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Resumo 

 

Este trabalho tem a intenção de enfatizar a valorização do papel exercido pelo Gerente 

de Projetos como o Líder dentro dos distintos processos que envolvem o conhecimento do 

gerenciamento de projetos, direcionados para Gerenciamento de Projetos para 

Empreendimentos da Indústria AEC. Considerando que o uso da comunicação pelos líderes, 

de forma eficiente, um dos fatores de sucesso para a gestão de projetos. Com foco na 

Liderança e Comunicação gerenciadas entre as partes interessadas, bem como o uso de 

Ferramentas de Colaboração e a aplicação da Metodologia BIM (Building Information 

Modeling), podem auxiliar o gerente de projetos no exercício deste papel, alavancando o 

Sucesso de um Empreendimento da Construção Civil. 

 

 Palavras Chave: Liderança, Comunicação, Projeto, Gerência. 

    



 

 

Abstract 

 

This work intends to emphasize the appreciation of the role played by the Project 

Manager as the leader within the different processes that involve the knowledge of project 

management, directed to Project Management for Industry Ventures BCE. Whereas the use of 

communication by leaders, efficiently, one of the success factors for project management. 

Focusing on leadership and communication managed among stakeholders as well as the use of 

collaboration tools and the application of BIM methodology (Building Information 

Modeling), can assist the project manager in the exercise of this role, leveraging the success 

of a venture of construction. 

 

 Key Words: Leadership, Communication, Project, Management. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço aos Professores, Funcionários e colaboradores do ISAE-FGV, que 

estão sempre dispostos a nos auxiliar com o atendimento e a cordialidade peculiar. 

 

A empresa e os parceiros de trabalho com o apoio, o incentivo, a colaboração imediata e a 

troca de conhecimentos diária. 

 

A minha família e em especial Andrea, a minha parceira de todos os dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1: PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO ...................................................................................... 14 

FIGURA 2: GRUPOS DE PROCESSOS DE GERNCIAMENTO DE PROJETOS ..................................................................... 15 

FIGURA 3: PLANEJAR O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES: ENTRADAS, FERRAMENTAS, TÉCNICAS E SAÍDAS . 22 

FIGURA 4: FASE DE CONCEPÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO .................................................................................... 25 

FIGURA 5: FASE DE PLANEJAMENTO DA OBRA ........................................................................................................ 25 

FIGURA 6: FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA ................................................................................................................ 26 

FIGURA 7: FASE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO E TRANSFERÊNCIA PARA A OPERAÇÃO ....................................... 26 

FIGURA 8: PRÁTICA DO PROJETO COLAORATIVO: ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO ............................................................ 27 

FIGURA 9: FLUXO DE TRABALHO DE ELABORAÇÃO CENTRADA............................................................................... 29 

FIGURA 10: FLUXO DE TRABALHO DE BIM .............................................................................................................. 30 

FIGURA 11: GRÁFICO DE OPINIÃO:BENEFÍCIOS DO BIM X PAYBACK ........................................................................ 32 

FIGURA 12: GRÁFICO DE OPINIÃO: VANTAGENS DE NEGÓCIO DO BIM ..................................................................... 33 

FIGURA 13: QUESTÕES IMPORTANTES AO PLANEJAR COM BIM ................................................................................ 34 

FIGURA 14: IMAGEM EXTERNA PROJETADA DO EMPREENDIMENTO DE ESTUDO ...................................................... 38 

FIGURA 15: IMAGEM DA INTERFACE DA PLATAFORMA COLABORATIVA ................................................................. 40 

FIGURA 16: DIAGRAMA DE GESTÃO DOS DOCUMENTOS .......................................................................................... 41 

FIGURA 17: VISUALIZAÇÃO 2D – PERCURSO DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA ....................................... 42 

FIGURA 18: VISUALIZAÇÃO 3D – INTERFERÊNCIAS NO PERCURSO DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA ...... 43 

FIGURA 19: VISUALIZAÇÃO 2D – PERCURSO DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO ...................................... 43 

FIGURA 20: VISUALIZAÇÃO 3D – INTERFERÊNCIAS NO PERCURSO DAS TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO ..... 44 

FIGURA 21: VISUALIZAÇÃO COMPARTILHADA EM 3D – MODELAGEM DAS DIVERSAS DISCIPLINAS ......................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AEC – ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

BIM  – BUILDING INFORMATION MODELING 

CAD – COMPUTER AIDED DESIGN 

CPM – CRITICAL PARTH METHOD 

IFC – INDUSTRY FOUNDATION CLASSES 

PERT – PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE 

PMBOK – PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 

PMI – PROJECT MANAGMENTE INSTITUTE 

PSP – PERSONAL SOFTWARE PROCESS 

RUCAPS – REALLY UNIVERSAL COMPUTER AIDED PRODUCTION SYSTEM 

TSP – TEAM SOFTWARE PROCESS 

WBS – WORK BREAKDOWN STRUCTURE 



 

 

SUMÁRIO  

RESUMO ................................................................................................................................... 6 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 7 

AGRADECIMENTOS  ..................................................................................................................... 8 

 

1. INTRODUÇÃO  ................................................................................................................... 10 

2. DESENVOLVIMENTO  ..................................................................................................... 11 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................................................... 11 

2.2  SOBRE O GERENCIAMENTO DE PROJETOS ............................................................................ 12 

2.3. GUIA PMBOK .................................................................................................................... 12 

2.4. DEFINIÇÃO DE PROJETO ...................................................................................................... 12 

2.5. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO .................................................................... 12 

3. PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS .......................................................................... 15 

3.1. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO GERENTE DE PROJETOS ................................... 16 

3.2. HABILIDADES INTERPESSOAIS DO GERENTE DE PROJETOS .................................................. 17 

4. LIDERANÇA  EM  PROJETOS ......................................................................................... 17 

4.1. LIDERANÇA E SUCESSO EM PROJETOS ................................................................................. 18 

5. GERENCIAMENTO  DAS COMUNICAÇÕES  EM  PROJETOS ................................. 20 

5.1. COMUNICAÇÃO EFICAZ EM PROJETOS ................................................................................. 21 

6. LIDERANÇA  E COMUNICAÇÃO  NA GESTÃO DE PROJETOS .............................. 22 

7. GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  ................................................. 23 

7.1. VIABILIDADE DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ............................................................ 24 

8. SISTEMAS COLABORATIVOS  EM  EMPREENDIMENTOS  NO BRASIL.............. 26 

9. BIM  (BUILDING INFORMATION MODELING) ........................................................................ 28 

9.1. BIM  COLABORATIVO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS METODOLOGIA ..................................... 30 

9.2. BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES PARA O USO DO BIM  NA INDÚSTRIA AEC ......................... 31 

9.3. USO DA METODOLOGIA BIM  POR PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA AEC EM CURITIBA  ......... 34 

10. METODOLOGIA  ............................................................................................................. 35 

10.1. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS ..................................................................................... 36 

11. ESTUDO DE CASO: EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM CURITIBA  .......................... 37 



 

 

11.1. CONCEITO DO PRODUTO IMOBILIÁRIO  .............................................................................. 37 

11.2. GERENCIAMENTO DO PRODUTO IMOBILIÁRIO  ................................................................... 38 

11.3. SISTEMA COLABORATIVO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DO PRODUTO ............................ 39 

11.4. BENEFÍCIOS DO USO DA METODOLOGIA BIM  NO ESTUDO DE CASO .................................. 41 

12. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 46 

13. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ............................................................................... 47 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................................ 48 

15. APÊNDICES ..................................................................................................................... 51 

15.1. APÊNDICE A. QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA PESQUISA ................................................ 51 

15.2. APÊNDICE B. MODELO - ATA DE REUNIÃO - ESTUDO DE CASO ........................................ 57 

15.3. APÊNDICE C. MODELO DO CRONOGRAMA DE PROJETOS - ESTUDO DE CASO .................... 58 

16. ANEXOS ............................................................................................................................ 59 

16.1. ANEXO 1. FLUXO RESUMIDO DE PROCESSOS PMBOK V.5 ............................................... 59 

 



10 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O cenário competitivo, disposto nos mercados globais, fortalecido pelas inovações 

tecnológicas disponíveis, faz com que as empresas atuantes busquem gerir conhecimentos, 

cada vez melhor em seus processos de forma eficaz e ágil. 

 Adotar técnicas e ferramentas que auxiliem no gerenciamento de projetos é uma das 

principais preocupações estratégicas vistas nas lideranças empresariais. Porém, isto somente 

não faz com que um determinado projeto alcance o sucesso. A comunicação bem gerenciada 

em projetos também é fator fundamental para se alcançar o sucesso em projetos, pois segundo 

o Guia PMBOK (2014), além de ser o elemento de essencial entre as partes interessadas, 

também é aplicada no processo de monitoramento e controle. A maioria dos problemas de 

projetos não é de ordem técnica, mas sim gerencial. Shenhar e Dvir (2010), afirmam que tais 

problemas se originam da estrutura e da mentalidade que impulsionam a abordagem 

tradicional ao gerenciamento de projetos (custo, prazo e tempo), e não da falta de processo ou 

práticas compatíveis com o tipo e porte do projeto.  

 Considerando a maioria dos projetos, hoje não se pode presumir que o plano inicial 

será mantido até sua conclusão e encerramento. Alterações e Mudanças, certamente ocorrerão 

e os ajustes deverão ser feitos, considerando os diferentes tipos de projetos. Prado (2011) 

aponta que as causas mais comuns de insucesso em projetos, estão no exercício ineficiente da 

liderança, bem como planejamento e controle incompatíveis com o tipo e porte do projeto. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Considerações Iniciais 

 O mundo hoje depende de projetos: quase um terço da economia mundial é gerado por 

meio de projetos. Segundo Prado (2010), para muitas organizações, são eles que garantem o 

dia de amanhã e lhes permitem sobreviver e evoluir.  

 Encontramos projetos em diversas áreas de atuação. Na construção de uma edificação, 

na concepção e lançamento de um determinado produto, na reestruturação de empresas, no 

desenvolvimento e implementação de um software ou um aplicativo informatizado.  

 As cidades e suas mais variadas edificações representam o local de vivência do ser 

humano contemporâneo, com suas implicações na qualidade de vida das pessoas. Desta forma 

os projetos da indústria AEC são fundamentais na qualidade do ambiente construído. 
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2.2 Sobre o Gerenciamento de Projetos 

 O primeiro “projeto” reconhecido foi o Projeto Manhatan (criação da bomba atômica) 

no século 20. Durante o período da Guerra Fria, ocorreu a necessidade de acelerar os 

processos de projetos, em que foram inventadas novas ferramentas para atingir este objetivo, 

surgindo em 1958 a Técnica de Revisão e Avaliação de Programa (PERT – Program 

Evaluation and Review Technique), como parte do programa Polaris. 

 Contemporâneo a isto a corporação DuPont inventou o modelo denominado CPM 

(Critical Path Method – Método do Caminho Crítico). Assim o modelo PERT foi ampliado 

com a WBS (Work Breakdown Structure – Estrutura de Subdivisão de Trabalho). Em seguida, 

sendo difundidos nos ambientes de várias empresas privadas. 

 Com a evolução dos processos, temos muitas técnicas que foram desenvolvidas e 

aprimoradas ao longo dos anos, auxiliando formalmente como gerenciar projetos. Pode-se 

destacar inicialmente o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Personal 

Software Process (PSP), o Team Software Process (TSP) e PRINCE 2. 

 O Project Management Institute (PMI) foi constituído em 1969 com o interesse de 

atender a indústria da gerência de projetos, com a premissa de que suas ferramentas e técnicas 

podem ser utilizadas em qualquer área de atuação. Para normalizar os conceitos e processos, 

em 1981, iniciou-se o desenvolvimento de um guia, contendo diretrizes para a gerência de 

projetos, com a denominação de PMBOK. 

2.3. Guia PMBOK 

 Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK - 2014) – 

fornece diretrizes e define os conceitos para o gerenciamento de projetos, bem como seu ciclo 

de vida e seus respectivos processos. Contém um padrão: “Documento aprovado por um 

órgão reconhecido que fornece para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou 

características para produtos, processos e serviços cujo cumprimento não é obrigatório.” 

(ISO 9453) [11]. Que assim como em outras profissões tem evoluído através das boas práticas 

reconhecidas por profissionais de gerenciamento de projetos que contribuem para o seu 

desenvolvimento. 

Segundo descrito no PMBOK, o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades inerentes ao projeto, com fim de atender aos 
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requisitos predispostos. Realizado por meio da aplicação e integração de forma apropriada de 

processos organizados logicamente. 

 Gerenciamento de projetos é a aplicação e integração de forma apropriada dos 47 

processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos de 

processos. Esses cinco grupos de processos são: 

• Iniciação; 

• Planejamento; 

• Execução; 

• Monitoramento e Controle; 

• Encerramento. 

 Gerenciar um projeto tipicamente inclui: 

• Identificação dos requisitos; 

• Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado; 

• Estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas; 

• Balanceamento das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se 

limitam, a: 

o Escopo, 

o Qualidade, 

o Cronograma, 

o Orçamento, 

o Recursos 

o Riscos 

2.4. Definição de Projeto 

 Segundo o PMBOK (2014), projeto é um esforço temporário empreendido para cirar 

um produto, serviço ou resultado único. Sua natureza temporária, não necessariamente tem 

relação com sua duração, mas em projetos indica que tem um início e um término 

previamente estabelecido.  

Este término somente é atingido quando os objetivos do projeto são alcançados, ou 

quando o projeto é encerrado por que os objetivos não serão ou não podem ser atingidos, ou 
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ainda, quando a necessidade do projeto deixar de existir. Ainda segundo o PMBOK (2014), 

um projeto também pode ser encerrado, caso o cliente (cliente, patrocinado ou financiador) 

desejar encerrá-lo. 

Os projetos de certa forma variam em tamanho e graus de complexidade. Todos os 

projetos possuem condições de ser mapeados para a estrutura genérica de ciclo de vida 

conforme: 

• Início do projeto; 

• Organização e preparação; 

• Execução do trabalho do projeto 

• Encerramento do projeto. 

 

Figura 01 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de um 

projeto 

Fonte: PMBOK (2014) 

2.5. Processos de Gerenciamento de Projeto 

 No PMBOK, para aplicação do conhecimento no gerenciamento de projetos, requer o 

gerenciamento eficaz dos processos envolvidos. Um processo é um conjunto de ações e 

atividades inter-relacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado 

pré-estabelecido. 
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 Para que um projeto seja bem-sucedido, a equipe envolvida no projeto deveria: 

• Selecionar os processos apropriados para cumprir os objetivos do projeto; 

• Usar uma abordagem definida que pode ser adaptada para cumprir os objetivos; 

• Estabelecer e manter a comunicação e o engajamento apropriado com as partes 

interessadas; 

• Cumprir os requisitos para atender às necessidades e expectativas das partes 

interessadas; 

• Obter um equilíbrio entre as demandas concorrentes de escopo, cronograma, 

orçamento, qualidade, recursos e riscos para criar o produto, serviço ou 

resultado especificado. 

 

Figura 02 – Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMBOK (2014) 

3. PAPEL DO GERENTE DE PROJETOS 

 De acordo com o PMBOK (2014) o gerente de projetos é a pessoa alocada pela 

organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. 

O papel do gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações. 

Normalmente, o gerente funcional se concentra em proporcionar a supervisão de 

gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios, e os gerentes de operações são 

responsáveis pela eficiência das operações de negócios.  
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 A liderança sempre foi apresentada na literatura como uma força capaz de impulsionar 

as empresas para concretização de seus objetivos e a obtenção dos resultados pretendidos. 

Segundo Cohen (2010), o líder é “responsável por tudo o que a sua organização e seus 

membros fazem ou deixam de fazer”. Os liderados poderão ser responsáveis perante ele, mas 

é o líder que, em última instância, responde pelos resultados da empresa. 

 Com esta afirmação amplia a visão da responsabilidade do líder e de suas dificuldades. 

Como pode alguém ser responsável pelo desempenho de toda uma equipe? Ao líder cabe ser 

uma presença viva na estrutura organizacional de uma empresa, de tal forma que todos se 

sintam seguros e confiantes pela sua presença. 

3.1. Competências e Responsabilidades do Gerente de Projetos 

 Segundo descrito no PMBOK (2014) de maneira geral, os gerentes de projetos são 

responsáveis pelo atendimento de necessidades: de tarefas, necessidades de equipe, e 

necessidades individuais. Como o gerenciamento de projetos é uma disciplina estratégica 

crítica, o gerente de projetos torna-se o elo entre a estratégia e a equipe. Os projetos são 

essenciais para o crescimento e sobrevivência das organizações. Os projetos criam valor na 

forma de processos negócios melhorados, são indispensáveis no desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, e tornam mais fácil para a companhia responder às mudanças relativas ao 

ambiente, à concorrência, e de mercado. Assim sendo, o papel do gerente de projetos torna-se 

cada vez mais estratégico. Entretanto, a compreensão e aplicação do conhecimento, das 

ferramentas e técnicas reconhecidas como boas práticas não são suficientes para o 

gerenciamento de projetos eficaz. Além das habilidades específicas a qualquer área e das 

proficiências de gerenciamento geral exigidas pelo projeto, o gerenciamento de projetos 

eficaz exige que o gerente de projetos possua as seguintes competências: 

• Conhecimento. Refere-se ao que o gerente de projeto sabe sogre 

gerenciamento de projetos. 

• Desempenho. Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de fazer ou 

realizar quando aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. 

• Pessoal. Refere-se ao comportamento do gerente de projetos na execução do 

projeto ou atividade relacionada. A efetividade pessoal abrange atitudes, 

principais características de personalidade, e liderança, que fornecem a 
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habilidade de guiar a equipe do proejto ao mesmo tempo em que atingem 

objetivos e equilibra as restrições do mesmo. 

3.2. Habilidades Interpessoais do Gerente de Projetos 

 De acordo com o disposto no PMBOK (2014), os gerentes de projetos realizam o 

trabalho através da equipe e de outras partes interessadas. Os gerentes de projetos eficazes 

devem possuir uma combinação equilibrada de habilidades éticas, interpessoais e conceituais 

para ajuda-los a analisar situações e interagir de maneira apropriada. Pode-se relacionar estas 

habilidades interpessoais da seguinte forma: 

• Liderança; 

• Construção de equipes; 

• Motivação; 

• Comunicação; 

• Influência; 

• Tomada de decisões; 

• Consciência política e cultural; 

• Negociação; 

• Ganho de confiança; 

• Gerenciamento de conflitos; 

• Coaching. 

4. LIDERANÇA EM PROJETOS 

 De acordo com o PMBOK (2014), liderança envolve a concentração de esforções de 

um grupo de pessoas na direção de um objetivo comum, habilitando-as a trabalhar como uma 

equipe. Em termos gerais, liderança é a capacidade de executar por meio de outros. Respeito e 

confiança, ao invés de medo e submissão, são os elementos chave para uma liderança eficaz. 

Embora seja importante em todas as fases do projeto, a liderança eficaz é crítica nas fases 

iniciais de um projeto, quando a ênfase está em comunicar a visão e em motivar e inspirar os 

participantes do projeto a alcançar um alto desempenho. 
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 Habilidades eficazes de liderança podem proporcionar extrair o máximo de habilidades 

e talentos das equipes de projetos, assim obtendo melhores resultados dentro do objetivo 

pretendido. Uma parcela de líderes compartilha um conjunto de habilidades distintas:  

• Comunicação. A comunicação eficaz é a base para projetos de sucesso. A 

clareza nas informações evita desperdícios de recursos e pode resultar e 

soluções abaixo do ideal desejado. 

• Construção de Equipes. Membros de uma equipe devem compartilhar de uma 

visão comum em prol das metas e resultados do projeto. 

• Motivação. No atual ambiente de negócios, sempre se espera que as equipes 

façam mais com menos. Com a intenção de atingir os objetivos do projeto, sem 

motivação, podem-se ter perdas de qualidade e quantidade em projetos. 

• Tomada de Decisão. A capacidade de orientar a equipe de forma adequada as 

decisões tendem a ser boas e oportunas, mantendo o equilíbrio e a 

produtividade desejada. 

• Negociação. A habilidade de negociação dentro do ambiente de projetos 

permite ao gerente ter apoio e empenho de sua equipe. 

4.1. Liderança e Sucesso em Projetos 

 É certo que uma das habilidades de destaque em um gerente de projetos é o exercício 

da Liderança. Segundo descrito no PMBOK (2014), liderança envolve a concentração dos 

esforços de um grupo de pessoas na direção de um objetivo comum, habilitando-as a trabalhar 

como uma equipe. Visto de uma forma abrangente, liderança é a capacidade de executar por 

meio de outros. Respeito e confiança, ao invés de medo e submissão, são os elementos chave 

para uma liderança eficaz. 

 Embora seja primordial em todas as etapas de um projeto, a liderança exercida de 

maneira a ser eficaz é fator crítico no início do projeto, quando o foco principal é repassar a 

visão, motivar e inspirar os membros participantes do projeto a alcançar um ótimo 

desempenho. No decorrer do projeto, líderes da equipe são responsáveis por estabelecer e 

manter a visão, da estratégia e das comunicações, gerando credibilidade e desenvolvimento da 

equipe, influenciando positivamente, monitorando e controlando o desempenho da equipe, 

bem como do projeto. 
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 Projetos são temporários em sua natureza, portanto seu sucesso, conforme o PMBOK 

(2014) deve ser mensurado estando inserido nas restrições de escopo, tempo, custo, qualidade, 

recursos e risco, conforme direcionado entre os gerentes de projetos e a equipe sênior de 

gerenciamento. Visando garantir o alcance destes objetivos pretendidos do projeto, deve-se 

reservar um período (ou etapa) de testes (projeto piloto), inserido no prazo real do 

desenvolvimento, antes da sua entrega para operação permanente. Referindo-se o sucesso do 

projeto às linhas de base aprovadas pelas partes interessadas. Sendo o gerente de projetos, o 

responsável por estabelecer os limites possíveis e alcançáveis para o projeto e sua realização 

de acordo com os parâmetros aprovados. 

 A pergunta se faz necessária: O que faz um projeto ter Sucesso? Segundo um estudo 

realizado por Rabechini Jr.(2007) abrangendo profissionais de empresas de diversos portes e 

segmentos de mercado, visando quantificar o impacto da liderança no sucesso de um projeto, 

apresenta que, de acordo com 76% dos participantes, a liderança é uma influência positiva nos 

resultados conquistados, quando exercida adequadamente. Em contrapartida o inverso da 

questão, quando utilizada de forma negativa, aponta que 67% das opiniões como o fracasso 

no projeto. Rabechini Jr. (2007) aponta ainda que o uso da gestão de liderança necessita 

também, enfoques comportamentais e motivacionais por parte dos envolvidos. Para tanto, 

entender as necessidades pessoais é também um requisito essencial para condução de equipes 

de projetos. 

 Seguindo a mesma questão, ao abordar o estudo apresentado por Shenhar e Dvir 

(2010) em “Reinventando Gerenciamento de Projetos”, baseado em mais de 15 anos de 

pesquisas, os autores com o objetivo “ajudar os executivos e gerentes a melhor definir suas 

expectativas durante a fase de planejamento de um projeto e mais ainda avaliar o sucesso 

efetivo dele”. 

 Com este embasamento, sugerem uma avaliação mais abrangente do sucesso em 

projetos, sendo eles cinco grupos de medidas sugeridas: 

• Eficiência do projeto. Cumprir as metas planejadas, controlando e 

monitorando o pretendido de cronograma, orçamento, etc... seja no 

desenvolvimento ou na conclusão do projeto; 
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• Impacto no cliente. Atendimento as expectativas das partes interessadas, como 

requisitos e qualidade do projeto e do produto, bem como seu desempenho 

como negócio, visando à satisfação e fidelidade do cliente em novos projetos; 

• Impacto na equipe. Mensurando a satisfação da equipe, se é liderada e 

motivada adequadamente, desenvolvendo novas habilidades e retenção de seus 

membros na organização; 

• Sucesso comercial e direto. Reflete o impacto direto e imediato em resultados 

financeiros, e seus benefícios reais para a organização, visando o equilíbrio dos 

custos gerados e a rentabilidade produzida; 

• Preparação para o futuro. Reflete os benefícios em longo prazo, gerados 

pelas oportunidades e pelo alcance do projeto. 

Estas medidas são dinâmicas e movidas de acordo com os interesses das partes 

interessadas, em função do tempo e grau de incerteza de um projeto. É preciso foco nas 

mudanças durante o ciclo de vida do projeto e a relevância de cada uma das medidas. 

5. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES EM PROJETOS 

 Segundo Xavier (2014) gerenciar as comunicações consiste na divulgação de 

informações relevantes do projeto para os stakeholders, quando oportuno. O gerente de 

projeto precisa identificar os requisitos de comunicação das partes interessadas, determinando 

quais informações são realmente necessárias. Como regra, as informações devem ser 

fornecidas quando contribuir para o sucesso ou quando a falta de informação puder causar um 

impacto negativo no projeto. 

De certa forma a gestão das comunicações são também uma gestão das expectativas. 

Como normalmente essas expectativas diferem. Faz-se necessário utilizar técnicas disponíveis 

de maneira adequada para evitar as falhas e barreiras de comunicação, bem como as suas 

consequências negativas. 

No PMBOK (2014) o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 

necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente 

dispostas de maneira oportuna e apropriada. 
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5.1. Comunicação eficaz em Projetos 

Os gerentes de projetos passam grande parte do seu tempo se comunicando com os 

membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam internas ou externas a 

organização. A comunicação em projetos, feita de forma eficaz, proporciona uma ligação 

entre as diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e 

organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e interesses que 

podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto, PMBOK (2014). 

Numa visão geral dos processos do gerenciamento das comunicações do projeto 

podem ser explanadas da seguinte forma: 

• Planejar o gerenciamento das comunicações. O processo de desenvolver 

uma abordagem apropriada e um plano de comunicações de projeto com base 

nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e no ativos 

organizacionais disponíveis; 

• Gerenciar as comunicações. O processo de criar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto de 

acordo com o plano de gerenciamento das comunicações; 

• Controlar as comunicações. O processo de monitorar e controlar as 

comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que 

as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam 

atendidas. 

As atividades de comunicação envolvidas nos processos citados acima, podem ter 

muitas dimensões que devem ser consideradas: 

• Interna (dentro do projeto) e externa (cliente, fornecedores, outros projetos, 

organizações, o público); 

• Formal (relatórios, minutas, instruções) e informal (e-mails, memorandos, 

discussões); 

• Vertical (nos níveis superiores e inferiores da organização) e horizontal (com 

colegas); 

• Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (comunicações 

confidenciais); 

• Escrita e oral, verbal (inflexões da voz) e não verbal (linguagem corporal). 
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A maioria das habilidades de comunicação é comum ao gerenciamento geral e ao 

gerenciamento do projeto e incluem, mas não se limitam a: 

• Escutar ativamente e de modo eficaz; 

• Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar um melhor 

entendimento; 

• Educar a fim de aumentar o conhecimento de potencial da equipe para que ela 

seja mais eficaz; 

• Levantar dados para identificar ou confirmar as informações; 

• Definir e administrar as expectativas das partes interessadas e do projeto; 

• Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

• Motivar para encorajar ou reassugurar; 

• Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 

• Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 

• Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; 

• Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 

 

Figura 03 – Planejar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas, técnicas e saídas. 

Fonte: PMBOK (2014) 

6. LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO NA GESTÃO DE PROJETOS 

 Como já identificado anteriormente, o uso eficaz da comunicação pelo líder em 

projetos é considerado um dos fatores do sucesso na gestão de projetos na Indústria AEC. 

 Segundo Padilha (2003), a compreensão da comunicação como um componente 

principal da habilidade de liderança. 
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“... um fator importante na liderança, que significa mantes as pessoas 
informadas, dando e recebendo feedfack adequados, explicando decisões 
políticas com franqueza e transparência. O líder tem um papel 
preponderante como comunicador, devendo expressar de forma clara as 
crenças e os valores do ambiente em que atua. ... é preciso que o líder 
saiba lidar com situações em que é necessário o levantamento de 
informações adequadas e fidedignas para que possa tomar decisões 
acertadas.”  

  Padilha (2003) 

 Conforme já pontuado, o papel do líder é o de inspirar e transmitir confiança 

destacando de forma geral os comportamentos de: saber se expressar, seja por escrita ou 

verbal; compreender as comunicações escritas ou verbais que lhe são repassadas; ouvir os 

liderados e colaboradores de forma atenta; considerar as informações recebidas através de 

respostas e ações; se relacionar com pessoas, grupos e se portar adequadamente em ocasiões 

distintas; usar com habilidade e desenvoltura diferente meios de comunicação e formas de 

linguagem; manter as partes interessadas devidamente informadas dentro do seu grau de 

importância, enviando e recebendo feedback. 

Na concepção das organizações, segundo Howell et al (2004) como redes de 

compromissos a partir de conversações, a ação dos líderes deve estar voltada para a 

articulação e implementação da rotina de transmissão de informações, criando conexões de 

comprometimento e fornecer energia às organizações, com a finalidade de atingir os objetivos 

pretendidos. 

7. GESTÃO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 Empresas do setor da Construção Civil, por vezes acabam perdendo seu potencial de 

competição com o passar do tempo por não se estruturarem de forma coerente e por não 

adotarem métodos de gestão adequados em seus empreendimentos, como garantir a qualidade 

com custos controlados e melhor produtividade. Na dependência direta ao gerenciamento 

eficaz na troca de informações e fluxo dos recursos pertinentes, onde sua produção é muitas 

vezes determinada de acordo com a velocidade de máquinas. Ainda tem o fator agravante da 

tradição de equipes de produção e qualidade serem enxutas, o que normalmente é uma 

barreira na adoção de técnicas inovadoras de gerenciamento, quando comparados a outros 

segmentos industriais. 
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Segundo Xavier (2014), o que ocorre em empreendimentos da construção civil é o 

isolamento do engenheiro, no canteiro de obras, com apoio de uma estrutura mínima e pouco 

acesso às informações pertinentes, por muitas vezes tendo de responder diretamente, tanto 

pelos recursos como pela análise de desempenho dos serviços. Além de pouco tempo 

direcionado ao planejamento de obra, o que resulta em estimativas pobres de duração e 

custos, comprometendo assim aspectos relevantes no cumprimento de prazos, orçamento e da 

qualidade final da construção. 

A aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos na construção civil tem 

apresentado resultados altamente positivos, contribuindo e muito para a realização e alcance 

dos objetivos estratégicos, promovendo maior agilidade e desempenho nas operações e forte 

melhoria contínua da qualidade e dos processos de produção. 

7.1. Viabilidade de Projetos na Construção Civil 

Os empreendimentos desenvolvidos pela Indústria AEC tornaram-se cada vez mais 

complexos exigindo uma articulação eficiente entre os processos de toda a equipe 

multidisciplinar envolvida para o sucesso de sua implantação. 

 Baseado na referência específica do segmento, de acordo com Xavier (2014), para que  

uma organização exerça controle efetivo na criação de novos projetos, se faz necessário 

estabelecer um processo formal com os seguintes aspectos: 

• Alinhamento com o Plano Estratégico da organização: verificar se os 

objetivos do projeto contribuam positivamente para atingir as metas 

estratégicas da organização? 

• Capacidade da organização em executar e concluir o projeto com sucesso: 

As necessidades e requisitos do projeto podem ser atendidos adequadamente 

pela organização? 

• Riscos (ameaças e oportunidades) inerentes ao projeto: Que danos, caso o 

projeto falhe, podem causar? Que ganhos poderão ser obtidos caso o projeto 

seja bem sucedido? Estes riscos podem ser gerenciados adequadamente? 

Podem ser aceitos? 

 A variação de aspectos tem profunda influência nas diversas atividades de 

gerenciamento caracterizada pelo ciclo de vida de um empreendimento da construção civil. 
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Pode-se destacar: a natureza da obra, seu porte, sua localização, o nível e capacidade 

tecnológica e o grau de especialização da empresa executora. Esta evolução ocorre em 

conformidade com o ciclo de vida do empreendimento. 

 Na prática, os empreendimentos construção civil passam por quatro fases com 

atividades pertinentes a cada uma delas: 

 

 

Figura 04 – Fase de concepção de um empreendimento. 

Fonte: Adaptado de Xavier (2014) 

 

 

 

Figura 05 – Fase de planejamento da obra. 

Fonte: Adaptado de Xavier (2014) 
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Figura 06 – Fase de execução da obra. 

Fonte: Adaptado de Xavier (2014) 

 

 

 

Figura 07 – Fase de encerramento do projeto e transferência para a operação. 

Fonte: Adaptado de Xavier (2014) 

 

 

8. SISTEMAS COLABORATIVOS EM EMPREENDIMENTOS NO BRA SIL 

 Apresentado por Corrêa (2008) o histórico da tecnologia de colaboração no Brasil, no 

final da década de 1990 e início dos anos 2000 surgiram às primeiras iniciativas de sistemas 

de colaboração. 

O mercado brasileiro de engenharia civil aceitou bem o conceito de software como 

serviço e o uso da internet como meio de comunicação e trabalho. A partir de 2003, além do 

mercado imobiliário, o setor de infraestrutura passou a usar sistemas de colaboração de 

maneira mais intensa. Segundo Corrêa (2008) isso ocorreu em função das características de 

descentralização e terceirização, apoiados pela baixa infraestrutura de rede presente nas obras, 



27 

 

bem como pela falta de uma regulamentação em termos de procedimentos e segurança no 

setor. Outra questão da sua aceitação destaca que as ferramentas de colaboração ao serem 

incluídas, não tinham a pretensão de alterar o processo de projeto já existente. 

Tem-se o registro de que o primeiro grande projeto de construção que utilizou 

plenamente a tecnologia de colaboração, foi da sede do BankBoston, em São Paulo. Com o 

projeto foi elaborado por um escritório norte americano, viu-se a necessidade de nacionalizar 

o plano, devido à participação dos usuários finais e uso de tecnologia de ponta, o 

empreendimento tornou-se perfeito para esta aplicação, vindo a servir de referência para a 

maioria dos demais projetos seguintes. 

Com a evolução dos processos pôde-se verificar que ocorreu um progresso na prática 

do projeto colaborativo remoto e distribuído, evoluindo dos estágios 1 e 2 praticados para os 

estágios 3 e 4, quando o que virá a ser desenvolvido e praticado entre os projetistas e partes 

interessadas da equipe de projeto, o modelo de informação da edificação integrado as etapas 

de orçamento, obra e operação, associado a processos automatizados de análises e simulações. 

 

 

 

Figura 08 – Prática do Projeto Colaborativo: estágios de evolução. 

Fonte: Adaptado de Corrêa (2008) 
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9. BIM (Building Information Modeling) 

 A expressão de modelagem de informações de construção ganhou expressividade em 

meados de 2002, devido a estudos e textos de Jerry Laiserin. Ele mesmo aponta que o 

conceito BIM remete aos primeiros dias do computer aided design (CAD) difundido na 

década de 1980, sendo estudados, descritos e conceituados por pesquisadores como Charles 

Eastman, assim sendo utilizados inicialmente em softwares que trabalhavam em CAD como, 

por exemplo, o RUCAPS (Really Universal Computer Aided Production System). Sendo um 

marco significativo no desenvolvimento da modelagem da construção. Vale comentar que 

muitos milhares de arquitetos pelo mundo foram apresentados ao “desenho assistido por 

computador” usando este sistema. 

O conceito de BIM, diretamente envolve a modelagem das informações da edificação, 

resultando num modelo digital integrado de todas as especialidades e disciplinas envolvidas, 

que abrangem o ciclo de vida da edificação. Sendo assim um dos mais promissores 

desenvolvimentos na indústria relacionada à Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). 

Quando concluído, o modelo gerado contém a geometria exata e as informações relevantes 

para proporcionar o suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos 

necessários para sua execução da edificação. 

 Na elaboração deste modelo, necessita-se ter o envolvimento dos vários profissionais 

envolvidos, das disciplinas relativas ao projeto. Sendo assim, conforme disposto por Andrade 

& Ruschel (2009) BIM é uma prática de projeto integrada e colaborativa na qual os 

envolvidos no processo convergem suas habilidades para a elaboração de um modelo único. 

 Podendo-se listar e estabelecer três aspectos fundamentais do Bim: 

• Modelagem paramétrica para desenvolvimento de um “modelo único”; 

• Interoperabilidade para integração e colaboração e troca de informações dos 

envolvidos; 

• Possibilidade de gestão e avaliação do projeto em todo o seu ciclo de vida. 

Na intenção de entender como se aplica o a metodologia BIM em empreendimentos da 

indústria AEC, Rendeiro (2013) sugere visualizar o desempenho ao longo do ciclo do projeto 

típico.  
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No gráfico apresentado na figura 09, quando a capacidade para impactar o desempenho 

do projeto está em declínio e o custo das alterações do projeto está aumentando. 

Simplesmente é muito caro efetuar as alterações necessárias no projeto e seus respectivos 

impactos sobre o desempenho, uma vez que a fase de documentação seja iniciada. Resultando 

um processo de elaboração centrada, que atenda as regras e não necessariamente o melhor 

projeto. 

 

 

Figura 09 – Fluxo de trabalho de elaboração centrada, a maior parte do esforço acontece 

durante a fase da documentação da construção, quando a capacidade do impacto do custo 

do projeto e desempenho está em declínio e o custo de fazer alterações de projeto está 

aumentado. 

Fonte: Plataforma BIM: Rendeiro (2013) 

 

 

 No gráfico apresentado na figura 10, o projeto inicia com a criação de informações 

coordenadas e confiáveis sobre o empreendimento. O resultado apresentado em um modelo 

3D, onde os elementos do projeto estão relacionados uns com os outros de forma dinâmica e 

eficaz – não apenas os pontos, superfícies e alinhamentos, mas um conjunto de informações e 

atributos associados ao projeto. 
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Figura 10 – Fluxo de trabalho de BIM muda o nível de esforço que no início do projeto, quano a 

capacidade de influenciar o custo e o desempenho do projeto é alta e o custo de fazer alterações no 

projeto é baixo. 

Fonte: Plataforma BIM: Rendeiro (2013) 

9.1. BIM Colaborativo e Evolução dos sistemas da metodologia 

 Com a adoção de sistemas com a metodologia BIM, é certa que a revisão do processo 

de projeto e sua gestão na construção civil, se faz necessária. A habilidade da colaboração 

entre os membros da equipe de projetos permeia um modelo embasado nas informações 

pertinentes e necessárias, desde o planejamento à construção de uma edificação. 

 No contexto deste envolvimento dos projetistas e colaboradores nas fases de 

concepção de orçamentos e elaboração de projetos, do planejamento e da execução 

propriamente dita do edifício, mostra-se primordial a geração de um modelo específico do 

empreendimento pretendido. Florio (2005) aponta que o uso e aplicação da metodologia BIM 

em conjunto a um sistema colaborativo contribui, seja para aprimorar o processo de coleta de 

quantificações dos elementos projetados a partir do modelo digital, como também para o 

levantamento de custos e prazos para sua execução física. 

 A evolução da tecnologia BIM mediante seu potencial é apresentada e caracterizada 

segundo Tobin (2008) em três momentos de evolução, por ele denominados BIM 1.0, BIM 

2.0 E BIM 3.0. 
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 Exposto por Ruschel (2010) o BIM 1.0 é utilizado mais como uma ferramenta do que 

como um processo e uma estrutura conceitual de trabalho. Individualizado, o trabalho é 

restrito ao projetista, sem o envolvimento e colaboração de profissionais de outras disciplinas. 

Apenas com a finalidade de gestão de documentos técnicos. 

 Ainda segundo Ruschel (2010) o Bim 2.0 amplia sua atuação a várias disciplinas, áreas 

de conhecimento e profissionais. Tornando essenciais no processo, a interoperabilidade e a 

cooperação, de modo a permitir a adequada troca de informações entre as partes envolvidas. 

Evolução considerável neste nível adotado foi à possibilidade de análise e avaliações do 

projeto ainda nas etapas preliminares, com um maior nível de colaboração. 

 No BIM 3.0 esta tecnologia seria utilizada com o intuito de proporcionar uma prática 

integrada no processo de projeto. Essa prática deve ser baseada na imersão simultânea dos 

diversos participantes do processo de projeto em um modelo virtual do empreendimento. De 

acordo com o exposto por Ruschel (2010) esta tecnologia permite um protótipo virtual do 

empreendimento, a partir do uso das potencialidades dos aspectos fundamentais à esta 

tecnologia: modelagem paramétrica, interoperabilidade e gestão das informações ao longo do 

ciclo de vida do mesmo. 

 Considerada por Tobin (2008) a terceira geração da adoção da metodologia BIM (3.0), 

o intercâmbio das informações entre as partes envolvidas no desenvolvimento de um projeto 

pode ser realizado através de protocolos abertos, tais como o IFC, que permitem aos 

profissionais o desenvolvimento colaborativo de um modelo de dados completo da construção 

do edifício. 

 Após experimentos realizados no ano de 2008, hoje temos a possibilidade do que foi 

previsto, desenvolver através de modelos em BIM, com a adoção de protocolos abertos de 

transferência de dados e softwares colaborativos um intercâmbio de informações num 

ambiente integrado de comunicação e visualização. 

 

9.2. Benefícios e Contribuições para o Uso do BIM na Indústria AEC 

 Numa pesquisa realizada pela McGraw-Hill Construction apurou os Benefícios 

do BIM identificados por usuários da metodologia no exterior, mais precisamente na França, 

Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. 
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Realizado entre os meses de maio e agosto de 2010, num universo de 948 profissionais 

(arquitetos, engenheiros, empreendedores, gerentes de projetos, fabricantes, consultores e 

usuários), resultando nas informações mencionadas no gráfico abaixo “Benefícios do BIM x 

Payback”. 

 

Figura 11 – Gráfico de opinião: Benefícios do BIM x Payback  

Fonte: McGraw-Hill Construction (2010) 

 

A comunicação entre os profissionais envolvidos nos processos do projeto fica clara e 

de fácil entendimento. No compartilhamento das informações por meio desta tecnologia, a 

equipe de projetos e os colaboradores, projetistas das várias disciplinas, pode expressar 

melhor sua ações e ideias, apresentando uma melhoria significativa nesta comunicação entre 

todos os envolvidos, reduzindo consideravelmente as redundâncias de dados e erros 

potenciais. 

Outro fator de considerável proporção é a redução de retrabalhos na fase de execução 

do empreendimento, pois a possibilidade de edificar virtualmente possibilita identificar com 

muito mais facilidade problemas e mudanças drásticas durante a construção do edifício. 

O aumento da produtividade nas equipes de obra, pois também se observa que a troca 

de experiências simuladas em comum com as alternativas tecnológicas possibilita melhorias 

de logísticas em canteiro e das soluções adotadas da obra. 
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Figura 12 – Gráfico de opinião: Vantagens de negócio do BIM.  

Fonte: McGraw-Hill Construction (2010) 

O controle sobre o cronograma por vezes fica mais rigoroso, pois a possibilidade de 

integração das informações de planejamento é possível tanto nas etapas premilinares quanto 

no desenvolvimento das demais etapas, resultando num histrograma de produção por tipos de 

serviços com a mensuração de tempo específico muito próximo do real e idealizado. 

Estimativas de custos apresentam ótimo grau de precisão, o que de certa forma resulta 

na redução de riscos. Os dados da construção do edifício, do projeto à obra através da gestão 

pós-obra serão mais consistentes, facilmente coletados e analisados para uma manutenção e 

gestão do edifício no decorrer da sua vida útil.  

Outro fator importante é que a relação com as partes interessadas (stakeholders) fica 

mais transparente. Pois os recursos utilizados para a manutenção da troca de informações no 

decorre da vida útil do projeto proporcionam um entendimento fácil e de comprovação clara e 

prática nesta parceria. Os dados e detalhes estão armazenados em base única de consulta 

acessível, sendo o uma ferramenta estratégica para comprovar a eficiência da empresa na 

gestão dos dados e apresentação dos números que envolvem o projeto. 
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Abaixo algumas questões de relevada importância ao planejar com BIM: 

 

Figura 13 – Questões importantes ao planejar com BIM. 

Fonte: Adaptado do Manual de BIM: Um Guia de Modelagem da Informação da Construção 

(Eastman et al 2014) 

9.3. Uso da Metodologia BIM por profissionais da Indústria AEC em Curitiba. 

 Em estudo realizado por Ayres e Schheer et al (2012), com a intenção de investigar o 

panorama atual dos profissionais da indústria AEC em Curitiba, baseados em sua prática 

profissional, identificou que grande parte dos profissionais nunca teve contato com algum 

software BIM. 



35 

 

 No resultado de sua prospecção, Ayres e Scheer et al (2012) concluíram que os 

profissionais que participaram, são favoráveis a adoção desta metodologia e que estão 

dispostos a optar por um software que otimizasse seu tempo, seja na concepção do projeto, 

como na compatibilização dos projetos complementares e possíveis mudanças ou alterações. 

Como resultado mais expressivo desta consulta foi o fato de que esforços individuais não 

chegam atingir o principal objetivo da metodologia, que é a integração absoluta do projeto e 

dos membros envolvidos. Faz-se necessário uma sensibilização coletiva para adoção de 

sistemas compatíveis. 

 Como que por reflexo destas observações, foi realizado em outubro de 2014 o 1º 

Seminário Regional “Construindo BIM: Desafios e Perspectivas para implantação no Brasil”. 

Onde, durante dois dias foram compartilhados conhecimentos e experiências de implantação 

do BIM em projetos e obras públicas e privadas, resultando num panorama do atual estado 

desse processo para identificar os desafios e perspectivas para o progresso, em especial no sul 

do país. 

 Fato é que a participação efetiva de profissionais neste seminário foi de grande 

satisfação dos organizadores, pois comprovou que o interesse em existe nesta melhoria nos 

processos de concepção e desenvolvimento dos empreendimentos locais e associados com as 

entidades locais, certamente é um caminho a ser percorrido. 

10. METODOLOGIA 

 Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico utilizado no estudo, assumindo que a 

liderança e a comunicação são fatores essenciais para o sucesso de projetos, buscou-se 

desenvolver uma referência a respeito de qual (ou quais) perfis de liderança podem ser mais 

adequados a cada projeto pertinente, bem como o uso eficiente da comunicação pelos líderes 

(gerentes de projeto) como fator de sucesso para a gestão de projetos na indústria AEC, tendo 

como base as práticas divulgadas no PMBOK. 

 Em conjunto ao referencial teórico utilizado, foi elaborado um questionário 

direcionado a profissionais atuantes em gerenciamento de projeto com o objetivo de 

investigar quais fatores pode ser apontados como importantes ao papel do Gerente de projetos 

como líder de equipes, a qualidade da comunicação e troca de informações entre as partes 

interessadas, bem como seus problemas e interferências ocorridas no processo e concepção de 
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produto imobiliário, uso de plataformas de colaboração e aplicação da metodologia BIM, 

como ferramentas importantes no gerenciamento de projetos pertinente. 

10.1. Apresentação de Resultados 

 Numa primeira etapa de prospecção foram obtidos 32 questionários respondidos. Dos 

quais mostram um perfil dos gerentes de projeto atuantes em diversas organizações 

empresariais do mercado local. Quanto ao ramo das empresas que atuam, 65% destes são da 

área da Construção Civil, 20% na indústria automobilística e 15% em demais áreas pontuadas. 

 Quanto à formação acadêmica dos gerentes participantes, 80% têm formação em 

Engenharia Civil, Arquitetura e Engenharia Elétrica. Em se tratando de experiência e tempo 

de atuação no mercado, 45% tem mais de cinco anos de experiência na gestão de projetos, 

25% tem entre dois e cinco anos de atuação e 30% têm menos de dois anos de gestão em 

projetos.  

 A grande maioria dos profissionais que participaram desta pesquisa tem em média 10 e 

15 projetos desenvolvidos sob sua ação de gerência, totalizando um universo de 328 projetos 

desenvolvidos. Dos quais, apenas 10% possuem alguma certificação. 

 Do objetivo da pesquisa, numa segunda etapa, em relacionar a habilidade de liderança 

e uso da comunicação eficaz no ambiente de gerenciamento de projetos, 95% dos 

entrevistados apontaram que a comunicação é fator predominante e crítico para o sucesso ou 

fracasso de um determinado projeto nas fases preliminares. Sendo que destes, 75% entendem 

como crítico em todo o ciclo de vida do projeto, a comunicação exercida de forma eficaz, 

clara e transparente. 

 Todos, sem exceção, expressaram que a habilidade de liderança exercida pelo gerente 

de projetos, pelo seu esclarecimento na condução dos processos, posicionamento de ideias e 

decisões tomadas, bem como clareza e transparência ao se reportar com os envolvidos, seja 

com a equipe direta ou os demais colaboradores envolvidos, contribuem para a credibilidade e 

confiança perante todos. 

 Como visto no referencial teórico e nas próprias respostas do questionário, os 

problemas de comunicação são uma realidade no gerenciamento de projetos e a 

personificação da importância na habilidade de liderança que o gerente de projetos deve 

sempre assumir perante sua equipe e os stakeholders do projeto. 
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 Numa terceira oportunidade foram enviadas solicitações de respostas direcionada a 

opinião de profissionais, arquitetos e engenheiros, ligados a Indústria AEC em Curitiba, com 

atuação em empresas deste mercado. A intenção desta etapa final da pesquisa foi visualizar 

qual o conhecimento e uso de metodologia BIM está sendo empregado nos processos de 

gerenciamento de projetos de empreendimentos na indústria local. 

 Com uma participação que considero expressiva, 52 profissionais, cerca de 70% de um 

total de 78 questionários encaminhados, fizeram questão de expressar sua opinião a respeito 

do uso da metodologia de modelagem da informação em projetos de construção. Como que 

por reflexo da evolução do mercado, a grande maioria afirmou que já leu a respeito e que já 

visualizou demonstrativos desta metodologia através de softwares usados no mercado como 

REVIT da Autodesk e o ArchiCAD da Graphisoft. Mas menos da metade destes, cerda de 

35% já fez uso destas ferramentas, sendo que menos de 5% deles fazem uso hoje desta 

metodologia atrelada ao gerenciamento de projetos de empreendimentos na construção civil. 

 A facilidade na etapa de compatibilização de projetos é o item de maior relevância na 

visualização dos profissionais, bem como a agilidade nas alterações pertinentes. Mas ainda o 

compartilhamento das informações geradas e a interoperabilidade com outros softwares se 

mostra uma das possibilidades que são pouco utilizadas neste ambiente construído. Apesar da 

facilidade existente e disponível hoje com compartilhamento aberto por ferramentas de 

colaboração como o TeKla BIMsight, o fator custos, no entendimento, é visto como 

impeditivo para adoção da metodologia e softwares que aprimorem o gerenciamento de 

projeto. 

11. ESTUDO DE CASO: Empreendimento Imobiliário em Curitiba 

11.1. Conceito do Produto Imobiliário 

Na linguagem do Incorporador ao pensar um empreendimento novo, procura-se 

entender as necessidades da atualidade e como é o dia a dia de quem irá utilizar este produto. 

A realidade é clara. Hoje não se pensa como ontem e as expectativas mudam a cada nova 

experiência vivida. 

Tanto o Design quanto a Arquitetura quando explorados de acordo, valorizam e 

modificam os espaços urbanos. Desta forma, direcionou-se grande parcela de tempo de 
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concepção e planejamento explorando cada detalhe deste empreendimento, como se fosse 

para seu uso próprio.  

Este empreendimento caracteriza-se por seu uso residencial, composto por áreas 

condominiais no seu embasamento (pavimento térreo), 02 subsolos garagem, 35 unidades 

residenciais, sendo 05 coberturas duplex e 30 unidades “studio” .  

 

Figura 14 – Imagem externa projetada do empreendimento de estudo 

Fonte: Cubo Incorporadora (TPOT) - (2015) 

11.2. Gerenciamento do Produto Imobiliário 

 Em concordância ao proposto que a habilidade de liderança vista como a capacidade 

de estabelecer metas e delegar a execução de atividades pela influência sobre a equipe, é por 

sua vez tida como a de maior importância num gerente de projetos, segundo um estudo 

realizado por Rabechini Jr. (2007).  

 Na atual posição de mercado globalizado, torna-se cada vez mais necessário 

desenvolver projetos de forma estruturada. A competitividade estabelecida e a possibilidade 

de acesso a tecnologias e seus avanços, resulta numa melhoria contínua de qualidade e 
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inovação, sendo necessários recursos direcionados em melhorias organizacionais e uso de 

novos produtos. 

 Uma vez autorizado o início do Projeto, após uma análise preliminar de viabilidade e 

escolhido o gerente do projeto, foi dado o segmento da seguinte forma: 

� Identificar às necessidades do negócio. 

� Determinar os objetivos do projeto. 

� Relacionar e eleger a equipe de colaboradores do projeto. 

� Estabelecer às metas preliminares de tempo e custos. 

� Identificar às partes interessadas (stakeholders). 

Após a realização da reunião de abertura do projeto, teve-se o cuidado de sensibilizar a 

equipe envolvida pelo comprometimento com os objetivos propostos apresentando o conceito 

do empreendimento, apresentado o cronograma de desenvolvimento e as etapas a serem 

cumpridas, aprovações, licenças e vistos pretendidos, e as ferramentas a serem utilizadas. 

No cronograma tem-se a distribuição das etapas do projeto, bem como o calendário das 

reuniões de compatibilização a serem realizadas. Aos profissionais envolvidos, foram 

fornecidos “check-list” pertinentes a cada disciplina de projeto desenvolvida e disponibilizado 

documentação de incorporação, como base para necessidades e acabamentos do 

empreendimento. 

Com o objetivo de manter a fidelidade das comunicações e troca de informações, foi 

proposto e adotado o uso de uma plataforma de colaboração, com controle de acessos, apoio 

as atividades de gerenciamento e coordenação de projetos, dentre outros recursos que vão 

além de troca e armazenamento de documentos e arquivos de projetos. 

11.3. Sistema Colaborativo e Gestão das Informações do Produto 

 No contexto da construção civil, durante as fases de planejamento até a execução de 

um empreendimento são envolvidos diversos profissionais, de áreas distintas, mas com um 

objetivo único e comum a todos. Para tanto, a colaboração e engajamento são fundamentais. 

Isto sendo, utilizar sistemas informatizados torna-se necessários para interagir e fortalecer 

estas relações. 

 Em ambientes de colaboração, os envolvidos podem e tem condições de interação com 

praticidade e eficiência. A figura do Gerente de Projetos é tida como um líder facilitador, 
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responsável por receber e transmitir as informações de forma adequada e assertivas, 

certificando-se de que as contribuições às partes sejam consideradas, assim valorizando cada 

vez mais o produto imobiliário com a participação de todos os envolvidos no processo. Em 

um ambiente colaborativo tanto as responsabilidades, riscos e sucessos são divididos pelas 

partes envolvidas (FLORIO, 2007). 

 Adotou-se uma plataforma colaborativa, utilizada dentro do conceito “software como 

serviço”, a qual não necessita a instalação de um software na máquina dos usuários, apenas 

acesso à internet. Apoiada por um suporte técnico e infra-estrutura com solução robusta e 

segura para atender as demandas necessárias. 

 

     

Figura 15 – Imagem da Interface da plataforma colaborativa 

Fonte: Construtivo.com do Brasil Ltda. – www.construtivo.com 
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Figura 16 – Diagrama de Gestão dos documentos 

Fonte: Construtivo.com do Brasil Ltda. – www.construtivo.com 

 

11.4. Benefícios do Uso da Metodologia BIM no Estudo de Caso 

 Construir virtualmente um empreendimento permite a redução bem como o surgimento 

de problemas tanto nos projetos quanto no canteiro da obra, diminuindo consideravelmente a 

possibilidade de retrabalhos, alterações na execução da edificação, conflitos entre 

colaboradores e fornecedores do empreendimento. 

 De certa forma, a troca de experiências, o estudo de sistemas construtivos através da 

simulação de alternativas tecnológicas e logísticas, facilita a elaboração de soluções que 

aperfeiçoam o processo de execução de uma edificação. A metodologia BIM proporciona a 

perspectiva que automatiza processos assim reduzindo o tempo operacional e aumenta o 

tempo de planejamento. Proporcionado por softwares 3D a facilidade na visualização e 

compreensão por parte da fatia operacional, aumenta seu tempo de produção e velocidade de 

montagem construtiva. 

Ampliando o campo de visão, esta metodologia de certa forma agilizou os processos 

de medição de serviços, visto que seu escopo fica definido e de fácil identificação pela equipe 

de qualidade (controle e monitoramento). A integração das informações de planejamento por 

meio dos modelos gerados resulta numa redução significativa de riscos da obra, tanto em 

prazos de execução das tarefas, propicia um melhor controle de custos e consequentemente 

um melhor desempenho da edificação. 
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No momento em que as informações são compartilhadas por meio do BIM, a equipe de 

profissionais envolvidos tem uma melhoria significativa na comunicação entre as partes, das 

ações tomadas, ideias propostas, possibilitando uma melhor compreensão dos envolvidos, 

com relação aos objetivos propostos no empreendimento e suas atribuições e 

responsabilidades. 

 No estudo de caso puderam ser apresentados alguns apontamentos que possibilitaram 

uma resolução ágil e uma melhor compreensão de interferências entre os profissionais 

envolvidos no desenvolvimento do projeto. 

Abaixo alguns exemplos comparativos da visualização de interferências no projeto em 

2D – AutoCAD (Autodesk) – Figura 17 e no modelo com a metodologia BIM, desenvolvido 

em no software Revit (Autodesk) – Figura 18, onde temos interferências que caso não 

identificadas com antecedência certamente gerariam retrabalho e acréscimo de tempo e custos 

em canteiro de obra: 

 

 

 

Figura 17 – Visualização em 2D – percurso das tubulações elétrica e hidráulica 

Fonte: Cubo Incorporadora – Vectra (2014) 
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Figura 18 – Visualização em 3D – interferências no percurso das tubulações elétrica e hidráulica 

Fonte: Cubo Incorporadora – CWBim (2014) 

 

Outro exemplo de interferências identificadas e sanadas no desenvolvimento dos 

projetos do empreendimento – Figura 19 e Figura 20, onde temos interferências que caso não 

identificadas com antecedência certamente gerariam retrabalho e acréscimo de tempo e custos 

em canteiro de obra: 

 

Figura 19 – Visualização em 2D – percurso das tubulações hidráulicas de esgoto 

Fonte: Cubo Incorporadora – Vectra (2014) 
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Figura 20 – Visualização em 3D – interferências no percurso das tubulações hidráulicas de esgoto 

Fonte: Cubo Incorporadora – CWBim (2014) 

 

Outro benefício identificado pela aplicação e uso da Metodologia BIM neste estudo de 

caso é o levantamento de quantidades de materiais e equipamentos com mais precisão e 

auxílio no levantamento e planejamento da edificação tais como: 

� Elementos de Arquitetura - esquadrias, revestimentos de pisos, paredes, tetos; 

� Elementos Estruturais - volume de concreto e sua tipologia, quantidade de aço; 

� Elementos Hidráulicos e Elétricos - quantitativo de materiais; 

� Elementos de Climatização - equipamentos e quantitativo de materiais; 

� Elementos de Acústica – desempenhos e quantitativos de materiais; 

� Elementos de Terraplanagem – geração de resíduos e volumetria; 

Isto apenas para relacionar alguns dos apontamentos levantados, pois se ampliarmos o 

campo de atuação desta metodologia, que não é o caso ainda, pois finalizada a etapa de 

desenvolvimento do produto imobiliário e repasse das entregas previstas nesta etapa a equipe 

de obra para execução do empreendimento, as possibilidades de atuação serão certamente 

muito benéficas e vantajosas ao investidor. Bem como sua aceitação pelo mercado será 

refletida na comercialização das unidades, será o espelho da validação e empenho dedicados 

nesta etapa do projeto do produto imobiliário. 
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Figura 21 – Visualização compartilhada em 3D – Modelagem das diversas disciplinas. 

Fonte: Cubo Incorporadora – CWBim (2014) 
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12. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi identificar a potencialidade do uso da metodologia BIM, 

em conjunto numa plataforma colaborativa para potencializar a habilidade no exercício da 

Liderança e o gerenciamento das comunicações em projetos para um empreendimento da 

construção civil. Através da revisão da literatura associada ao conhecimento dominante, como 

o  guia PMBOK (2014) e os pontos de vista de pesquisadores em sua obras, confirmou-se a 

importância da habilidade de liderança e a eficácia do gerenciamento da comunicação no 

exercício de gerenciamento de projetos em empreendimentos da indústria AEC.  

 Com a evolução dos processos e a constante busca pela melhoria contínua, bem como 

o aproveitamento as oportunidades, motivados pela constante concorrência neste mercado tão 

influente na economia do país.  A tarefa do líder com a aplicação desta metodologia, 

produzindo confiança entre as partes interessadas dentro da rede de compromissos prevista no 

gerenciamento do projeto, faz com que os envolvidos possam enxergar desempenhos 

possíveis e se sensibilizem com os interesses gerais do projeto. Pode-se constatar também, 

que o uso da metodologia BIM, em conjunto a ferramentas e plataforma de colaboração, sua 

aplicação em diversos processos dentro do ciclo de vida de um empreendimento se faz 

necessário. Sejam pelos resultados possíveis: otimizando desde a concepção do produto 

imobiliário, passando pelo planejamento eficiente, mensurado próximo a realidade com 

antecedência os diversos serviços e seu tempo de execução, aumentando o desempenho da 

edificação e sua manutenção da operação após seu encerramento e repasse ao cliente final. 

 Para Ruschel (2010) o ferramental existente, é ainda incipiente, e necessita melhorias 

em temos de interoperabilidade e de adaptação para o contexto do país. Mesmo com o legado 

existente, quando comparado com o conhecimento e habilidades atuantes no uso de CAD, e 

com a necessidade de revisão na concepção dos empreendimentos e o processo de projetar o 

edifício, é possível vivenciar benefícios com a integração de projeto e ganhos consideráveis 

em qualidade. Este sendo o vetor que atualmente impulsiona as mudanças e evolução dos 

processos de gerenciamento dos projetos. 
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13. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 A experiência no uso e aplicação da metodologia BIM e da plataforma de colaboração 

no estudo de caso, bem como no gerenciamento do projeto de um empreendimento na 

construção civil, possibilita uma verificação na tendência da colaboração em ambientes de 

projetos que complementem e ampliem seu campo de ação. Hoje já é o caso de uso de 

ferramentas que evoluíram da gestão de documentos para gestão de informação, denominados 

servidores BIM, armazenando o modelo tridimensional, podendo ser manipulado diretamente 

pelos projetistas envolvidos, sem a necessidade de carregamento ou baixa dos arquivos, além 

de controle de versões, direciona o foco para o modelo e não apenas para o documento.  

 Reforçando a gestão da comunicação entre os envolvidos, o compartilhamento de tela 

em uma base única que integra as soluções, bem como as áreas e a gestão dos processos 

envolvidos. O BIM proporciona além da gestão do espaço construído também capacita 

analisar opções e melhorar o desempenho energético, facilitando as comparações de várias 

alternativas de eficiência energética. 

 A questão da sustentabilidade ancorada no ciclo de vida do empreendimento é um fator 

importante na gestão e análise de desempenho na aplicação de materiais e sistemas 

construtivos. A possibilidade de mensurar serviços e etapas com maior precisão, visa reduzir 

desperdícios e retrabalhos na etapa de execução do projeto, sendo este um campo de possíveis 

estudos posteriores, em conjunto com ampliação de ação da metodologia BIM para 4D e 5D, 

com a integração de custos e cronograma colaborativos numa mesma plataforma de 

cooperação, e eficiência no gerenciamento de projetos de empreendimentos da construção 

civil. 
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15. APÊNDICES 

15.1. Apêndice A. Questionário utilizado na Pesquisa. 

Questionário utilizado na Pesquisa 

Esta Pesquisa é parte integrante de um Trabalho de Conclusão de Curso de MBA em 

Gerenciamento de Projetos da ISAE – FGV – Curitiba – Com a intenção de investigar 

questões relacionadas a Liderança e Comunicação em Gerenciamento de Projetos, com o 

Objetivo de contribuir para o entendimento dos processos de Gerenciamento de Projetos com 

estes dois focos. 

Perguntas – Parte 01: 

01. Qual o setor de atuação Profissional 
 

[    ] Indústria Automobilística  [    ] Tecnologia da Informação 

[    ] Indústria Alimentícia  [    ] Administração Pública 

[    ] Construção Civil          [    ] Gás e Óleo 

[    ] Infraestrutura   [    ] Outros (Qual?___________________) 

02. Qual sua formação acadêmica? 
 ___________________________________________________________________ 

03. Você é Gerente de Projetos Certificado por alguma Instituição? 
 

[    ] PMI     [    ] IPMA 

[    ] PRINCE 2    [    ] Outra (Qual?___________________) 

[    ] Não possuo certificação 

04. Há quanto tempo você atua em Gerenciamento de Projetos? 
 

[    ] Menos de 2 anos    [    ] entre 2 e 5 anos 

[    ] entre 5 e 7 anos    [    ] mais de 7 anos 

05. Qual a quantidade de projetos, você já exerceu como Gerente de Projetos? 
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[    ] Menos de 5 projetos    [    ] entre 5 e 7 projetos 

[    ] entre 7 e 10 projetos    [    ] mais de 10 projetos 

06. Em algum dos Projetos em que exerceu a função de Gerente de Projetos, você 
percebeu que a Comunicação teve papel crítico para o Sucesso ou Fracasso do 
Projeto? 
 

[    ] Sim 

[    ] Não. (Se você assinalou esta opção, não responder as questões 7 e 8) 

07. Com relação ao projeto que você pensou ao responder a questão 6. Em qual Grupo(s) 
de Processos(s) do projeto você identificou a Comunicação como sendo crítica para o 
Sucesso ou fracasso do Projeto? 
 

[    ] Início               [    ] Planejamento 

[    ] Execução     [    ] Monitoramento e Controle 

[    ] Encerramento 

[    ] Em alguma fase específica, pois toda a comunicação foi igualmente crítica. 

08. Relate seu caso de modo sucinto. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

09. De forma geral, nos projetos em que atuou, com qual dos stakeholders você encontrou 
maior dificuldade de Comunicação? 
 

[    ] Cliente (Acionista/Proprietário/Investidor) [    ] Equipe de Projeto 

[    ] Projetistas/Colaboradores   [    ] Fornecedores 

[    ] Órgãos Públicos    [    ] Diretoria 

[    ] Outros (Qual?_____________________________) 
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10. Em sua visão, qual o grau de importância na Liderança exercida pelo Gerente de 
Projetos você atribui para o Sucesso do Projeto? 
 

[    ] baixo     [    ] regular     [    ] médio     [    ] alto     [    ] muito alto 

Perguntas – Parte 02: 

Esta segunda parte tem interesse em visualizar como o Gerente de projetos atua e qual sua 

identificação de Liderança e Comunicação com a Equipe de projetos. 

11. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[    ] Fácil compreensão de si e pelos outros 

[    ] Adota meios de comunicação eficaz 

[    ] Procura estimular o desenvolvimento da Equipe 

12. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[    ] Estimula o crescimento da Equipe 

[    ] Usa no Processo de tomada de decisões a participação da Equipe 

[    ] Gerencia os conflitos existentes no grupo 

13. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[    ] Monitora o desempenho individual dos colaboradores 

[    ] Gerencia o desempenho de processos de forma coletiva 

[    ] Analisa as informações com pensamento crítico 

14. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[   ] Gerencia projetos com a percepção da importância para a empresa e os impactos nos 

colaboradores das mudanças 

[    ] Planeja as tarefas de forma objetiva e clara 

[    ] Tenho consciência que as decisões que tomo interfere em outros setores  
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15. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 

 

[    ] Desenvolve e comunica a visão da empresa de forma clara 

[    ] Estabelece metas e objetivos para sua equipe 

[    ] Planeja e organiza as atividades da Equipe 

16. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[    ] Estimula a produtividade no ambiente de trabalho 

[    ] Apoia e incentiva um ambiente de trabalho produtivo 

[    ] Gerencia o tempo e o estresse da equipe de trabalho 

17. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[  ] Construção e manutenção de uma base de poder, delegando atividades e dando 

oportunidade para colaboradores que se destacam 

[    ] Negociação de acordos e compromissos com a equipe de trabalho 

[  ] Apresentação das ideias de forma clara, tendo a percepção de que estão sendo 

entendidas pela equipe de trabalho 

18. Exercendo a posição de líder de uma Equipe de Projetos como você se analisa? 
 

[    ] Apresenta aos colaboradores as necessidades de mudanças de forma positiva 

[    ] Gerencia de forma saudável as mudanças 

[    ] Possui pensamento criativo 
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Perguntas – Parte 03: 

Esta terceira fase permite verificar o uso e a aplicação de sistemas colaborativos e da 

metodologia BIM no ambiente da Indústria AEC em Curitiba. 

19. Você conhece e/ou trabalha com sistemas colaborativos em sua empresa? 
 

[    ] Sim 

[    ] Não 

20. Qual sistema e/ou ferramenta colaborativa você utiliza no gerenciamento de projetos 
em sua empresa? Descreva brevemente. 
 

___________________________________________________________________ 

21. Você conhece e/ou trabalha e/ou já ouviu falar em BIM (Building Information 
Modeling)? 
 

[    ] Sim 

[    ] Não 

22. Qual programa é utilizado em sua empresa para desenvolver projetos de AEC? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

23. Você conhece o programa ArchiCAD? Já utilizou? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

24. Você conhece o programa REVIT? Já utilizou? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

25. Com a oportunidade de mudança no método de trabalho (com a utilização de um novo 
software), qual(is) do(s) item(s) abaixo seria(m) interessantes para você? 
 

[    ] comandos mais práticos e intuitivos 
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[    ] interface mais dinâmica 

[    ] praticidade na compatibilização de projetos complementares 

[    ] melhor visualização e entendimento por parte do cliente 

[    ] melhor eficiência no processo 

[    ] praticidade nas estatísticas do projeto 

[    ] agilidade e praticidade nas alterações de projeto 

[    ] interoperabilidade com outros programas 

[    ] Outro? Qual?_____________________________________________________ 

26. Considerando o mesmo panorama, qual(is) item(s) seria(m) impeditivos? 
 

[    ] tempo e custos com treinamentos e qualificação da equipe 

[    ] custos com aquisição de softwares 

[    ] disponibilidade de suporte técnico 

[    ] tempo e custo de implantação de programa 

[    ] incompatibilidade com o outros programas/softwares 

[    ] aceitação por parte da alta direção 

[    ] grande sensibilidade a mudanças 

[    ] Outro? Qual 
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15.2. Apêndice B. Modelo Ata de Reunião – Estudo de Caso. 
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15.3. Apêndice C. Modelo Cronograma de Projetos – Estudo de Caso. 
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16. ANEXOS 

16.1. Anexo 1. Fluxo Resumido de Processo PMBOK v. 5 

 


