das outras instalações da edificação. Com todas estas 

interferências, o sistema perde carga, necessitando ser reavaliado e 

redimensionado para a condição real da obra. Isto pode ser feito devido a 

visualização tridimensional do projeto. 

c1.5 Divisão de tarefas para a modelagem 

A empresa trabalha com um servidor central, utilizando worksets. 

        c1.9 Vantagens 

Foi ressaltado que o projeto é mais bem detalhado. Por exemplo, é modelado os 

suportes dos dutos, visualizando a dimensão deles e o espaço necessário para a 

sua instalação no forro. No AutoCAD, apenas eram representados os dutos, sem 

este nível de detalhamento. O entrevistado destaca, “[...] com o BIM, você deixa 

de ser um desenhista e passa e ser um construtor virtual.” 

        c1.10 Desafios 

Os maiores desafios são: o mercado, o custo de ferramentas e máquinas. O 

entrevistado relata que inicialmente as máquinas fornecidas pelo cliente atendiam 

bem as demandas do Revit MEP e dos projetos. No início de 2013, foi realizada a 

troca destas máquinas, pois como o Revit é atualizado anualmente, as máquinas 

precisavam ter maior capacidade de processamento de dados para atender aos 

requisitos do programa. 
 

Q7 A empresa sente necessidade de modelar "famílias" de componentes 
para o desenvolvimento de seus projetos?   
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c2.1 Modelagem 

Para o desenvolvimento do primeiro projeto foi necessária a modelagem de vários 

componentes. Porém, só depois é que houve o investimento de tempo para a 

criação dos diversos componentes necessários para o desenvolvimento dos 

demais projetos.  

Houve a implementação deste primeiro projeto, mas devido ao desligamento do 

funcionário, que era responsável pela confecção da biblioteca de componentes, o 

processo de implantação foi desacelerado. Posteriormente, foi retomado com o 

treinamento de um outro funcionário para dar continuidade a confecção da 

biblioteca de componentes.  

c2.3 Parâmetros 

Para a confecção dos componentes da biblioteca é feita uma pesquisa nos 

catálogos dos fornecedores dos equipamentos, dos dados referentes aos 

mesmos, como as dimensões, as conexões necessárias etc. Posteriormente, são 

modelados os componentes no Revit MEP com os parâmetros de dimensões do 

equipamento e das conexões, que podem ser alterados conforme a capacidade 

dos equipamentos. (ex: é modelado um condicionador de ar split de 18.000 btu’s, 

e os demais do mesmo formato, apenas são alterados os parâmetros de 

dimensões, capacidade etc..) 

	  


