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Resumo 

O novo conceito na criação de projetos de engenharia civil utilizando-se modelos virtuais ou 
protótipos, está demandando dos profissionais de mercado criação de novos processos que 
permitam envolvimento de todas as áreas e partes interessadas aos projetos de maneira mais 
dinâmica e automatizada. Este trabalho desenvolve um processo que vincula etapas 
orçamentárias, planejamento temporal e propõe soluções de retroalimentação de planejamento 
advindos de informações geradas de modelos BIM, permitindo uma visão ampla dos vínculos 
entre as áreas de conhecimentos envolvidas e propondo metodologias gerenciais possíveis 
através dos resultados alcançados. 

Palavras Chave:  BIM. Processos. Orçamentação. Planejamento 
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Abstract 

The new concept of creation in civil engineering projects by using virtual models or prototypes, 
is demanding market professionals to create new processes to allow the involvement of all areas 
and stakeholders the project more dynamic and automated way. This paper develops a process 
that links budgetary steps, time planning and proposes planning feedback solutions arising 
from information generated from BIM models, allowing a wide view of the links between the 
areas of knowledge involved and proposing possible management methodologies through the 
results. 

 Keyword: BIM.Process. Budgetary steps. Plan 
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1. INTRODUÇÃO 
O grande diferencial entre construtoras de grande e baixo porte é a estruturação de 
procedimentos gerenciais. Quanto maior o porte das obras e da empresa, mais “engessados” são 
os procedimentos administrativos e executivos. Quanto menor, mais funções são atribuídas às 
obras, que ficam sobrecarregas e na maioria das vezes não cumprem prazos nem orçamentos. 

De maneira mais genérica, as grandes empresas da construção civil possuem inúmeros 
departamentos funcionais em seus organogramas, como por exemplo orçamentação, 
planejamento, recursos humanos, compras, qualidade, segurança no trabalho, compatibilização. 
Cada um desses é responsável por funções restritas e claras. Utilizando-se de profissionais 
especializados, os departamentos são praticamente independentes entre si, interligados por 
mapas informacionais contendo as responsabilidades de cada um a cada processo. 

Já as empresas menores, tem insuficiência de recursos para execução de todas as atividades, 
tornando necessária a atribuição de muitas tarefas para seus funcionários. Estes, 
sobrecarregados, deveriam ser bem treinados para atingir a qualidade adequada em seus 
afazeres, porém isso não ocorre, tornando o aprendizado consequência das atividades 
profissionais. Esse não é um fato isolado dentre as empresas construtoras de obras, a maioria 
das empresas menores buscam o crescimento de maneira desordenada e baseada em práticas 
desatualizadas e defasadas, tornando seus empreendimentos com fluxos executivos não 
lineares, sem terminalidade e sem metas claras. 

Segundo Scardoelli et al (1994, apud NASCIMENTO e SANTOS, 2003) a indústria da 
construção sofre de um grande atraso tecnológico em relação aos demais setores, devido à 
resistência às inovações tecnológicas, emprego de métodos de gestão ultrapassados, excessivo 
esforço físico e condições adversas da mão de obra, falta de incorporação de uma nova base de 
organização do trabalho a partir do uso da tecnologia da informação e mecanismos ineficazes 
de gerenciamento das interfaces dos processos. 

1.1. OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho é esboçar automações gerenciais com foco em custos para construção 
civil através de gestão da informação de modelos BIM (Building Information Modeling). 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.1.1.1. Organizar banco de dados orçamentário relacionando-o com fases de 

cronograma para permitir modelagem temporal 
1.1.1.2. Criar processo para orçamento automático de disciplinas modeladas mais 

importantes 
1.1.1.3. Criar projeto de sistema de retroalimentação do planejamento (baseline) 
1.1.1.4. Criar indicadores com utilização dos modelos para futuro 

desenvolvimento de BI 

1.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
As estratégias de produção de edifícios para venda em mercado aberto -mercado imobiliário - 
são definidas para atender à melhor condição de ajuste de seus fluxos de caixa, visando reduzir 
investimentos durante o período de produção. Estas estratégias, caracterizadas principalmente 
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pelo ritmo da obra e pela sequência e trajetória de seus principais serviços, devem ser 
estabelecidas em função da equação de fundos montada para viabilizar o empreendimento 
(ASSUMPÇÃO&LIMA JR, 1996). 

O rápido processo orçamentário leva a benefícios desde a etapa de viabilidade até a execução 
pois possibilita tomada de decisão ágil com abordagem financeira qualificada. Este trabalho 
proporá ferramentas e técnicas para empresas construtoras de obras a fim possibilitar este ágil 
posicionamento gerencial.  

Empreendimentos imobiliários são construídos, na sua maioria, com processos construtivos 
tradicionais, que permitem que se estabeleçam relações entre as obras, no que se refere à 
padronização de serviços e de sequências entre serviços, bem como a possibilidade de se 
parametrizar indicadores de produção (ASSUMPÇÃO&LIMA JR, 1996). 

Os benefícios previstos ao final da implementação são a redução dos esforços na fase de 
orçamentação, estruturação lógica de protótipo virtual, conexão de modelos BIM a gestão de 
canteiro, pagamentos e compras. 

1.3. QUESTÕES DE PESQUISA 
1.3.1. Como deve ser a organização dos dados orçamentários para favorecer integração 

com sistemas e modelos BIM? 
1.3.2. Como conectar as informações do modelo BIM com ferramentas e técnicas 

gerenciais? 
1.3.3. De que maneira as informações devem ser entregues à obra para favorecer 

processos de controle? 
1.3.4. Como processos de qualidade interferem nos indicadores? 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CENÁRIO IMOBILIÁRIO ATUAL 
A construção civil brasileira teve um alto crescimento entre os anos de 2008 a 2013. O cenário 
altamente favorável para contratações de financiamentos tanto para construção e compra, 
manteve aquecido o mercado. Encontrava-se entre as construtoras de obras investidores não 
profissionais como médicos e advogados que atraídos pela velocidade de venda se arriscaram 
em um mercado fora de suas competências profissionais. 

Segundo dados do Sinduscon-PR, o ano de 2008 houveram cerca de 7.000 lançamentos de 
unidades residenciais em todo estado do Paraná, 6.047 em 2013 passando pelo pico de 11.100 
em 2011. O aumento de oferta lotou o estoque de produtos do mercado invertendo a balança de 
oferta e demanda. 

O excesso de oferta aliado a redução da disponibilidade de crédito resultou em baixa na 
confiança do mercado de construção civil, como pode ser visto na figura 1 a seguir da 
publicação da FGV IBRE de maio 2016. 
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Figura 1: Índice de Confiança da Construção  

Fonte: Sondagem da Construção – FGV IBRE 2016 

O Brasil vem passando por crise política desde a reeleição do presidente da república afastada 
em 2016. Esta incerteza de futuro faz com que os empresários do setor aguardem estabilidade 
para investir. Tendo como uma das necessidades de governo a redução de despesas, além do 
aumento de impostos o crédito foi dificultado. A Caixa Econômica Federal na modalidade de 
financiamento SBPE liberou em 2011 R$ 35bi em financiamento para construção, mantendo 
R$ 27 bi entre 2012 a 2014 e despencando para 17bi em 2015.  

2.2. PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 
O Project Management Institute – PMI – é uma instituição internacional sem fins lucrativos, 
com sede na cidade da Filadélfia, em Pensilvânia nos Estados Unidos. O objetivo desta 
instituição é compilar práticas de gerenciamento de projetos em nível mundial e as expor em 
um guia de gerenciamento chamado guia PMBok (Project Management Body of 
Knowledge)(PMI, 2013). 

O guia é divido em dez áreas de conhecimento, são elas: integração, escopo, tempo, custo, 
qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e gerenciamento de 
steakholders. Os esforços dessas áreas serão distribuídos dentre as 5 fases que o PMI identifica 
como o ciclo de vida de um projeto, são eles: iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e controle e encerramento. De maneira resumida, a distribuição ocorre da 
seguinte maneira: 
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Áreas de 
Conhecimento 

Iniciação Planejamento Execução Monitoramento e 
controle 

Encerramento 

INTEGRAÇÃO Desenvolver 
termo de 
abertura do 
projeto 

Desenvolver 
plano de 
gerenciamento 
do projeto 

Orientar e 
gerenciar o 
trabalho do 
projeto 

Monitorar e 
controlar o 
trabalho do 
projeto 

Encerrar projeto 
ou fase 

ESCOPO    Realizar o 
controle integrado 
de mudanças 

 

TEMPO  Planejar 
gerenciamento 
de escopo 

 Validar escopo  

Coletar 
requisitos 

Definir escopo Controlar escopo 

Criar WBS 

CUSTO  Planejar 
gerenciamento 
de custos 

 Controlar custos  

Estimar custos 

Determinar 
custos 

QUALIDADE  Planejar o 
gerenciamento 
da qualidade 

Realizar 
garantia da 
qualidade 

Controlar 
qualidade 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

 Planejar 
gerenciamento 
de recursos 
humanos 

Mobilizar 
equipe de 
projeto 

  

COMUNICAÇÕ
ES 

 Planejar 
gerenciamento 
das 
comunicações 

Gerenciar as 
comunicações 

Controlar as 
comunicações 
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RISCOS  Planejar o 
gerenciamento 
de riscos 

 Controlar riscos  

Identificar 
riscos 

Realizar 
análise 
qualitativa dos 
riscos 

Realizar 
análise 
quantitativa 
dos riscos 

Planejar 
respostas aos 
riscos 

AQUISIÇÕES  Planejar 
gerenciamento 
das aquisições 

Conduzir 
aquisições 

Controlar 
aquisições 

Encerrar 
aquisições 

PARTES 
INTERESSAD
AS 

Identificar 
partes 
interessadas 

Planejar 
gerenciamento 
das partes 
interessadas 

Gerenciar o 
envolviment
o das partes 
interessadas 

Controlar o 
envolvimento 
das partes 
interessadas 

 

Tabela 1: Áreas do conhecimento e processos do guia PMBok 

Fonte: Guia PMBok, 2013 

2.3. CICLO DE VIDA DO PROJETO 
Para desenvolver um melhor controle gerencial pode-se dividir os projetos em fases a fim de se 
obter um alinhamento entre as operações e os objetivos da empresa, atendendo suas 
necessidades e metas gerais. Essas fases, que geralmente são sequenciais e que às vezes se 
sobrepõem, irão conectar o início de um projeto ao seu final, formando o chamado ciclo de 
vida. Este, por sua vez, deve ser determinado pela natureza do projeto, por sua área de aplicação, 
pelas necessidades gerenciais e pelas estratégias de controle da empresa (PMI, 2013). 

Pode-se entender um ciclo de vida como uma metodologia, que será definida ou moldada de 
acordo com aspectos exclusivos da empresa. Tendo em vista que os projetos podem apresentar 
inúmeras entregas e atividades específicas que variam de acordo com cada situação, o ciclo de 
vida deve oferecer uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independente do 
trabalho específico envolvido (PMI, 2013). 
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Tabela 1 - Áreas do conhecimento e processos do guia PMBok 

O guia PMBOK, em sua quinta edição (PMI, 2013), divide o Ciclo de Vida em quatro fases 
principais, apresentadas a seguir: 

• Início do projeto; 

• Organização e preparação; 
• Execução do trabalho do projeto; e 
• Encerramento do projeto. 

O início do projeto é a fase em que se consolidam as ideias que irão estruturar as diretrizes da 
sua formalização. Nesta fase ocorre também, as definições dos cargos de gerência, e são 
mobilizados recursos para a sua realização. A fase de organização e preparação é aquela em 
que todas as atividades e a estratégia da execução do projeto são elaboradas. Já na fase de 
execução, todas as atividades planejadas envolvendo pessoas, a organização e os recursos 
materiais, são executadas. E por último a fase de encerramento do projeto, é onde se formaliza 
o fim do projeto, o aceite dos resultados obtidos e a desmobilização da equipe. 

As fases do ciclo de vida podem apresentar descrições muito genéricas ou altamente detalhadas, 
podendo incluir formulários, gráficos e listas de verificação para oferecer estrutura. Projetos 
grandes e complexos, em particular, podem requerer esse nível de controle. Nestes casos, o 
trabalho realizado se beneficia da divisão formal em fases para se atingir os objetivos do projeto. 

O gerenciamento eficiente de cada fase do ciclo irá propiciar melhores condições para que o 
projeto atinja sua finalidade inicial, porém, para que isso ocorra, é necessária que cada fase seja 
devidamente separada, em virtude das diferentes situações e acontecimentos esperados em cada 
uma delas. Pode-se afirmar que, ao desintegrar suas fases, é possível ter melhor controle e 
gerenciamento de cada uma delas, o que permite o alcance de melhores resultados, por meio da 
validação das fases de projetos pelo cliente ou pela empresa, e a mensuração do alcance do 
objetivo geral do projeto.  

2.4. PROJETOS NO MERCADO 
O número de empresas que estão adotando a metodologia de gerenciamento de projetos tem 
crescido significativamente nos últimos anos. Contudo, poucas empresas brasileiras têm 
desenvolvido um modelo de gerenciamento de projetos. Para as empresas que buscam uma 
vantagem competitiva pela inovação, gerar competências em projeto passa a ser fundamental. 
E para atingir o sucesso em projetos é preciso balancear as expectativas dos interessados aos 
recursos disponíveis, utilizando conceitos, ferramentas e técnicas para obter a excelência no 
gerenciamento de projetos (RABACHINI, CARVALHO E LAURINDO, 2002).  

Autores como De Masi (2000) e Handy (1995) enfatizam a inteligência como o principal ativo 
das empresas no cenário competitivo pós-industrial. Handy (1995) destaca ainda que este tipo 
de empresa será parecido com um “condomínio”, onde grupos de projetos coabitam. Por isso, 
todos esses esforços devem ser direcionados de maneira a atingir um objetivo ou alguns 
objetivos previamente determinados, estes podendo por sua vez ser chamados de programas, 
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caso os projetos sigam um mesmo segmento, ou portfólio, caso em que os projetos ou 
programas não sigam a um segmento, mas os objetivos devem convergir. 

No cenário competitivo atual, a sobrevivência depende da interação com seu meio através do 
atendimento ideal ao seu cliente e posicionamento adequado em seu mercado, frente a seus 
concorrentes. Para isto, é necessário que as organizações estejam sempre buscando a inovação, 
seja em seus produtos, em seus processos ou em seus serviços. A inovação como elemento 
crucial de vantagem competitiva ocorre, por exemplo, através de lançamentos de novos 
produtos que, por sua vez, garantem a captura de parcelas de mercado, bem como da 
manutenção de clientes ávidos por novidades, gerando, portanto, retornos de investimento às 
empresas (AVISON etal., 1996), (DUHAN et al., 2001). 

2.5. QUALIDADE 
Em diversos setores, empresas utilizam a qualidade como uma das principais estratégias 
competitivas, pois ela está intimamente ligada à melhoria de resultados, aumento de lucros por 
meio da redução de perdas, produtividade e do envolvimento de todos na empresa, gerando 
consequente motivação. 

Não há uma definição de significado da qualidade que seja clara e única, mas a qualidade pode 
ser vista como a relação de conformidade com as exigências dos clientes, relação 
custo/benefício, adequação ao uso, valor agregado que produtos similares não possuem e 
produtos e/ou serviços com efetividade. Enfim, o termo é geralmente empregado para significar 
excelência de um produto ou serviço.  

A ISO 9000 de 1994 define a qualidade como a “totalidade de características de uma entidade 
que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou implícitas” (ABNT, 
2004). 

Na tabela a seguir apresentam-se alguns conceitos de qualidade segundo alguns autores. 

AUTOR DEFINIÇÃO 
Juran Qualidade é adequação ao uso 

Qualidade consiste nas características do produto que atendem as 
necessidades dos clientes e assim fornecem a satisfação em relação 
ao produto. 
Qualidade significa ausência de deficiências. 

Feigenbaun Qualidade significa o melhor para certas condições do cliente. Estas 
condições são (a) o uso atual e (b) o preço de venda do produto 

Crosby Qualidade é conformidade com as especificações 
Nigel Slack Qualidade é fazer certo 
Jean Teboul A capacidade de satisfazer as necessidades, tanto na hora de 

compra, quanto durante a utilização, ao melhor custo possível, 
minimizando as perdas, e melhor do que os nossos concorrentes 

Organização 
Europeia de 
Controle da 
Qualidade 

Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se 
destina 
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Jenkim Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende 
satisfazer 

Tabela 2: Definições de Qualidade 

Fonte: Paladini (2000, P. 17-18). 

Em termos de qualidade, um programa de grande significado para o mercado de construções 
do Brasil é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H). 
Instituído em 1998, tem como objetivo básico apoiar o esforço brasileiro de modernidade e 
promover a qualidade e produtividade do setor da construção habitacional, com vistas a 
aumentar a competitividade de bens e serviços por ele produzidos. Sendo assim de acordo com 
o Artigo 1, do Regimento Geral do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de 
Serviços e Obras da Construção Civil (BRASIL, 2005).  

O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção 
Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H tem 
como objetivo avaliar a conformidade de Sistemas de Gestão da Qualidade em níveis adequados 
às características específicas das empresas do setor de serviços e obras atuantes na construção 
civil, visando a contribuir para a evolução da qualidade no setor (BRASIL,2005, p.2). 

Esse programa funciona como um instrumento do Governo Federal que visa cumprir os 
compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (HABITAT 
II/1996). Ele visa organizar o setor de construção civil no país, tendo como foco dois itens 
principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. 

A sua metodologia inclui melhorar a qualidade de materiais, a formação e requalificação de 
mão-de-obra, a capacitação de laboratórios, a normalização técnica, a avaliação de tecnologias 
inovadoras, a informação ao consumidor e a promoção da comunicação entre os setores 
envolvidos. Ocorrendo assim, um aumento na competitividade do setor, melhorando a 
qualidade de produtos e serviços, reduzindo custos e otimizando o uso dos recursos públicos. 
A longo prazo, o objetivo é criar um ambiente de isonomia, que propicie soluções mais baratas 
e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país, atendendo, em especial, a 
produção habitacional de interesse social (BRASIL, 2013). 

O PBQP-H está inserido como um dos programas do Plano Plurianual (PPA 2008-2011), e está 
integrado à Secretaria Nacional de Habitação. De forma com que entidades de diversos 
segmentos da cadeia produtiva façam parte do programa. Além do governo federal, 
construtores, projetistas, fornecedores, fabricantes de materiais e componentes, bem como a 
comunidade acadêmica e entidades de normalização formam uma gestão compartilhada, agindo 
de forma transparente por meio de discussões técnicas, respeitando a capacidade de resposta 
dos setores e as diferentes realidades nacionais. Nesse sentido, o PBQP-H é um programa que 
se constrói sobre consensos, e sobre um arranjo institucional firmado na parceria entre setores 
públicos e privados (BRASIL, 2013). 

O método de gestão das diretrizes do programa se dá por meio de um fórum próprio, de caráter 
consultivo: o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação – CTECH, cuja 
presidência é rotativa entre entidades do governo e do setor privado, a afim de que este 
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potencialize a capacidade de resposta do programa na implementação do desenvolvimento 
sustentável do habitat urbano. A organização de sua estrutura é composta por duas 
Coordenações Nacionais, que desenham as diretrizes do programa em conjunto com o 
Ministério das Cidades (BRASIL, 2013). 

O PBQP-H pretende desenvolver um novo sistema de gestão para o setor de construção civil, 
que vise, além de desenvolver medidas ligadas ao desenvolvimento de produção, execução e 
tecnologias, desenvolver ferramentas de gestão como a organização de recursos humanos, a 
gestão da qualidade nas empresas, a gestão de projetos e a gestão do fluxo de informações de 
produção (BRASIL, 2013). 

Entre os princípios Programa destacam-se: a atuação integrada do poder público para otimizar 
recursos e ações em sintonia com as políticas de habitação municipais, estaduais e federal; 
descentralização, para que as aplicações correspondam à realidade de cada unidade federativa, 
ampliando o controle e a efetividade das ações; parceria entre agentes públicos e privados, para 
o cumprimento de uma tarefa que é de toda a sociedade; participação da sociedade civil, 
assegurando que as ações do poder público estejam em conformidade com as necessidades e 
prioridades da população, contando com a experiência de diversos setores da sociedade 
(BRASIL, 2013). 

2.6. PROCEDIMENTAÇÃO 
Para se desenvolver um sistema de gestão de qualidade, é preciso criar procedimentos para que 
se possa alcançar o objetivo de maneira eficiente. Dentro da gestão de qualidade, é preciso 
analisar os resultados e estudar os agentes influenciadores dos processos em questão, a fim de 
que se possa fazer as alterações necessárias para aprimorar a qualidade. É preciso criar uma 
metodologia de padronização para se ter controle, formas de mensurar os resultados e compara-
los para se obter índices de desempenho. A partir do momento em que os envolvidos estão 
procedendo conforme o planejado de maneira padronizada, a obtenção do resultado positivo se 
torna algo possível. 

Nesse sentido, vale destacar as palavras de Ishikawa, quando diz que: 

Nem um pouco do sucesso japonês na qualidade teria sido possível se nós não tivéssemos unido 
o progresso em controle da qualidade com os avanços na padronização; eles são tão inseparáveis 
como as rodas de uma charrete. Se este relacionamento não é entendido, se a padronização for 
implantada de forma desordenada, então o controle da qualidade certamente será um fracasso 
(Ishikawa apud Campos, 1999). 

A padronização não é uma tática que visa burocratizar nem tão pouco limitar e prejudicar a 
capacidade das pessoas, esse ponto de vista está ultrapassado. Segundo Campos (1992, p. 2) “A 
padronização deve ser vista dentro das empresas como algo que trará melhorias em qualidade, 
custo cumprimento de prazo, segurança, etc.” 

Portanto, as empresas necessitam elaborar e manter documentos práticos e úteis aos seus 
colaboradores, refletindo sua realidade, e que não compliquem ou “engessem” a empresa. Ao 
contrário, eles devem permitir que os processos sejam agilizados. Padronizar significa definir 
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uma metodologia de executar um processo e divulgar, treinar para que todos os envolvidos 
sigam o mesmo método (SENAC, 2013). 

Tendo em vista a premissa da melhoria contínua, os processos devem ser melhorados e para 
isso devem ser modificados. A padronização surge para contribuir com o entendimento da 
mudança e a sua execução por todos, de modo com que um real crescimento na empresa 
(SENAC, 2013). 

Logo, a padronização contribui para que as rotinas se tornem oportunidades de melhorias para 
a empresa, uma vez que permitem identificar como é feito cada processo, o que pode ser 
melhorado e uma vez modificado o jeito de fazer, este deve ser padronizado (SENAC, 2013). 

2.7. BIM – BUILDING INFORMATION MODELING 
Atualmente no Brasil, as empresas ligadas a construção civil operam setorizadas, ou seja, cada 
uma delas visa o atendimento de seus objetivos não ponderando os demais serviços 
relacionados diretamente ou indiretamente com as suas atividades. Para Melhado (2001), em 
um ambiente de gestão de qualidade, o processo de projeto deve estar voltado ao atendimento 
das necessidades de informação de todos os clientes internos que atuam no ciclo de produção 
do empreendimento. Para Ferreira (2007), o projeto pode ser visto como uma forma organizada 
de informações que devem ser compartilhadas pelos intervenientes na construção do objeto. 

A interdependência das atividades deve ser clara para todos os envolvidos. Uma mudança em 
um subprojeto de um edifício ocasiona diversas outras modificações em outros subprojetos. 
Portanto o sistema gerencial tem que ser colaborativo. Para Carneiro et al. (1999) apud Bollman 
et al. (2005), os ambientes colaborativos referem‐se aqueles onde são possíveis diferentes 
usuários participarem, colaborarem ou cooperarem, sempre no sentido de uma produção que 
represente o objetivo em comum da ação. Para Kalay (1999) apud Wilknson (2005), 
colaboração é um acordo entre especialistas para compartilhar suas habilidades em um processo 
particular para conseguir atingir um objetivo final. Florio (2007) ressalta que a colaboração 
exige que os profissionais trabalhem juntos livremente, extraindo o máximo de seu potencial 
de conhecimentos e experiências. 

De acordo com Ferreira (2007), o BIM não é apenas a modelagem de um produto com todos 
seus detalhes executivos, mas também um modelo de processos, documentos, equipes, entre 
outros, necessários para a execução do produto. Desta maneira integrando e possibilitando a 
visualização de todos estes aspectos, expondo os períodos de atuação de todos os envolvidos, 
propiciando uma orientação mútua visando a qualidade do produto (Crespo&Ruschel 2007). 
Tse&Wong (2005) explicam que um projeto executado em BIM não é apenas um modelo para 
visualização e sim um modelo composto por um banco de dados digital, agregando informação, 
produtividade e racionalização ao processo. 

Os sistemas baseados na tecnologia BIM são considerados uma evolução da tecnologia CAD, 
pois gerenciam as informações referentes a um projeto baseados em um banco de dados 
integrado à modelagem tridimensional (COELHO, 2008). Duas principais “tecnologias” 
presentes no BIM o diferenciam dos sistemas de CAD tradicionais, são elas: modelagem 
paramétrica e interoperabilidade (EASTMAN et al., 2008). De maneira mais simples, os 
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insumos relacionados a uma determinada construção são modelados em BIM e serão utilizados 
na modelagem de uma edificação. Nesta modelagem dos insumos, informações como custo, 
indicadores de produtividade, quantitativos podem ser agregados ao pacote de dados, 
possibilitando após a modelagem total da edificação, obter-se dados orçamentários e de 
planejamento do modelo (modelagem paramétrica). Esse processo estimula a experimentação, 
diminui conflitos entre elementos construtivos, facilita revisões e aumenta a produtividade 
(FLORIO, 2007). 

Estes “submodelos” integrados a um modelo, possibilitam analises de interdependências dentre 
todos os serviços e insumos, a compatibilizações de dados torna-se mais fácil e rápida 
possibilitando readequações, base da interoperabilidade (ROSEMAN, 2007). 

A adoção do sistema BIM refere-se à implementação de novos fluxos de trabalho envolvendo 
ambiente colaborativo e planejamento nas fases iniciais do projeto. O novo modelo de 
colaboração envolve recursos avançados de visualização, aliado à transferência continua de 
conhecimento entre os diversos agentes participantes do processo de projeto (projetistas, 
construtores, contratantes, consultores, etc.). A padronização e organização dos dados são 
fundamentais para permitir a colaboração entre os diversos agentes participantes do processo 
de projeto (COELHO, 2008). 

Segundo o exemplo explicativo citado por Pedro Maló, pesquisador de Univoa, Portugal a 
revista Téchne edição 10/2007, se um arquiteto necessita de uma avaliação térmica de uma 
estrutura, ele deve fazer seu desenho em CAD, enviar para um calculista, este por sua vez refaz 
o desenho em formato que seu software entenda, calcula e encaminha a solução, processo que 
leva duas semanas. Se o arquiteto e calculista trabalharem sobre uma base de informações 
integradas, BIM, essa análise pode ser retornada no mesmo dia em que foi solicitada devido a 
interoperabilidade entre as partes envolvidas. 

Conforme relato da GSA – General Services Administration, dos Estados Unidos, os benefícios 
dos sistemas BIM são a visualização tridimensional, possibilitando visualização clara para 
clientes, reduzir erros e omissões através da coordenação 3D, otimização de fases de projetos e 
sequencia de construção, calcular automaticamente dados de espaço importantes como áreas de 
rede e raio de influência, avaliação do projeto espacial mais rapidamente e exatamente do que 
o método em 2D. 

Como as tecnologias baseadas em BIM têm como objetivo gerir as informações relacionadas a 
um produto, Grabowski&Anderl, (1983) afirmam que a implantação desses novos conceitos é 
embasada no fluxo de informações e organização operacional de uma empresa alvo desta 
implantação, obtendo diretrizes inicias sobre os requisitos a serem atendidos pelas ferramentas 
de informação utilizadas. A organização operacional define os envolvidos nas atividades e as 
suas responsabilidades na geração e no controle da informação. É essencial que a ferramenta 
de informação empregada registre esses dados para que as responsabilidades possam ser 
constantemente rastreadas. 

Os resultados decorrentes dessa implementação são dependentes do envolvimento de todos os 
profissionais, sendo a educação o primeiro passo. Pesquisas básicas são essenciais, pois 
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somente projetistas que compreendam as reais potencialidades e limitações da modelagem 
poderão desenvolver produtos de maneira eficiente (KRAUSE, 1993). 

Tse&Wong (2005) citam os custos das tecnologias necessárias como grande fator negativo. 
Crespo e Ruschel (2007) afirmam que os novos sistemas para modelagem em BIM são 
tendências devido aos empreendimentos cada vez mais complexos que vem surgindo. O 
mercado norte americano é um grande cliente dessas tecnologias para modelagem de 
informação, portanto as expectativas são de mudança pela busca de inovação para a 
competitividade no mercado que hoje é global. 

2.8. PADRÕES INTERNACIONAIS 
Como os modelos BIM são compostos de informações, acaba sendo indispensável a 
organização destas de maneira a otimizar os esforços entorno do modelo. Para isso a Industria 
de Arquitetura, Engenharia e Construção norte americana estabeleceu padrões de classificação 
de modelos objetivando organização de bibliotecas de objetos (OMNICLASS,2006). 

Para isso fornece uma base padronizada de classificação para todas as etapas de construção, 
afim de organizar, classificar e recuperar informações (OMNICLASS, 2006). Esta 
rastreabilidade através de filtros permite acesso rápido a partições dos modelos que favoreçam 
a gestão da informação. A combinação de sistemas de informação em uma base unificada e 
permitir grande procura de informação é o principal objetivo da Omniclass (Brodt, 2011). 

As tabelas da Omniclass têm como referências a Masterformat e o Uniformat. O primeiro é a 
principal subgrupo da Omniclass e representa as nomenclaturas e codificações utilizadas para 
organizar as especificações. O Uniformat por sua vez descreve os elementos sem levar em 
contas suas propriedades de materiais e métodos utilizados para sua execução (Silva et al, 
2011). 

Outro fator importante para o desenvolvimento de projetos utilizando as tecnologias BIM é a 
definição do que se deve ser entregue a cada etapa. Os projetos necessitam de informações 
diferentes dependendo da maturidade do mesmo. A etapa de viabilidade por exemplo, não 
demanda informações de especificações de acabamentos, apenas diretrizes genéricas que sejam 
suficientes para fazer estudos de cenários. 

O modelo BIM deve amadurecer conforme o andamento do projeto. Por isso a AIA (American 
Institute of Architects) procedimento os níveis de detalhes do modelo através dos LODs (Level 
of Development). De acordo com esta norma, é possível evoluir a modelagem passando pelas 
seguintes etapas: 

 LOD100: 

Objeto é representado no modelo através de símbolos, de maneira geral, evitar representações 
geométricas, conforme figura 2 abaixo. 
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Figura 2: Pilar metálico LOD 100 

Fonte: Lod Specification 2015 

 LOD200: 

Os elementos são representados através de metodologias genéricas e brutas que permitam 
extrações de quantitativos, tamanhos, formas, localizações e orientações, conforme figura 3 a 
seguir. 

 

Figura 3: Pilar metálico LOD200 

Fonte: Lod Specification 2015 

 LOD300: 

A modelagem neste nível deve ocorrer com especificação de materiais, indicações de 
acabamentos como pintura ou galvanização, conforme figura 4 abaixo. 

 

Figura 4: Pilar metálico LOD300 

Fonte: Lod Specification 2015 

 LOD350: 



27 
 

Elementos principais de ligações e conexões com miscelâneas com orientações corretas devem 
ser modelados neste level de detalhe, conforme figura 5 abaixo. 

 

Figura 5: Pilar metálico LOD350 

Fonte: Lod Specification 2015 

 LOD400: 

Elementos de ligações devem ser detalhados e especificados para orientar a execução, conforme 
figura 6 a seguir. 

 

Figura 6: Pilar metálico LOD400 

Fonte: Lod Specification 2015 

Segundo a Level of Development Specification versão 2015, os objetivos dos LODs são: 

1) Ajudar as equipes, incluindo proprietários, para especificar as entregas de BIM e para 
obter uma imagem clara do que será incluído em um BIM entrega  

2) Ajudar os gerentes de projeto explicar para as suas equipas a informação e detalhe que 
deve ser fornecida em vários pontos do processo de design, e para acompanhar o 
progresso de seus modelos  
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3)  Permitir que os utilizadores a jusante a contar com informações específicas em modelos 
que recebem dos outros.  

4) Fornece um padrão que pode ser referenciado por contratos e planos de execução BIM 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso realizado em empresa construtora de obras na 
cidade de Curitiba-PR. A construtora foi fundando em 1993 e se especializou na gestão e 
execução de obras comerciais e residenciais. A escolha se deu devido à recente implantação de 
BIM em seus processos e ampla abertura para inovação e pesquisa. 

Para desenvolvimento dos protótipos virtuais, a empresa conta com parceria de escritório 
especializado em modelagem de edifícios virtuais. A empresa de modelagem trabalha lado a 
lado com os projetistas de todas as disciplinas para resolver e compatibilizar todas as disciplinas 
utilizando a prototipação. As resoluções de conflitos e inconsistências de projetos vinham sendo 
resolvidas, nos últimos dois anos, através de compatibilização de projetos tridimensional, não 
se expandindo para demais departamentos. 

Com o melhor entendimento das tecnologias BIM e sua aplicabilidade em outras áreas, surgiu 
a demanda de integração das demais áreas de gerenciamento de projetos. Escolheu-se 
inicialmente a área de custo e tempo. 

Os diretores citam como grande diferencial o desenvolvimento de sistema ERP próprio, pois 
desta maneira a empresa consegue reduzir recursos humanos e utilizar o máximo potencial do 
sistema. A dez anos, iniciou-se o desenvolvimento do software, o qual cresceu conforme 
demanda da diretoria até envolver todos os departamentos da empresa. Para este 
desenvolvimento, a empresa conta com um desenvolvedor período integral no escritório. 

Tendo em vista o diferencial de mercado citado, os diretores condicionaram a pesquisa a 
conexão aos métodos desenvolvidos ao sistema ERP. Esta conexão se dará através de plano de 
desenvolvimento de software que integrará os bancos de dados do sistema e os dados nesta 
pesquisa levantados e organizados. 

As atuações dos dois diretores são complementares, sendo o diretor administrativo responsável 
pela gestão de custos, viabilidades, planejamentos financeiros e administração do escritório e o 
diretor executivo responsável pela gestão de obras, projetos, documentações e inovação. 
Portanto as opiniões e demandas de ambos serão analisadas e organizadas nesta pesquisa.  

A segunda parte interessada de maior importância para o desenvolvimento deste trabalho será 
a empresa de modelagem BIM. O entendimento pleno dos processos de relações entre as duas 
empresas exemplificará e até mesmo guiará empresas que queiram implementar tais 
tecnologias. 

Para isso o processo de pesquisa será realizado através de duas entrevistas semanais informais, 
uma com cada empresa. Ao final de cada semana, o plano de trabalho da semana seguinte será 
realizado, favorecendo o trabalho em sprints. 
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3.1. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 
Em entrevistas preliminares, chegou-se em acordo nas seguintes etapas de desenvolvimento da 
pesquisa: 

• Extração de dados em BIM. 

Desenvolver um fluxograma de ação entre as partes interessadas na gestão de projetos. 

• Coleta, análise de dados e estruturação de banco de dados orçamentário. 

Coletar e analisar orçamentos realizados pela empresa construtora e desenvolver plano de 
organização das informações ali contidas visando comunicação com sistema ERP. 

• Coleta, análise de dados e definição de cronograma padronizado. 

Estudo e mapeamento através de fluxograma de metodologia e sequencia construtiva utilizada 
pela empresa construtora e desenvolvimento de cronograma padrão que servirá de base para 
planejamento de obras futuras. 

• Aplicação em caso real. 

Aplicação das ferramentas e técnicas desenvolvidas em um empreendimento da construtora. 

• Geração de relatórios e indicadores possíveis 

Exibição de relatórios gerenciais alcançados e descrição de possíveis aplicabilidades 
juntamente com indicadores possíveis de criar embasados nos processos apresentados que 
favorecerão tomadas de decisão e acompanhamento de melhorias implementadas. 

• Plano de qualidade para retroalimentação de ferramentas gerenciais. 

Desenvolvimento de plano que guiará a empresa construtora a vincular as ferramentas 
gerenciais e relatórios desenvolvidos a técnicas de qualidade. Esta etapa não será aplicada a 
caso real. 

A proposta em questão envolverá todos os setores e processos de planejamento já aplicados em 
obras da construtora, gerando a possibilidade de otimização de processos e possibilitando gerar 
conhecimento coorporativo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1. EXTRAÇÃO DE DADOS BIM 
A implementação do BIM à gestão de obras exigiu o desenvolvimento de processo e equipe de 
planejamento que junto com a equipe de modelagem e aprovações dos diretores e da 
incorporação criará o plano de gestão. O processo está descrito a seguir através de um 
fluxograma gráfico e um dicionário que ilustra as responsabilidades, necessidades e relações do 
setor de planejamento com as demais partes interessadas (figura 7). 
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Figura 7: Fluxograma geral do processo 
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ITEM DO 
FLUXOGRAMA 

BREVE DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL 

Desenvolver memorial 
descritivo 

Texto resumido que indica 
tecnologias construtivas e 
acabamentos do 
empreendimento 

Diretor administrativo 

Aprovar memorial 
descritivo 

Enviar memorial descritivo 
à equipe de incorporação 
para aceite 

Diretor administrativo e 
incorporação 

Realizar zoneamento Dividir o empreendimento 
em partições que 
favorecerão o 
gerenciamento 

Planejamento 

Revisar memorial 
descritivo 

Adequar observações em 
caso de não aceite 

Diretor administrativo 

Envio de zoneamento a 
modelagem 

Gerar relatório que mostre 
zoneamento criado 

Planejamento 

Receber zoneamento 
quantificado 

Receber e checar 
zoneamento quantificado 
da equipe de modelagem 

Planejamento 

Relatório inconformidade 
de zonas 

Descrever ao lado do 
relatório de zonas 
quantificadas as falhas 
identificadas 

Planejamento 

Atribuir serviços as zonas Aplicar todos os serviços 
que comporão cada zona 
do empreendimento 

Planejamento 

Realizar orçamento 
sintético 

Aplicar ao quadro de 
quantidades do orçamento 
as quantidades levantadas 
por pavimento 

Planejamento 

Aprovar orçamento 
sintético 

Enviar ao diretor 
administrativo relatório 
orçamentário 

Planejamento 

Enviar especificações à 
modelagem 

Enviar relatório de 
especificações de 
acabamentos para equipe 
de modelagem 

Planejamento 

Relatório de serviços a 
serem alterados 

Receber de diretor 
administrativo relatório de 
serviços a serem alterados 

Planejamento 

Divisão do modelo em 
camadas 

Criação de camadas no 
modelo conforme serviços 
a serem executados de 
acordo com sequência 
executiva  

Modelagem 

Carregar modelos em 
software para extração de 
quantitativos 

Subir arquivos saída de 
modelagem à software que 
possibilitará extração de 
quantitativos 

Modelagem 
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Extrair quantitativos Extrair quantitativos 
conforme omniclass 

Modelagem 

Compartilhar quantitativos Carregar arquivos gerados 
em pasta em nuvem e 
passar para pasta de 
obsoletos os arquivos 
substituídos 

Modelagem 

Gerar orçamento analítico Atribuir quantidades 
vindas do modelo a 
planilha orçamentária 

Planejamento 

Desenvolver cronograma Desenvolver cronograma 
em software de 
planejamento temporal a 
partir de cronograma 
padronizado 

Planejamento 

Vincular cronograma e 
orçamento 

Atribuir codificação EAP a 
planilha orçamentária 

Planejamento 

Aprovar cronograma  Diretor executivo 
Relatório de 
incompatibilidades de 
cronograma 

Receber relatório de 
incompatibilidades e 
atualizar cronograma 

Planejamento 

Gerar orçamento 
particionado 

Gerar relatório 
orçamentário por 
pavimento 

Planejamento 

Levantar metragens 
lineares 

Quantificar metragens 
lineares por pavimento 
para todos os serviços 
necessários 

Planejamento 

Acrescer metragens 
lineares ao orçamento 
particionado 

Acrescer quantidades de 
metragens lineares a 
planilha orçamentária 

Planejamento 

Criar arquivo de 
importação ERP 

Gerar arquivo CSV para 
importação do sistema ERP 

Planejamento 

Importar para ERP Subir arquivo CSV para 
sistema ERP através de 
importação programada 

Planejamento 

Gerar plano de pagamentos Gerar relatório por 
pavimento das quantidades 
e valores unitários 
previstos em orçamento 

Planejamento 

Enviar plano de 
pagamentos à gerente de 
contratos 

 Planejamento 

Aplicar orçamento 
particionado a software de 
planejamento 

Atribuir os custos orçados 
por serviço e pavimento à 
software de planejamento 
temporal 

Planejamento 

Gerar físico financeiro Gerar relatório de 
desenvolvimento físico 

Planejamento 
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financeiro do 
empreendimento 

Realizar plano de compras Eleger os insumos 
importantes que deverão 
ter suas compras 
planejadas e controladas 
através de curva ABC e 
planejar as ações 

Planejamento 

Aplicar plano de compras 
ao cronograma 

Descrever em cronograma 
as ações das grandes 
compras e seus respectivos 
valores planejados 

Planejamento 

Gerar relatório de fluxo de 
caixa 

Gerar através do software 
de planejamento temporal 
o fluxo de caixa planejado 
do empreendimento 

Planejamento 

Tabela 3: Dicionário de fluxograma geral do processo 

A análise dos serviços que o empreendimento conterá, inicia-se com a fase de incorporação. 
Nesta fase o produto é criado, viabilizado e os principais contratos são assinados. Entre eles o 
contrato com a empresa construtora. 

A partir deste momento, a construtora necessita detalhar o escopo a ser executado através dos 
requisitos e premissas levantados junto aos incorporadores. Para isso ela descreve, a partir de 
um pré-projeto, quais serão as tecnologias construtivas que serão utilizadas, os revestimentos, 
acabamentos, entre outros. Nas etapas preliminares de desenvolvimento, o máximo de detalhes 
possíveis são descritos em um memorial descritivo, que será assinado pela contratada e 
contratante. 

O memorial descritivo assinado inicia o planejamento do empreendimento e compõem parte 
importante do contrato de prestação de serviço. As informações ali descritas, serão detalhadas 
entre as zonas para favorecer gestão. 

Para permitir este detalhamento, o empreendimento é fragmentado em cinco níveis hierárquicos 
de zonas, são elas: 

1) Obra 
2) Sub obra 
3) Pavimento 
4) Módulo construtivo 
5) Ambiente 

O maior nível hierárquico trata-se do empreendimento, ou seja, todos os níveis inferiores 
pertencerão a este, os tornando únicos e permitindo rastreabilidade de informação.  

A sub obra é uma partição do empreendimento que favoreça o gerenciamento, como por 
exemplo torre A e torre B, ou ainda torre, térreo e subsolos. Esta divisão deverá deixar mais 
claro o processo de planejamento, caso contrário não deve ser aplicada. 
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Os pavimentos são os andares do edifício, os módulos construtivos são as unidades, ou o que 
deverá ser entregue para o cliente final, como por exemplo apartamento 201, área comum do 
terceiro pavimento. Os ambientes são as partes que compõem os módulos construtivos, como 
banheiros, cozinhas, salas. 

Cria-se então um relatório em planilha eletrônica que vincula todos os níveis hierárquicos e 
respeita a regra de jamais haver uma zona de nome igual a outra dentro de uma mesma zona 
pai. Segue abaixo relatório exemplo. 

 

Tabela 4: Relatório de zoneamento 

Este relatório serve de guia de padronização entre as empresas de modelagem e da construtora. 
Todas as informações de planejamento serão vinculadas as zonas, gerando rastreabilidade e 
confiabilidade dos dados. 

A empresa de modelagem por sua vez dividirá o modelo nas zonas criadas pela construtora com 
base no projeto arquitetônico, estrutural e infra estrutura. O resultado agregará as informações 
de áreas de pisos, paredes, forros e perímetro aos ambientes, volumes, áreas e comprimentos 
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necessários as zonas decorrentes de projetos estruturais e infra. Abaixo a figura 8 ilustra o 
processo. 

 

Figura 8: Obra e pavimento divididos em zonas 

Este zoneamento favorece a gestão de obras a partir da etapa da fase de estrutura, pois serviços 
serão vinculados as zonas.  

 
Figura 9: Zoneamento de infraestrutura – estacas de fundações 

O zoneamento de infraestrutura acima (figura 9) mostra a separação das estacas de fundação 
por diâmetro e comprimento, favorecendo etapas futuras. 

Portanto os dados são extraídos do modelo conforme o zoneamento para facilitar etapas de 
planejamento e orçamentação. Outro aspecto importante observado é a qualidade dos dados 
gerados. É possível justificar os quantitativos gerados através de softwares que possibilitam 
filtros e relatórios visuais como os anteriormente exibidos. Esta prática permite a conexão entre 
planejadores e executores de maneira gráfica. O relatório a seguir é o resultado do zoneamento 
das fundações. 

Tabela 5: Relatório de quantitativo de fundações 
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Tabela 5: Relatório de quantitativo de fundações 

A composição de custos para estacas depende do diâmetro e comprimento, portanto o relatório 
separa as propriedades necessárias para input em ferramentas orçamentárias e geração de 
orçamento. 

4.2.  COLETA, ANÁLISE DE DADOS E DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA  
PADRONIZADO  

A próxima etapa é atribuir serviços as zonas pré-definidas e quantificadas. Os serviços são 
atividades a serem executadas para cumprimento de todas as especificações do memorial 
descritivo. Percebeu-se nesta etapa, que estes são tratados de maneira inadequada para favorecer 
o planejamento, pois são vistos pela ótica exclusiva de custos. 

Um exemplo do fato diagnosticado acima é a etapa de pintura. Em fase de orçamento, 
acrescenta-se a uma composição de custos os serviços de massa corrida e três demãos de tinta. 
Porém, percebeu-se ao estudar a metodologia construtiva da construtora que se faz em tempos 
diferentes a massa corrida, duas demãos de tinta e a última demão para retoques, portanto uma 
única atividade prevista em orçamento teve que ser quebrada em três serviços. 

Definiu-se planejar um cronograma padrão que guiará o mapeamento de todos os serviços, 
juntamente com a omniclass. O cronograma será criado através de três níveis hierárquicos, que 
são as fases, as subfases e as tarefas. As fases são grupamentos de atividades que 
cronologicamente e gerencialmente têm vínculos entre si, como por exemplo fases de 
instalações e acabamentos internos. Subfases são subitens das fases como o por exemplo 
pintura, granitos e porcelanatos são subfases de acabamentos internos. As tarefas têm a função 
de relacionar zonas ao cronograma e dar um posicionamento de quando esta será executada. 
Abaixo segue exemplo de como se relacionam fases, subfases e tarefas. 

1) Fase: Acabamentos internos 
a) Subfase: Granitos e Porcelanatos 

i) Tarefa: Granitos e Porcelanatos Pavimento 2 (Data início – Data de término) 
ii)  Tarefa: Granitos e Porcelanatos Pavimento 3 (Data início – Data de término) 
iii)  Tarefa: Granitos e Porcelanatos Pavimento 4 (Data início – Data de término) 

Para guiar o desenvolvimento do cronograma e entender o padrão executivo desenhou-se o 
fluxograma executivo da construtora. O sequenciamento pode variar de acordo com as 
tecnologias construtivas aplicadas, porém o fluxograma apresentado corresponde a grande parte 
das obras executadas pela empresa. Abaixo o fluxograma em trechos (figuras 10, 11, 12 e 13). 
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Figura 10: Fluxograma executivo trecho 1 

 

Figura 11: Fluxograma executivo trecho 2 

 

Figura 12: Fluxograma executivo trecho 3 

 

Figura 13: Fluxograma executivo trecho 4 

O sequenciamento das macros atividades resultou na homogeneização de cronograma, ou seja, 
todos os cronogramas serão gerados a partir deste. Isto favorecerá o planejamento de maneira 
ampla pois padroniza a codificação da estrutura analítica de projeto, o que permitirá conexão 
com o orçamento. Abaixo apresenta-se o cronograma padrão citado. 
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WBS Nome da tarefa 
0 Projeto CRONOGRAMA PADRÃO 
1    Serviços preliminares 
1.1        Projetos 
1.2        Despesas Iniciais 
1.2.1           Transporte Vertical 
1.2.2           Topografia - Locação da obra 
1.2.3           Seguro construção 
1.2.4           Cópias / Plotagens 
1.3        Instalações de canteiro de obra 
1.3.1           Proteção tela tapume 
1.3.2           Tela de proteção para fachada 
1.3.3           Ligação provisória de água/energia 
1.3.4           Montagem de Barracos 
1.3.5           Placas de Obra 
1.4        Bandejão primário 
1.5        Bandejão secundário 
1.6        Movimento de terra 
1.6.1           Limpeza do terreno e demolições 
1.7        Tapumes 
1.7.1           Montagem de tapumes 
1.7.2           Manutenção de tapumes 
1.7.3           Desmontagem 
1.8        Locações e Ferramentas 
1.9        Segurança Trabalho 
1.10        RH Construtora 
1.11        Consumos 
1.12       Controle tecnológico 
1.13        Diversos 
1.13.1           Disposição final de resíduos 
1.13.2          Vigia 
2    Infraestrutura 
2.1        Movimento de terra 
2.1.1           Escavação 
2.2        Fundações - Infraestrutura 
2.2.1           Contenção 
2.2.2           Estacas e Tubulões 
2.2.3           Blocos e baldrames 
3    Estrutura 
3.1        Estrutura de concreto 
4    Vedação 
4.1        Alvenaria de Fachada 
5    Divisórias Internas 
5.1        Alvenaria Interna 
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5.2        DryWall - Perfís  
6    Instalações elétricas 
6.1        Prumadas elétricas 
6.2        Colocação de QDs, Tubulações de Paredes 
6.3        Fiação 
6.4        Montagem de Quadros e Acabamentos 
7    Instalações Hidráulicas 
7.1        Prumadas hidráulicas 
7.2        Distribuições secundárias AQ, AF, Esgoto 
7.3        Instalação de mangueiras e acabamentos 
8    Instalações Mecânicas 
8.1       Elevadores 
8.1.1          Elevadores 
8.1.2          Plataforma elevatória 
8.2       Geradores 
8.2.1          Geradores 
9    Coberturas e Impermeabilizações 
9.1        Impermeabilizações 
9.2        Telhados, Calhas e Rufos 
10    Revestimento Internos 
10.1        Emboço interno 
10.2        Contra-pisos 
10.3        Forros 
10.4        Chapeamento 
11    Revestimento Externo 
11.1        Emb Ext 
12    Acabamentos Internos 
12.1        Acabamentos Cerâmicos e Granitos 
12.2        Emassamento 
12.3        Pintura 
13    Acabamentos Externos 
13.1        Pintura 
13.2        Pastilhas 
13.3        ACM 
13.4        Structural Glazing 
14    Construções externas 
14.1       Muros 
14.2       Paisagismo 
14.3       Quadras 
14.4       Piscina 
15    Esquadrias de Madeira 
15.1       Portas 
16    Esquadrias metálicas 
16.1        Contra-marcos 
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16.2        Esquadrias e Guarda Corpos Metálicos 
17    Limpeza 
17.1        Limpeza final 
18    Encerramento 
19    Compras X Pagamentos 
19.1        ACM 
19.2        Pastilhas 
19.2.1           Materiais pastilhas 
19.2.2           Cola e Rejunte pastilhas 
19.3        Esquadrias e Structural Glazing 
19.3.1           Alumínio Estr Glaz e Esquad 
19.3.2           Pintura Alumínio Estr Glaz e Esquad 
19.3.3           Vidros 
19.4        Granitos 
19.5        Elevadores 
19.6        Drywall 

Tabela 6 :Cronograma padrão 

Observou-se a regra de trabalhar com três níveis hierárquicos, fases, subfases e tarefas. As 
subfases que não contém tarefas é devido ao fato de cada empreendimento conter um número 
variado de pavimentos. Será criado tarefas para um empreendimento de grande porte no ato de 
planejar, as tarefas que não existirem no empreendimento a ser planejado serão transformadas 
em inativas. 

Foi acrescida uma fase extra obra que corresponde as grandes compras. Esta decisão foi tomada 
para permitir o planejamento das compras significativas para obra e para o fluxo de caixa do 
investidor, permitindo assim melhor previsibilidade de gastos ao longo do projeto. 

4.3. COLETA, ANÁLISE DE DADOS E ESTRUTURAÇÃO DE BANCO DE  DADOS 
ORÇAMENTÁRIO 

A estruturação do orçamento tem como objetivo unificar padrões da modelagem BIM, 
composições de custos já utilizadas pela empresa e planejamento de tempo. Para isso, utilizou-
se a omniclass para classificar os modelos e a partir desta organizar as composições de custos, 
já vinculando aos códigos da estrutura analítica de projeto. 

A identificação dos serviços e organização das composições de custos foram feitas através de 
coleta de dados de três orçamentos disponibilizados pela construtora, todos de empreendimento 
civis acima de doze pavimentos. As composições de custos foram separadas em fases 
orçamentárias, as quais ainda não correspondem com as fases mapeadas anteriormente para 
definição do cronograma padrão. Esta unificação será realizada nas próximas revisões de 
desenvolvimento.  

O diretor administrativo envia à clientes o orçamento dividido entre as fases levantadas. Por 
solicitação dele, este padrão deve sofrer o mínimo possível de alteração, para manter os 
processos que ele está envolvido com o mínimo de impacto possível. 
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As fases identificadas entre as planilhas orçamentárias foram as seguintes: 

CÓD 
ORÇAMENTO  FASE ORÇAMENTO 
A DESPESAS INICIAIS 

B 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 
OBRA 

C 
SERVIÇOS GERAIS E 
ADMINISTRAÇÃO 

D INFRA ESTRUTURA 
E SUPRA ESTRUTURA 
F PAREDES EXTERNAS 
G DIVISÓRIAS 
H INSTALAÇÕES 
I ACABAMENTOS INTERNOS 
J PAREDES EXTERNAS 
K MUROS E GRADES 
L COBERTURAS 
M ESQUADRIAS DE MADEIRA 
N ESQUADRIAS METÁLICAS 
O ACABAMENTOS INTERNOS 
P PAREDES EXTERNAS 
Q LIMPEZA 

Tabela 7: Fases de orçamento 

Em paralelo com a organização das composições de custos, definiu-se padrões para que a 
empresa de modelagem criasse a codificação omniclass que seria implementada na gestão. Esta 
organização criou um processo de extração de informações de modelos através de partições 
pré-determinadas ou filtros. Abaixo segue os níveis macros que os modelos e as composições 
de custos se dividiram. 
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Figura 14: Divisão macro omniclass implementada 

Das categorias acima, nem todas estarão presentes nos modelos, como as de código F, G e H, 
estas são de cunho administrativo e a E não é modelada. O exemplo a seguir exemplifica a 
organização de composições de custos da fase infraestrutura. Nele mostra-se todos os níveis e 
codificações implementados (figura 15). 

 

Figura 15: Composições de custos ou serviços relacionados a omniclass 

Cada nível hierárquico é representado com uma coloração diferente e um numeral que soma 
dezena a dezena conforme a quantidade possível de serviços para se executar a etapa em 
questão. Os quantitativos são extraídos dos modelos respeitando-se as etapas descritas nesta 
classificação e, as quantidades são aplicadas as composições de custos gerando-se o orçamento.  
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Tabela 8: Exemplo de extração de quantidades 

Os filtros para extração das quantidades e o nível de detalhe foram combinados entre o 
escritório de modelagem e a empresa construtora conforme necessidade de gerenciamento. Para 
as fases iniciais e testes, determinou-se retirar informações em nível de zoneamento pavimento, 
o qual permite acompanhamento físico e custeio em tempo hábil de tomar decisões. 

O nível abaixo dos serviços corresponde aos insumos. Estes podem pertencer a cinco categorias, 
materiais, mão de obra, serviço, documento e equipamento. Esta distinção permite filtros em 
fases de planejamento de fluxo de caixa que facilitam a previsão de recursos financeiros. 

A mão de obra corresponde a contratação de subordinado para execução de um determinado 
serviço, seja ele funcionário próprio ou de empresa terceirizada. Os serviços são tarefas 
contratadas como empreitada, sendo de responsabilidade da contratada fornecimento de tudo 
para a correta execução de uma atividade. Os equipamentos poderão ser alugados ou ativos da 
própria empresa construtora e os documentos são etapas burocráticas para entrega do 
empreendimento, como CVCO e habite-se. 

4.4. APLICAÇÃO EM CASO REAL 
A partir das tabelas de quantitativos extraídas, inicia-se o processo de planejamento do 
empreendimento. A primeira tarefa é a atribuição das quantidades a uma planilha que vincula 
etapa orçamentária, item da EAP, codificação da omniclass, zoneamento e descrição dos 
serviços. 
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Tabela 9: Inserção de quantitativos 

Entrando-se com as quantidades de todos os serviços necessários para execução do 
empreendimento, uma planilha auxiliar vinculará todas as informações necessárias para geração 
de orçamento. Para facilitar o processo, gerou-se um banco de dados que possibilita aplicação 
de serviços do quinto subsolo até o trigésimo pavimento. Caso haja pavimentos fora deste 
intervalo, o banco de dados deverá ser atualizado. 

De maneira similar foi executado o cronograma padrão. Os códigos das tarefas variam no 
mesmo intervalo do banco de dados orçamentário. Em caso do empreendimento a ser planejado 
não conter pavimentos pré-determinados, basta desativar as células do cronograma ou exclui-
las. Como o banco de dados orçamentário já está vinculado com o cronograma no intervalo 
citado tarefa a tarefa, o planejador terá que se preocupar apenas em retornar para o software de 
planejamento temporal as informações de custo por tarefa, gerando assim relatório físico 
financeiro. 
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Figura 16: Cronograma padronizado aplicado 

A figura acima (figura 16) mostra a aplicação do cronograma padrão à obra. A linha do tempo 
representa pavimento a pavimento a atividade. Para cada pavimento ou zona é retirado relatório 
de custo que irá possibilitar o retorno da informação para o software de planejamento temporal. 
Deverá ser acrescido quantitativos que não estão inclusos nos quantitativos extraídos dos 
modelos, como por exemplo as metragens lineares. Metragens lineares, para construtora em 
questão, são locais que uma das dimensões que compõem a área é inferior a quarenta 
centímetros. Neste caso, o valor assumido será de quarenta centímetro. 
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Figura 17: Relatório por tarefa de cronograma 

Gerando-se o orçamento analítico por tarefas de cronograma, possibilita a separação dos custos 
para cada tarefa. Estes custos retornando ao software de planejamento temporal gerará relatório 
físico financeiro do empreendimento. Importante visualização que permite o planejamento do 
fluxo de caixa. 

No caso da construção civil, não é indicado representar o fluxo de caixa com o relatório físico 
financeiro pois muitos dos importantes serviços são pagos parcelados, o que desvincula os 
desembolsos do desenvolvimento físico. 

Para aumentar a assertividade do planejamento de fluxo de caixa, escolheu-se estratégias 
distintas de planejamento dentre as cinco categorias de insumos (material, mão de obra, serviço, 
equipamentos e documentos). De maneira geral, os desembolsos de materiais são planejados 
através de um cronograma de compras, que trabalha com kits de três em três pavimentos. A 
mão de obra é tratada como folha de pagamento, com desembolso previsto para o dia dez de 
cada mês. Serviços e equipamentos são bem representados pelo físico financeiro, pois são pagos 
através de medições. Os documentos são previstos caso a caso. 

Assim cria-se relatório de fluxo de caixa que será validado pelo investidor. Caso seja reprovado, 
os itens de maior importância serão replanejados com parcelas mais longas até que o fluxo 
previsto seja atingido. Abaixo segue exemplo de relatório de fluxo de caixa a ser aprovado 
(figura 18). 
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Figura 18: Relatório de fluxo de caixa aprovado 

Após as devidas aprovações nas fases de planejamento de custos, os esforços são destinados a 
garantir que tal fluxo de caixa seja cumprido. Para isso as informações de planejamento são 
importadas ao sistema ERP da construtora para ser geridas através de contratos. A engenharia 
da obra recebe um planejamento de pagamentos de mão de obra e um plano de compras, que 
constam as quantidades e valores previstos na fase de planejamento. 

Como o plano é realizado através de tarefas por pavimento, a análise pode ser feita em pequenos 
ciclos executivos e em caso de diagnosticar-se falhas de planejamento, medidas possam ser 
tomadas em tempo hábil. 

4.5. GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E INDICADORES POSSÍVEIS 
O primeiro relatório que embasa a gestão da obra é o de planejamento de pagamentos de 
serviços. Nele consta o centro de custo, o pavimento, o módulo construtivo, o ambiente, o 
serviço ou composição de custos, o insumo, a unidade padronizada de medida, a quantidade 
levantada e o valor unitário previsto em orçamento. Isso significa que se a quantidade ou o valor 
unitário pago pela obra estiver acima do previsto, as razões deverão ser levantadas e justificadas 
ao diretor executivo e, o diretor administrativo tomará as medidas cabíveis para a 
reaproximação da linha de base.  

Abaixo exemplifica-se o processo descrito. Para os serviços de armação em aço CA-50 e aço 
CA-60, é necessária mão de obra de montagem das ferragens nas formas. Portanto o engenheiro 
de obra recebe as quantidades destes aços pavimento a pavimento a serem pagos aos executores. 
Define-se também o valor máximo a ser pago de um real e sessenta e três centavos, o que 
significa que o engenheiro terá que negociar valores abaixo desta meta para permanecer na 
linha de base do projeto. A figura 19 a seguir ilustra o relatório. 
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Figura 19: Relatório de pagamentos 

De maneira similar aos pagamentos, um relatório de quantitativos de materiais e seus 
respectivos valores unitários considerados são enviados ao engenheiro da obra. Como o 
orçamento dos empreendimentos são feitos antes dos projetos executivos, é comum que as 
quantidades estejam desatualizadas. Por isso, os engenheiros de obra reportam as defasagens 
encontradas mensalmente para replanejamento. A figura 20 a seguir exemplifica o relatório de 
materiais recebido pela obra. 

 

Figura 20: Relatório de materiais 

Para as compras importantes foram atribuídas regras de compras e pagamentos. No exemplo do 
aço, o processo de compra deve ser iniciado dois meses antes da primeira utilização, que de 
maneira geral, é a cortina de contenção. Neste processo está incluso cotações e negociações. A 
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partir do momento do contrato fechado, o engenheiro de obra deverá planejar entregas de aços 
trimestrais conforme cronograma e relatório de quantitativo de materiais, para confirmar ou não 
o fluxo de caixa previsto e validado pelo incorporador. Os pagamentos ao fornecedor serão 
realizados em medição mensal conforme entrega de materiais em obra. 

Hoje em dia na empresa construtora objeto de estudo, o sistema ERP gerencia os contratos de 
maneira global, ou seja, um valor unitário negociado multiplica toda a quantidade de serviço 
previsto para execução pela contratada. A abertura das informações por pavimento gerou a 
necessidade de desenvolver o sistema para permitir esta alimentação. As informações de 
quantidade e valores unitários serão comparadas com o realizado a cada pavimento executado, 
possibilitando a criação de indicador de eficiência sobre levantamento quantitativo e 
orçamentação. 

O sistema também está sendo desenvolvido para absorver em banco de dados os serviços 
realizados. Cada serviço aplicado a uma zona terá as informações de quantidade, custo, tempo 
e qualidade vinculadas. Um serviço previsto em banco de dados estará preparado para receber 
o retorno da informação de medição através de checagens do programa de qualidade por sistema 
móvel, tema do próximo tópico. A tabela abaixo demonstra a previsão financeira de custos do 
serviço de armação de um empreendimento. 
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Tabela 21: Relatório físico financeiro por serviço 

Como as quantidades que geram os valores a serem pagos estão previstos mensalmente para 
cada insumo, o retorno da informação de quantidade medida mensal gerará indicador de prazo. 
Se a quantidade executada for inferior ao previsto, a obra está atrasada, se superior, adiantada. 

4.6. PLANO DE QUALIDADE PARA RETROALIMENTAÇÃO DE 
FERRAMENTAS GERENCIAIS 

No mercado da construção civil, as informações retroalimentadas no sistema ERP são critérios 
de avaliação dos responsáveis. No caso da avaliação do desenvolvimento físico de um 
empreendimento, o avanço percebido pelo engenheiro da obra e o incorporador serão diferentes, 
pois se baseiam em pontos de vistas e interesses diferentes.  

O engenheiro de obra terá o interesse de mostrar a obra como mais evoluída do que está e, o 
incorporador tenderá a ver o mesmo empreendimento como menos evoluído, até porque isso 
remete a menores pagamentos à construtora contratada. 
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Estas diferenças ocorrem em todas as análises possíveis da saúde do projeto em 
desenvolvimento. Para resolver este problema, amarrou-se o desenvolvimento físico e a análise 
de valor agregado as checagens de obra dos serviços executados. O processo está representado 
abaixo na figura 22. 

 

Figura 22: Fluxograma de checagem 

Para realizar a checagem de um serviço e liberar o pagamento do mesmo, o responsável terá 
em mãos o processo executivo e o de checagem. Ao realizar a checagem, será possível aprovar 
ou reprovar o serviço executado. No caso de reprovação, o problema deverá ser registrado por 
foto ou vídeo e descrição. Isto permitirá direcionamento de mão de obra para correção do 
problema diagnosticado. 

Para validação do conceito criado, foi desenvolvido protótipo de telas para aprovação da equipe 
de engenharia de obras, de planejamento e diretoria. O protótipo ilustra o acesso a checagem, 
que será feito através das zonas criadas em banco de dados. Então os serviços atribuídos a cada 
zona terão listas de checagens individuais. A partir desta inteiramente checada, a quantidade de 
serviço correspondente aquela zona será somada a medição da equipe executiva. Na imagem 
23 abaixo mostra-se o protótipo de telas de aplicativo mobile que realizará as atualizações das 
ferramentas gerenciais. 
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Figura 23: Mobile de checagem 

Os processos executivos e de checagem serão acessados através de atalho na tela de checagem 
e permitirá visualização similar com a ilustrada abaixo na figura 24. 

 

Figura 24: Mobile de processos 

As informações que serão checadas são as criadas em fase de planejamento. Através das 
quantidades de serviços aplicadas a cada zona, é possível atualizar o cronograma físico do 
empreendimento e realizar análise de valor agregado de maneira que independa de pontos de 
vistas. A função dos responsáveis pela gestão da obra em canteiro, será de garantir a qualidade 
dos serviços executados. A amarração destas checagens com o sistema ERP e ferramentas 
gerenciais atualizarão os indicadores e relatórios necessários. 

Para entendimento do processo descrito, simulou-se a análise para empreendimento corrente da 
construtora. Coletou-se dados de fichas de checagens utilizadas pela construtora e se organizou 
banco de dados manualmente com as informações de previsto e realizado de desenvolvimento 
físico.  

A análise foi feita para a etapa de estrutura. Para isso, acompanhou-se todos os serviços dia a 
dia em canteiro e o banco de dados gerencial foi composto. Para melhor visualização, o modelo 
computacional da estrutura foi utilizado para mostrar a comparação previsto e realizado. O 
resultado está na figura 25 a seguir. 
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Figura 25: Indicador previsto e realizado físico 

Os pavimentos foram comparados com as datas de início e término previstas. No caso em 
questão, a execução foi feita por duas equipes distintas, uma responsável pela parte frontal e a 
outra pela parte posterior do edifício. O resultado gráfico, ilustra o afastamento da execução do 
período previsto. A coloração verde representa a proximidade e a vermelha o afastamento do 
período previsto. Como o fluxo de caixa é previsto e aprovado pelo incorporador. A execução 
de um pavimento fora do período previsto influenciará os desembolsos. Portanto, medidas 
devem ser tomadas para que isso não ocorra. 

5. CONCLUSÃO 

5.1. OBJETIVOS ALCANÇADOS 
A modelagem da informação de empreendimentos na construção civil mostrou-se eficiente para 
automação de processos gerenciais. Além da compatibilização de projetos tridimensionalmente, 
as informações quantitativas geradas diminuem o esforço de levantamentos para o 
planejamento do empreendimento.  

As informações geradas a partir daí podem variar conforme a necessidade e nível de maturidade 
gerencial da construtora. No caso estudado, a aplicabilidade demonstrou-se ampla. Como a base 
da informação é sólida, os processos gerenciais permitiram explorar dimensões ainda não 
exploradas, como a qualidade por exemplo e o desenvolvimento físico do empreendimento.  

Como as entradas dos sistemas ERP são passíveis de diferentes interpretações, o foco tomado 
no processo, foi a garantia da qualidade desta entrada. Tornando-se irrelevante as opiniões dos 
envolvidos nos relatórios gerados. Apesar de grande parte do projeto ainda estarem em 
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desenvolvimento, a prototipagem gerou impacto positivo entre a diretoria da construtora e os 
incorporadores. 

A exigência do incorporador para futuros projetos, é a redução da variação entre fluxos de caixa 
previstos e realizados. Como eles trabalham com vários projetos simultâneos, o desempenho de 
um afetará outros. Portanto, está assertividade se mostrou a mais importante para projetos desta 
natureza. 

Os relatórios gerados para controle de planejamento estão em processo de implementação. 
Feedbacks ainda não foram coletados dos usuários para permitir comentários e evolução do 
processo. 

Os valores de contrato dos empreendimentos estudados variam de R$ 22mi a R$ 39mi. O que 
demonstra a quantidade de informação vinculada a projetos desta magnitude. A organização do 
banco de dados de serviços através da omniclass foi essencial para o desenvolvimento destes 
planejamentos. Não foi possível obedecer completamente a categorização prevista pela 
instituição internacional, entendeu-se durante o estudo, que as particularidades de cada empresa 
podem levar a diferentes categorizações. 

Outro ponto importante observado foi a divisão de serviços conforme sequencia executiva. Isso 
permite possibilidade de previsões temporais de quantidades de serviços a serem executados, 
físico financeiro e fluxo de caixa. 

A orçamentação sofreu grande impacto positivo com a implementação de processo BIM. O 
objetivo inicial de se criar um processo automático através das quantidades vindas da 
modelagem se mostrou possível, porém não foi alcançada neste estudo. Para isto se tornar 
possível, será necessário melhorar os parâmetros de extração de quantidades vindas da 
modelagem, para que este banco de dados possa ser interpretado por software de orçamento e 
planejamento.  

Quando tal objetivo for alcançado, a viabilidade econômica de projetos de obras civis será 
facilitada, pois o tempo resposta de informações que influenciam nos custos será rápido e, a 
tomada de decisão mais assertiva. 

A prototipação das ferramentas de entradas de dados no ERP foi realizada e aprovada pela 
diretoria da empresa em estudo. O desenvolvimento do sistema proposto está ocorrendo através 
da contratação de empresa de projetos de software. A automatização da coleta de dados 
possibilitará a expansão de análises, visto que a quantidade de dados gerados será maior e de 
maior qualidade do que realizado atualmente, por se tratar de coletas feitas em pranchetas e 
necessitar de repasse ao sistema ERP. 

Outro fator que se mostrou de grande valia para criação de indicadores e para a confiabilidade 
dos dados foi o zoneamento, que quebra o empreendimento em partes menores e permite melhor 
gestão de cada parte. Indicadores como desempenho de custo de materiais e mão de obra se 
mostraram possíveis, assim como indicadores de desempenho de empresas prestadoras de 
serviço, através dos dados gerados da checagem. 
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A utilização de modelos tridimensionais para visualização de indicadores se mostrou útil pela 
facilidade de entendimento demonstrado. A grande dificuldade da criação destes é a 
necessidade de operar softwares de modelagem BIM ou de extração de quantitativos e a 
comunicação entre eles, que neste estudo foi feito manualmente.  

5.2. CONTRIBUIÇÃO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO AUTOR 
O entendimento do processo de divisão de empreendimento em cinco níveis, permitiu evolução 
do sistema ERP da empresa em estudo para coleta de dados em pavimento por pavimento. Esta 
nova abordagem leva a análises menos espaçadas temporalmente, o que favorece correções em 
prazos menores e, minimiza o risco de afastamento da linha de base dos projetos. 

Como as tarefas de cronograma são previstas no nível de pavimentos, iniciou-se estudo que 
visa favorecer o departamento de recursos humanos da organização. Entende-se que se os 
recursos forem apontados diariamente a um serviço e um pavimento, poderá se calcular a 
produtividade de toda equipe envolvida além de permitir comparação de desempenho entre 
empregados e empreiteiras contratadas. 

Outra aplicação que será abordado em estudos futuros é a análise dinâmica de custos para 
possibilitar viabilidade financeira do empreendimento. A possibilidade de alterar serviços a 
cada ambiente ou grupamento destes, possibilita análises de acabamento de maneira rápida, 
permitindo processos de viabilidade mais ousados e que guiem todos os demais processos de 
planejamento que venham na sequência.  

Está em estudo processo de planejamento nos LODs 100, 200 e 300, cada um evoluindo as 
informações disponibilizadas. O LOD 100, tem a principal função de reduzir custos macro, 
como estrutura, infraestrutura e escavações. O segundo nível de detalhe determina os custos 
máximos a serem gastos em grupamentos de ambientes, como garagens, áreas privativas, térreo 
e áreas comuns superiores. A partir destas definições, os ambientes inclusos em cada 
grupamento são abertos em serviços. A combinação de todos os serviços dos ambientes inclusos 
a um grupamento de serviços deve atingir o valor máximo delimitado anteriormente. O LOD 
400 ainda não foi atingido, porém entende-se que deverá resultar em um planejamento de 
aquisições e pagamentos subdivididos mensalmente, gerando relatório físico financeiro e fluxo 
de caixa previsto através de cotações e planejamentos de contratos. 

5.3. DESDOBRAMENTO DO ESTUDO 
O amplo estudo realizado possibilitou o entendimento dos vínculos entre as fases de 
planejamento de tempo, custo, viabilidade financeira e qualidade, possibilitando o 
desenvolvimento de plataforma que garante a confiabilidade da entrada de dados em sistemas 
ERPs. 

Para melhor compreensão das ferramentas disponíveis no mercado, analisou-se as soluções de 
treze empresas que comercializam sistemas ERPs. Percebeu-se que todos são sistemas 
extremamente robustos e interconectados. O grande problema diagnosticado é a necessidade de 
entrada de dados manualmente por responsáveis da empresa. 
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Cada parte interessada tem percepções diferentes de um mesmo empreendimento. Um 
engenheiro civil responsável pela execução de um empreendimento que tem prazos e orçamento 
a cumprir tende a perceber um mesmo empreendimento mais avançado do que um incorporador 
por exemplo. Este conflito de interesses pode levar a tomadas de decisão equivocadas. 

Esta oportunidade se mostrou promissora e, a criação de uma empresa para suprir esta 
necessidade de mercado está em andamento. A atualização de ferramentas gerenciais através 
de checagens do plano da qualidade foi a ferramenta mais votada para desenvolvimento em 
pesquisa inicial de validação.  

Dentre os incorporadores entrevistados, o maior problema citado foi a falta de assertividade em 
planejamentos de fluxo de caixa. Acredita-se que é devido à falta de embasamento de dados 
para coleta do desenvolvimento físico, gerando um descompasso entre o que foi gasto do que 
foi executado. 
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