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Resumo 

A crescente utilização da metodologia BIM (Building Information Modeling) em projetos, no 

setor da arquitetura e engenharia, tem gerado mudanças significativas na cadeia construtiva, 

demandando a reestruturação dos processos e reorganização dos fluxos de trabalho. Através 

da integração do modo de pensar o processo de projeto, a modelagem da informação 

proporciona um melhor entendimento do empreendimento como um todo, conferindo 

benefícios notáveis em todas as áreas de conhecimento de gerenciamento e elevando os níveis 

de assertividade e confiabilidade de projetos. A necessidade da estruturação e incorporação de 

novos padrões de gerenciamento assegurando qualidade e eficiência de um novo processo que 

englobe o ciclo de vida do projeto em sua totalidade é primordial para o setor. 

 

Palavras Chave: BIM, projeto, gerenciamento da integração, processos 
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Abstract 

The rising popularity of the BIM (Building Information Modeling) method on the architecture 

and engineering field have made substantial changes on the construction process, demanding 

restructuring the process and reorganizing the work flow. Through integrating the way to 

think with the project’s process, the designed data provides a better understanding of the 

project overall, checking noticeable improvements in all the areas of management knowledge 

and elevating the chances of success and liability of the project. The necessity of structuring 

and implementing a new method of management assuring quality and efficiency of the new 

process that evolves incorporating projects life cycles into its flow, is essential for the 

respective industry. 

 

Key Words: BIM, project, integration management, process  
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1. INTRODUÇÃO  

Após o “boom” imobiliário entre os anos de 2008 a 2012 amparados pelo crédito 

imobiliário facilitado, o setor da construção civil nos últimos anos têm se deparado com uma 

forte recessão. O excesso de oferta ocasionado pelo estouro da bolha imobiliária, aliado a 

instabilidade política econômica do país geraram um cenário de incerteza para investidores 

fazendo com que o setor da construção fosse um dos mais afetados pela crise. 

Em meio a um quadro de transformações econômicas, sociais e políticas juntamente 

com um mercado contraído e acirrado, investir em qualidade, eficiência e produtividade 

viraram fatores primordiais para a sobrevivência no setor e eficácia de negócio. 

Todas as empresas dividem o mercado com concorrentes que continuamente planejam 

novos e mais eficientes modos de produzir, introduzem novos produtos e serviços e tentam 

atrair consumidores (LAUDON K. C.; LAUDON J. P., 2010). 

Uma das principais causas de atrasos de cronograma e estouro de orçamentos na 

construção civil se origina na perda de informações durante o processo de desenvolvimento 

dos projetos. O desenvolvimento das atividades deste setor é caracterizado por ser 

excessivamente fragmentado onde, a cada etapa de projeto envolvem-se mais integrantes de 

diferentes disciplinas de engenharia cujas informações são dependentes e complementares 

entre si. O montante de documentos elaborados ao fim do projeto acaba constituindo um todo 

de informações fracionadas e o processo de mudança de escopo se torna extremamente 

arriscado.  

Segundo Scardoelli et al. (1994, apud NASCIMENTO; LAURINDO; 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. 

Nesse contexto a metodologia de projetos BIM (Building Information Modeling) se 

concretiza em promessa de revolução de desenvolvimento de projetos integrando e 

concentrando todas as informações em um único local e formato global.  
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Através da interoperabilidade as informações contidas no modelo como, por exemplo, 

geometria, dimensões espaciais, propriedades dos componentes da construção e custos, são 

compartilhadas entre os integrantes do projeto e as diferentes etapas do ciclo de vida da 

edificação.  

1.2 PROBLEMA  

A falta de informações precisas que são transmitidas durante as fases do projeto 

provoca gastos inesperados, reprogramação de equipes de trabalho e cronogramas, além de 

retrabalho para os profissionais acarretando em novas revisões de projeto e requantificações 

de materiais e orçamentárias. Todo esse processo consome tempo e cautela acabando por 

impactar diretamente em áreas como custo, tempo e qualidade do serviço prestado, pilares 

básicos de um gerenciamento de projetos eficaz. 

Em meio à problemática anteriormente citada e considerando que na teoria da 

metodologia de projetos BIM (Building Information Modeling) a integração e concentração 

das informações do projeto trará a eficiência de trabalho e qualidade final de produto, este 

trabalho pretende responder a seguinte questão: Em que medida a implantação da 

metodologia BIM (Building Information Modeling) em projetos trará vantagens à equipe de 

projetos? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar aspectos relevantes, aplicados à área de gerenciamento de projetos, 

proporcionados pela implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling) no 

setor da construção civil.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Elencar os novos processos gerados nos cinco grandes grupos de processo de gestão de 

projetos através da introdução do BIM. 

b) Identificar as técnicas e ferramentas facilitadoras do processo de implantação da 

metodologia. 
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c) Identificar espaços e oportunidades potenciais que surgem a partir do uso da 

metodologia BIM 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA. 

A indústria da construção, tradicional e conservadora, encontra se atrasada no que se 

refere ao uso de tecnologia da informação em comparação a outros setores industriais. O 

mercado cada vez mais competitivo, juntamente com a diminuição das margens de lucros e o 

aumento da complexidade de projetos, não tolera imprevisibilidade no planejamento de novos 

empreendimentos. 

“Na indústria da construção, o tratamento do fluxo de informações entre os vários 

agentes multidisciplinares dentro de todo o processo é um dos fatores críticos para o sucesso 

do empreendimento” (NASCIMENTO; SANTOS, 2003, p. 71). 

A qualidade de informações que são compartilhadas entre os agentes multidisciplinares 

durante as fases do projeto podem determinar a assertividade da tomada de decisão e o 

sucesso do projeto.  Os benefícios previstos vão além da natureza qualitativa, otimizando e 

facilitando processos de projetos. Os indivíduos também serão beneficiados com a construção 

de empreendimentos mais eficientes, inteligentes e sustentáveis. 

Com base na análise dos dados obtidos e das técnicas e ferramentas usadas no processo 

de implantação da metodologia BIM (Building Information Modeling), este trabalho pretende 

nortear de forma geral a quebra de paradigma ajudando a área da construção civil a conquistar 

eficiência de trabalho e qualidade final de produto. 

1.5  METODOLOGIA 

Este documento tem caráter de abordagem descritiva e explicativa, fundamentada no 

método de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Baseia-se na análise de estudos das 

principais considerações recolhidas da pesquisa bibliográfica juntamente com a experiência 

de empreendedores da área e do autor deste estudo realizado sobre a funcionalidade do 

recurso da ferramenta Building Information Modeling (BIM) no âmbito da gestão de projetos 

na área de arquitetura e construção. 

A pesquisa foi conduzida na área de aplicação do BIM, abrangendo seus conceitos e 

pressupostos inerentes a esta metodologia, associados à gestão de projetos com foco na área 

de integração. 
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O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a 

contextualização do problema de pesquisa, seus objetivos e resultados esperados. O Segundo 

capítulo é composto pela fundamentação teórica base para o presente estudo. O terceiro 

apresenta ferramentas e procedimentos obtidos a partir da aplicação do método escolhido. Por 

fim, no quarto e último capítulo são apresentadas as conclusões bem como sugestões de 

trabalhos futuros relacionados ao artigo. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  CENÁRIO ATUAL 

Em meio a um cenário de transformações econômicas, sociais e políticas, a economia 

brasileira mergulha em uma forte recessão, encerrando dois anos consecutivos de retração se 

constituindo em um dos piores índices desde 1996. Segundo os dados do IBGE para o 

segundo trimestre, na comparação com igual período de 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) 

apresentou teve contração de 3,8% e cerca de 5% em relação aos quatro trimestres 

imediatamente anteriores.  Seguindo a trajetória fundamentada na análise dos dados obtidos 

referentes ao primeiro semestre e nas projeções para o segundo semestre, o ano de 2016 

também convergira na contratura de produtividade interna. 

 
Gráfico 1: Evolução do Produto Interno Bruto 

Fonte: IBGE, 2016 
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Como consequência dos erros e irresponsabilidade político-econômicos exercidos pelo 

governo brasileiro anterior, a crise instalada na economia decorreu do resultado primário entre 

receita e despesa. O crescimento da despesa pública acima da renda nacional acarretou o 

aumento dos níveis inflacionários, tendo como efeito colateral sequencial a queda de salários 

reais, o maior endividando dos consumidores e a desaceleração do consumo. 

Praticamente todos os setores da economia sofreram diretamente com a crise, 

empreendedores de pequeno e médio porte foram os primeiros a sentirem os efeitos, a 

diminuição nos custos de produção e as dificuldades de acesso ao crédito, geraram demissões 

em massa e o endividamento das empresas.  

“É preciso lembrar que dois anos de forte recessão provocaram enormes estragos no 

setor empresarial, que estava já bastante alavancado. A maior parte das empresas que não 

foram à falência ou recuperação judicial, já queimaram suas reservas de caixa e estão 

procurando se desfazer de ativos” (NAKANO, 2016). 

A insustentabilidade econômica, simultaneamente com a constatação de escândalos 

corruptivos governamentais e empresariais agravaram a situação política brasileira que 

culminou na perda de credibilidade por parte dos investidores e no afastamento da ex-

presidente Dilma Rousseff.  A preocupação com a instabilidade política econômica do país 

fez com que empresários adiassem investimentos e empreendedores aguardassem momentos 

menos arriscados para iniciar seus novos projetos. 

O gráfico abaixo mostra as taxas, por atividade, acumuladas nos quatro trimestres 

terminados em junho de 2016, em relação ao mesmo período anterior. Pela análise dos dados 

apresentados observamos que os quatro setores mais atingidos atualmente com a recessão 

foram: o comércio que sofreu contração de 10,1%, seguido da indústria da transformação com 

9,9%, transporte, armazenagem e correio com 7,7% e o ramo da construção com redução de 

5,0%. 
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Gráfico 2: PIB e subsetores 

Fonte: IBGE, 2016 

 

A queda drástica nos investimentos em infraestrutura juntamente com a diminuição do 

consumo das famílias, explicam a retração das principais áreas afetadas. As tabelas abaixo 

mostram a evolução do mercado de trabalho formal divididos pelos setores da economia nos 

anos de 2014 e 2015 de acordo com o anuário Estatístico da RAIS (Relação Anual das 

Informações Sociais) publicado pelo Ministério do Trabalho. 

 
Tabela 1: Setorização de empregos CLTs em 2014 

Fonte: PDET, 2016 
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Tabela 2: Setorização de empregos CLTs em 2015 

Fonte: PDET 2016 

 

De acordo com o estudo todos os setores, exceto o de agropecuária, extração vegetal, 

caça e pesca, sofreram com demissões ao longo do período. Em comparação com o ano de 

2014, o ano de 2015 foi responsável por 1.510.703 postos de trabalhos fechados. A retração 

foi liderada pelos setores da construção civil e da indústria de transformação, que juntos 

corresponderam por 66% do total de demissões. Somente a área da construção civil foi 

responsável por 393.042 demissões, cerca de 14%, e perfazendo 26,01% do total de postos de 

trabalho fechados.  

Em meio ao cenário atual impreciso associado à escassez de financiamentos e 

investimentos no setor, a indústria da construção civil viu-se refém de mudanças estruturais 

organizacionais em direção à orientação por projetos. Em razão de uma maior rentabilidade, 

competitividade ou até a sobrevivência no mercado, a estruturação dos procedimentos 

gerenciais converteu se no grande diferencial das empresas ampliando a probabilidade de 

atingir o sucesso em seus projetos.  

Segundo Ballard (2000, apud CORRÊA, 2008) “a indústria da Construção Civil é 

organizada em projetos e a teoria e práticas da produção dominantes são influenciadas 

intensamente pelos conceitos e técnicas da área denominada gestão de projetos”.  

Adotar as boas práticas na gestão de projetos na construção civil, com uma 

metodologia de gerenciamento alinhada à realidade de cada empresa, que abrangerá todo o 
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ciclo de vida do projeto integrando todas as diferentes disciplinas de engenharia, possibilita 

não somente o controle maior quanto a prazos, custos e qualidade como também conduz para 

a melhoria contínua de processos e na agregação de valor aos seus produtos e serviços. 

 

2.2  INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS 

2.2.1 Projeto 

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação mundial sem fins 

lucrativos na área de gerenciamento de projetos. Fundada na Filadélfia, Pensilvânia EUA, em 

1969 o instituto, alicerçado no constante programa de pesquisas através voluntários da área, 

tem por objetivo formular e divulgar práticas de gerenciamento de projeto. Os métodos, 

processos e práticas estabelecidos foram compilados em um guia do conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, conhecido como Guia PMBOK, que fornece diretrizes para o 

gerenciamento de projetos individuais e define os conceitos relacionados com o 

gerenciamento de projetos.  

Segundo o Guia PMBOK 2013, projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica 

que eles têm um início e um término definidos. Consome recursos e opera sob pressões de 

prazos, custos e qualidade. (KERZNER, 2006) 

 

2.2.2 Ciclo de vida de um projeto 

Para o maior controle gerencial, os projetos são divididos em segmentos menores, que 

relacionados de forma lógica contemplam do início ao fim as etapas de desenvolvimento do 

projeto. Esses segmentos menores são chamados de fases e o conjunto de fases de ciclo de 

vida do projeto. A definição das fases está diretamente ligada à natureza do produto a ser 

gerado, complexidade e tamanho cuja conclusão é marcada pela entrega de determinado 

trabalho produzido.  A importância do ciclo de vida se da no fato de que o mesmo estabelece 

uma diretriz básica para o gerenciamento do projeto, proporcionando melhores condições para 

que se atinja o sucesso e objetivo estabelecido.  

Genericamente o ciclo de vida de um projeto pode ser estruturado, segundo a quinta 

edição do Guia PMBOK, em quatro fases:  
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• Início do projeto,  

• Organização e preparação,  

• Execução do trabalho do projeto, e  

• Encerramento do projeto. 

Na fase de início do projeto as ideias principais serão estruturadas formando uma 

diretriz básica para o desenvolvimento do projeto. A fase de organização e preparação é 

responsável por planejar todas as ações necessárias a serem realizadas pelo projeto. Todas as 

ações planejadas anteriormente serão materializadas, na fase de execução e receberão 

validação e formalização dos resultados obtidos na fase de encerramento do projeto. 

Autores como Vargas (2006) e os que compõem o PMI enfatizam a relação da 

influência, dos ricos e incertezas sobre os custos de mudança de um projeto, onde em fases 

iniciais riscos e incertezas são maiores e tendem a zero ao passo que os custos de mudança 

são baixos e tendem a ser inexequíveis durante o desenvolvimento do projeto.  

 

Gráfico 3: Risco e incertezas X Custo das mudanças 

Fonte: PMBOK 2013 

 

2.2.3 Gerenciamento de Projetos 

Em virtude de pressões internas e externas, em um ambiente acirrado e caracterizado 

por mudanças rápidas cada vez mais exigentes, o numero de empresas que aderiram à 
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metodologia de gerenciamento de projetos tem crescido fortemente. A padronização de 

processos juntamente com o planejamento mais refinado tornou-se uma prática de 

importância estratégica levando a uma maior assertividade quanto a prazos e custos além de 

uma melhor visão do retorno do investimento. 

Para Kerzner (2006, p.15), “a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 

atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto”. Envolvendo a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de cumprir os seus requisitos. Sua aplicação ao longo de todo o trabalho permite a avaliação 

do desempenho, o aprendizado contínuo e a antecipação do desempenho futuro. (XAVIER et 

al., 2009) 

Segundo Vargas (2016), uma pesquisa realizada com a empresa de pesquisa Economist 

Intelligence Unit e o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) constatou que cerca de 15 

trilhões de dólares são empregados em projetos, cerca de 25% de toda a economia mundial de 

aproximadamente 85 trilhões de dólares. 

O objetivo principal do gerenciamento de projetos é estruturar um plano consistente 

otimizando recursos, através da aplicação e da integração dos grupos de processos de 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento, a fim de 

atingir o sucesso do projeto. 

Em resumo o gerenciamento de projetos possibilita vários benefícios, dentre eles: 

• Aumento de produtividade, qualidade, lucro, número de clientes e competitividade; 

• Redução de falhas internas e externas e de quantidade mudanças; 

• Maior confiança no trabalho executado, na entrega do prazo e do preço e no processo 
decisório; 

• Identificação mais clara dos riscos, do planejamento do trabalho e do processo de 
execução;  

 

2.2.4 Os processos de gerenciamento de projetos 

Um processo é o meio pelo qual é executado um conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas e preestabelecidas. Os processos de gerenciamento visam à entrega de 

determinado trabalho e estão vinculados por entradas e saídas específicas onde o resultado de 
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um processo torna-se a entrada de outro, mas não necessariamente no mesmo grupo de 

processos. Divididos em 5 grupos de processos, sendo eles: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento os grupos de processos são raramente 

eventos distintos ou que ocorrem uma única vez; são atividades sobrepostas que ocorrem ao 

longo de todo o projeto. (PMBOK, 2013)  

 

Gráfico 4: Nível de integração entre projetos no tempo 

Fonte: PMBOK 2013 

No grupo de processos de iniciação o projeto é autorizado formalmente sendo definido 

objetivos e recursos financeiros iniciais. O objetivo principal deste grupo de processos é 

estabelecer uma visão do projeto a fim de alinhar as expectativas dos investidores. Já no 

grupo de processos de planejamento todo o esforço é orientado para se estabelecer o trabalho 

que deverá ser feito para se alcançar os objetivos. O grupo de processos de execução 

possibilitam as entregas do projeto através da execução do trabalho que foi definido por meio 

da coordenação de pessoas, materiais e equipamentos. O grupo de processos de 

monitoramento e controle é responsável pelo acompanhamento e progresso do projeto, 

buscando garantir a igualdade entre planejado e executado. Neste processo também são 

identificados desvios e ações corretivas. E para finalizar é no grupo de processos de 

encerramento que se dá o encerramento formal e aceitação final do projeto através da 

avaliação dos trabalhos realizados. 

Para o gerenciamento de um projeto o PMBOK propõe 47 processos, também 

conhecidos como boas práticas, que são agrupados dentre os 5 grupos de processos e 

distribuídos em 10 áreas de conhecimento distintas, sendo elas: integração, escopo, tempo, 



20 

 

custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e gerenciamento de 

steakholders. De maneira resumida, a distribuição ocorre da seguinte maneira:  
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Tabela 3: Os processos de gerenciamento 

Fonte: PMBOK 2013 

Cada área é descrita em termos dos processos que a compõem, suas práticas, entradas, 

saídas, ferramentas e técnicas representando um conjunto de conceitos, termos e atividades 

que compõem um campo de especialização. 

• Gerenciamento da Integração: Inclui os processos necessários para assegurar que os 

elementos do projeto sejam adequadamente coordenados;  

• Gerenciamento do Escopo: Engloba os processos que se certificaram que todo o trabalho 

necessário e apenas o necessário seja contemplado para conclusão do projeto com sucesso;  

• Gerenciamento do Tempo: Descreve os processos relativos à conclusão do projeto no prazo 

previsto;  

• Gerenciamento de Custos: Descreve os processos relacionados à conclusão do projeto de 

acordo com o orçamento aprovado;  

• Gerenciamento da Qualidade: Abrange os processos referentes à garantia de que os produtos 

ou serviços do projeto estejam de acordo com as solicitações do cliente;  

• Gerenciamento de Recursos Humanos: Contém os processos necessários para assegurar que 

a equipe do projeto seja organizada e gerenciada adequadamente;  
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• Gerenciamento das Comunicações: Compreende os processos envolvidos para assegurar que 

as informações do projeto sejam coletadas, armazenadas e disseminadas de forma adequada;  

• Gerenciamento de Riscos: Inclui os processos relativos à identificação, análise e respostas 

aos riscos do projeto;  

• Gerenciamento de Aquisições: Descreve os processos necessários para adquirir bens e 

serviços fora da organização; 

• Gerenciamento das Partes Interessadas: Engloba os processos referentes à garantia de que as 

expectativas dos principais envolvidos no processo estejam alinhadas com os resultados do 

projeto; 

2.3  GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO 

Única área que está presente em todos os grupos de processo, sendo responsável pelas 

ações de início ao fim de um projeto, mantendo o conjunto de processos sincronizados e 

promovendo o controle do mesmo como um todo.  Possui como objetivo principal a 

estruturação integral do projeto garantindo a unificação das informações entre as demais áreas 

de conhecimento.  

Segundo o PMBOK (2013) inclui os processos e atividades para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar, essenciais para a execução controlada do projeto até a sua 

conclusão, a fim de gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas, e atender 

aos requisitos. Sua relevância no gerenciamento do projeto é fundamentada em situações onde 

os processos distintos interagem. Ao unificar e relacionar os planos de projeto das demais 

áreas de conhecimento fica evidente os riscos e possíveis impactos que cada área exerce uma 

sobre a outra.  

De acordo com Kerzner (2006) quando uma organização não consegue a integração de 

seus processos o resultado de seus processos são inteiramente desacoplados. A integração de 

gestão de projetos com processos administrativos é o fator decisivo para se alcançar a 

excelência. Para Verma, citado por Vargas (2003, p.60), “o sucesso de todo o gerenciamento 

de projetos depende unicamente da relação entre suas áreas”. 
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Figura 1: As 10 áreas de conhecimento 

Fonte: VARGAS 2016 

 

Em resumo, o PMBOK subdivide o gerenciamento da integração em 6 processos: 

• Desenvolver o termo de abertura do projeto: Processo que desenvolve um documento que 

autoriza formalmente a existência de um projeto registrando a necessidades das partes 

interessadas e conferindo ao gerente do projeto autoridade necessária para empenhar recursos 

organizacionais às atividades do projeto.  

• Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: Processo de definir, preparar e coordenar 

todos os planos auxiliares e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente.  

• Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: Processo de liderar e gerenciar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento além de implementar as mudanças aprovadas.  
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• Monitorar e controlar o trabalho do projeto: Processo de acompanhamento, revisão e registro 

do progresso do projeto a fim de alcançar os objetivos de desempenho definidos no plano de 

gerenciamento do projeto.  

• Realizar o controle integrado de mudanças: Processo de revisar todas as solicitações de 

mudança, aprová-las e gerenciá-las, atualizando ativos de processos organizacionais, 

documentos do projeto e plano de gerenciamento do projeto.  

• Encerrar o projeto ou fase: Processo de finalização formal de todas as atividades de todos os 

grupos de processos de gerenciamento do projeto. 

 

2.3.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 

O principal benefício deste processo é a criação de um registro formal do início do 

projeto incumbindo de uma maneira direta a direção executiva a aceitar e se comprometer 

com o projeto. Neste processo o gerente de projeto é identificado, atribuindo-o autoridade e 

responsabilidade para planejar, executar, controlar e encerrar o projeto através da designação 

de recursos para as atividades do projeto. 

 

 
Figura 2: Resumo do processo para desenvolvimento do termo de abertura do projeto 

Fonte: PMBOK 2013 

 

2.3.1.1 Especificação do trabalho do projeto 

É a descrição narrativa dos produtos, serviços ou resultados a serem entregues pelo 

projeto podendo ser internas, onde o responsável inicial fornece a especificação do trabalho 

fundamentado em suas necessidades ou externos, na qual a especificação do trabalho é 
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recebida pelo cliente como licitação ou contrato. A especificação do trabalho informa as 

necessidades do negócio, a descrição do escopo e o plano estratégico da organização. 

2.3.1.2 Business case 

Fornece informações do ponto de vista de um negócio, como a necessidade e a análise 

de custo benefício, a fim de viabilizar ou não o investimento. Resultado de um ou mais dos 

seguintes fatores: demanda de mercado ou solicitação do cliente, necessidade organizacional 

ou de natureza social, avanço tecnológico, impactos ecológicos ou requisito legal.  

2.3.1.3 Acordos 

Definem intenções iniciais de um projeto geralmente realizado para um cliente externo 

em forma de contratos, cartas de intenção, acordos verbais, e-mails, ou outros tipos de 

acordos por escrito.  

2.3.1.4 Fatores ambientais da empresa 

Motivos provenientes da empresa que podem influenciar no processo, tais como: 

padrões industriais, normas, estrutura e cultura organizacional e condições do mercado. 

2.3.1.5 Ativos de processos organizacionais 

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar processo, tais como: 

processos organizacionais padronizados, modelos documentais, e informações históricas com 

base nos conhecimento de lições aprendidas. 

2.3.1.6 Opinião especializada 

A opinião especializada é frequentemente utilizada e aplicada a todos os detalhes 

técnicos e de gerenciamento durante o processo podendo ser fornecida por consultores, partes 

interessadas, associações profissionais e até o escritório de gerenciamento de projetos (PMO). 

2.3.1.7 Técnicas de facilitação 

As técnicas de facilitação orientam e ajudam desenvolvimento do termo de abertura e 

as atividades do projeto. Brainstorming, resolução de conflitos, solução de problemas e 

gerenciamento de reuniões são exemplos de algumas técnicas. 

2.3.1.8 Termo de abertura 

Documento legal que reconhece a existência de um projeto, estabelecendo uma 

parceria entre organização solicitante e a organização executora e servindo como linha de 
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base para o trabalho do gerente do projeto (VARGAS, 2016). Fornece uma visão geral do 

projeto documentando as necessidades do negócio, premissas, restrições, principais ricos, os 

requisitos do cliente e do novo produto.  

Segundo o PMBOK (2013), o termo de abertura contempla diversas outras 

informações sobre o projeto, tais como: finalidade ou justificativa do projeto; objetivos 

mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados; descrição de seus limites, resumo 

do cronograma de marcos e de orçamento, requisitos para aprovação do projeto, identificação 

das partes interessadas, do gerente do projeto e nome do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) 

que autoriza(m) o termo de abertura do projeto. 

 

2.3.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

O benefício deste processo é a elaboração de um documento central que tem por finalidade 

estruturar e descrever os procedimentos a serem conduzidos durante a execução do projeto 

através da integração dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto. Segundo o PMBOK 

o plano de gerenciamento do projeto é progressivamente elaborado através de atualizações, 

controlado e aprovado através do processo: realizar o controle integrado de mudanças. 

 

Figura 3: Resumo do processo para desenvolvimento do plano de projeto 

Fonte: PMBOK 2013 

 

2.3.2.1 Saídas de outros processos 

Quaisquer linhas de base e planos auxiliares de gerenciamento que sejam saídas de 

outros processos de planejamento são entradas para este processo, observando que suas 

mudanças requerem atualizações no plano de gerenciamento do projeto. 
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2.3.2.2 Plano de gerenciamento do projeto 

Alicerce de toda a execução o plano de gerenciamento do projeto descreve como o 

mesmo será executado, monitorado e controlado podendo ser modificado mediante solicitação 

de mudança aprovada pelo processo denominado: realizar o controle integrado de mudanças. 

Para Vargas 2016, o plano de gerenciamento do projeto deve conter: 

• Visão geral dos objetivos, metas e escopo do projeto; 

• Objetivos detalhado; 

• Nome e responsável do gerente e do time do projeto; 

• Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

• Cronogramas com principais marcos e datas; 

• Orçamento, análise de custos e fluxo de caixa; 

• Os planos auxiliares: Plano de gerenciamento do escopo; Plano de gerenciamento dos 

requisitos; Plano de gerenciamento do cronograma; Plano de gerenciamento dos custos; Plano 

de gerenciamento da qualidade; Plano de melhorias no processo; Plano de gerenciamento dos 

recursos humanos; Plano de gerenciamento das comunicações; Plano de gerenciamento dos 

riscos; Plano de gerenciamento das aquisições; e Plano de gerenciamento das partes 

interessadas. 

Segundo o PMBOK (2013), o Plano de Gerenciamento do Projeto também pode 

incluir: 

• O ciclo de vida selecionado para o projeto e os processos que serão aplicados a cada fase  

• Plano de gerenciamento de mudanças documentando como as mudanças serão monitoradas 

e controladas; 

• Requisitos e técnicas para comunicação entre as partes interessadas; 

• Revisões de gerenciamento essenciais para o conteúdo, abrangência e melhor momento para 

facilitar a abordagem de questões em aberto e decisões pendentes; 
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2.3.3 Orientar e Gerenciar o trabalho 

Responsável por executar todo o trabalho que foi definido no plano de gerenciamento 

do projeto da equipe e dos fornecedores como também, as mudanças aprovadas com o 

propósito de garantir o desempenho do projeto planejado.  

 

Figura 4: Resumo do processo para orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

Fonte: PMBOK 2013 

 

Para Cogui, (2013, apud PEREIRA, 2016, p.16) “para disparar este processo, 

precisamos de um documento formal intitulado Autorização do Trabalho, o qual deve ser 

endereçado à equipe de projeto (pacotes MAKE) e aos fornecedores (pacotes BUY)”.   

As atividades de orientar e gerenciar o trabalho do projeto incluem, segundo o 

PMBOK (2013): 

• Fornecer, treinar e gerenciar os membros da equipe alocados no projeto;  

• Obter, gerenciar e usar recursos, inclusive materiais, ferramentas e equipamentos; 

• Implementar padrões, métodos planejados e atividades de melhorias nos processos;  

• Estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto;  

• Documentar dados de desempenho do trabalho sobre o andamento do projeto;  

• Emitir solicitações de mudança e implementar as mudanças aprovadas;  

• Coletar e documentar lições aprendidas; 

• Realizar ações corretivas, a fim de realinhar o desempenho dos trabalhos, ações preventivas, 

garantindo que o trabalho futuro esteja alinhado e ações de reparo de defeito que possui o 

propósito de modificar um produto não conforme. 
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2.3.3.1 Solicitações de mudança aprovadas 

Todas as solicitações analisadas e aprovadas pelo comitê de controle de mudanças são 

implementadas, podem modificar ou não os documentos do projeto efetivando-se em ações: 

corretivas, cujo objetivo é realinhar o desempenho do projeto; preventivas a fim de garantir 

que o trabalho futuro esteja alinhado com o plano de gerenciamento do projeto; ou de reparo 

de defeito com a intenção de modificar um produto, possuindo a capacidade de modificar ou 

não os documentos do projeto. 

2.3.3.2 Sistema de Informações de gerenciamento de projetos 

Inclui todos os aplicativos de mercado para o gerenciamento de quaisquer itens do 

projeto reunindo, integrando e disseminando resultados e informações do gerenciamento de 

projetos.  

2.3.3.3 Reuniões 

São usadas para discutir e abordar tópicos relativos ao projeto necessitando de 

preparação prévia, com propósito, objetivo e duração bem definidos, sendo documentadas 

através de atas e itens de ação.  

2.3.3.4 Dados de desempenho 

Os dados de desempenho do trabalho são observações e medições documentadas 

durante a execução das atividades, os mesmos são coletados e repassados para os processos de 

controle de cada área de processo para análise adicional. 

2.3.3.5 Solicitação de mudança 

Proposta formal para modificação de qualquer documento, entrega, ou linha de base. 

Se provada substituirá o respectivo documento, podendo resultar em uma atualização de 

outras partes do plano de gerenciamento do projeto. Solicitações de mudança podem ser 

diretas ou indiretas, iniciadas externa ou internamente, opcionais ou 

legalmente/contratualmente obrigatórias, podendo incluir uma ação corretiva, preventiva, ou 

um reparo de defeito.  

Como itens mínimos do documento, temos: número da recomendação de mudança; 

data de abertura; solicitante; endereço de e-mail e telefone; descrição da mudança solicitada; 

justificativa da solicitação; e assinatura do solicitante. 
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2.3.3.6 Atualizações nos documentos 

A atualização de todos os elementos de projeto deve ser constante visando retratar 

fielmente os objetivos do projeto e as expectativas das partes interessadas. 

 

2.3.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

Responsável por fazer o rastreamento do progresso do projeto, seu principal benefício 

é facilitar que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto e as previsões do 

orçamento, cronograma e escopo. Executado do início ao fim do projeto, inclui as atividades 

de coleta, medição e distribuição das informações de desempenho com o intuito de elaborar 

uma avaliação dos dados estimando tendências para efetuar melhorias no processo. 

 

Figura 5: Resumo do processo para monitorar e controlar o trabalho do projeto 

Fonte: PMBOK 2013 

 

Segundo o PMBOK (2013), o processo Monitorar e controlar o trabalho do projeto, diz 

respeito à:  

• Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento do projeto;  

• Avaliação do desempenho para determinar se quaisquer ações corretivas ou preventivas são 

indicadas;  

• Identificação de novos riscos e a análise;  

• Manutenção e fornecimento de uma base de informações precisas para dar suporte ao 

relatório de desempenho; 
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• Monitoramento da execução das mudanças aprovadas; 

2.3.4.1 Previsões de cronograma 

Obtidas através da relação do progresso do projeto em relação à linha de base do 

cronograma, normalmente expresso em termos de variação de prazos (VPR) e índice de 

desempenho de prazos (IDP). Para projetos que não usam gerenciamento do valor agregado, 

são fornecidas as variações em relação às datas de término planejadas e as datas de término 

previstas. 

2.3.4.2 Previsões de custos 

Obtidas através da relação do progresso do projeto em relação à linha de base de 

custos, normalmente expresso em termos de variação de custos (VC) e índice de desempenho 

de custos (IDC) a fim de verificar se o projeto ainda está dentro das faixas de tolerância ou se 

uma solicitação de mudança é requerida.  

2.3.4.3 Informações sobre o desempenho do trabalho 

Os dados de desempenho coletados são analisados, correlacionados e contextualizados, 

sendo transformados em informações de desempenho do trabalho e base sólida para as 

tomadas de decisões do projeto. 

2.3.4.4 Técnicas analíticas 

Técnicas analíticas são usadas para prever possíveis resultados com base no 

desempenho real do projeto e nas possíveis variações do mesmo. Exemplos de técnicas 

analíticas usadas: análise de regressão, métodos de agrupamento, análise causal, análise da 

causa-raiz, métodos de previsão, análise de modos e efeitos de falha (FMEA), análise da 

árvore de falhas (FTA), análise de reservas, análise de tendências, gerenciamento do valor 

agregado, e análise de variação. 

2.3.4.5 Relatórios de desempenho 

As informações de desempenho do trabalho são compiladas formando um subconjunto 

de documentos do projeto que visam conscientizar e suportar decisões. Os relatórios de 

desempenho do trabalho são a representação física ou eletrônica em documentos do progresso 

do projeto.  
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2.3.5 Realizar o Controle Integrado de Mudanças 

Processo o qual revisa todas as solicitações de mudança, aprova as necessárias e 

garante que o gerenciamento das mesmas sejam feitas tanto nas entregas quanto nos 

documentos do projeto. Possui como principal benefício permitir que as mudanças sejam 

consideradas de forma integrada, reduzindo os riscos do projeto que frequentemente resultam 

das mudanças feitas sem levar em consideração os objetivos ou planos gerais do projeto. 

(PMBOK, 2013)  

Para Kerzner (2006), a vantagem de realizar o controle integrado de mudanças é que 

ele permite manter o cliente sob controle. Em resposta a uma solicitação de mudança deve-se 

prever de imediato o impacto na programação, segurança, custo e desempenho técnico de uma 

mudança solicitada. Somente fundamentado nestes fatores será possível a analise da 

viabilidade ou não da implantação da mudança solicitada. 

O processo realizar o controle integrado de mudança é conduzido por todo o ciclo de 

vida do projeto proporcionando o aprimoramento contínuo, considerando o impacto da 

mudança, e aumentando as chances de atingir o sucesso do projeto. 

 

Figura 6: Resumo do processo para realizar o controle integrado de mudanças 

Fonte: PMBOK 2013 

 

Algumas das atividades do processo realizar o controle integrado de mudanças 

consistem em:  

• Manter a integridade da linha das linhas de base liberando somente as mudanças aprovadas 

para serem incorporadas aos documentos de projeto; 
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• Documentar o impacto completo de cada solicitação de mudança; 

• Verificação e auditoria da configuração que garantem que a composição dos itens de 

configuração de um projeto está correta e que as mudanças correspondentes foram registradas, 

avaliadas, aprovadas, acompanhadas e corretamente efetuadas.  

2.3.5.1 Registro das mudanças 

É a documentação das modificações que ocorrem durante o projeto, sendo aprovadas ou não. 

Seus impactos no projeto em termos de tempo, custo e risco são comunicados às partes 

interessadas apropriadas.  

 

2.3.6 Encerrar o projeto ou fase 

Responsável por encerrar formalmente todas as atividades ou fase de um projeto, assegurando 

que todo o trabalho do projeto foi executado completamente e liberando os recursos da 

organização para outros empreendimentos.  

 
Figura 7: Resumo do processo para encerrar o projeto 

Fonte: PMBOK 2013 

 

Segundo o PMBOK (2013), inclui todas as atividades planejadas necessárias para 

administrar o encerramento do projeto ou de uma fase, inclusive metodologias no estilo passo 

a passo que abordam ações e atividades necessárias para atender os critérios de conclusão ou 

de saída para a fase ou projeto, ações e atividades necessárias para transferir os produtos, 

serviços ou resultados do projeto e atividades necessárias para coletar registros do projeto ou 

da fase, auditar o projeto quanto ao seu êxito ou fracasso, coletar lições aprendidas e arquivar 

informações do projeto para o uso futuro da organização. 

Neste processo deve-se também definir as pendências aceitáveis, não impeditivas, para 

que mesmo com itens não atendidos possa-se encerrar o projeto. 
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2.3.6.1 Entregas aceitas 

A aceitação formal do produto, serviço ou resultado pode ocorrer em etapas ou 

integralmente, podendo incluir especificações de produto aprovadas, recibos de entrega e 

documentos de desempenho do trabalho.  

2.3.6.2 Transição do produto, serviço ou resultado final 

Essa saída se refere à transição do produto, serviço ou resultado final que o projeto foi 

autorizado a produzir. 

2.3.6.3 Atualizações nos ativos de processos organizacionais 

A atualização dos ativos de processo organizacionais incluem: 

• Arquivos do projeto: registro resultante das atividades do projeto, por exemplo, plano de 

gerenciamento do projeto, escopo, custo, cronograma e calendários do projeto; registros dos 

riscos e outros registros, documentação de gerenciamento de mudança, ações planejadas de 

resposta aos riscos e impacto de risco.  

• Documentos de encerramento do projeto ou fase: documentação formal indicando a 

conclusão do projeto ou fase e a transferência das entregas do projeto concluído ou fase 

concluída para outros, tais como um grupo de operações ou para a próxima fase.  

• Informações históricas: as lições aprendidas documentadas alimentarão uma base de dados 

para uso em projetos ou fases futuros. Pode incluir tanto informações sobre problemas e 

riscos, como também técnicas que funcionaram bem e que podem ser aplicadas em projetos 

futuros. 

 

2.4  BIM - BUILDING INFORMATION MODELING 

2.4.1 Conceito 

A nomenclatura BIM (Building Information Modeling), ou em português, Modelagem 

da Informação da Construção, tem se tornado cada vez mais frequente no cotidiano dos 

profissionais da construção civil brasileira, porém o mais antigo relato sobre o conceito, 

abordagens e metodologias foi publicado em 1975 por “Chuck” Eastman. 
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“...definir elementos de forma interativa... derivando seções, planos isométricos ou 

perspectivas de uma mesma descrição de elementos... Qualquer mudança no arranjo 

teria que ser feita apenas uma vez para todos os desenhos futuros. Todos os 

desenhos derivados da mesma disposição de elementos seriam automaticamente 

consistentes... qualquer tipo de análise quantitativa poderia ser ligada diretamente à 

descrição... estimativas de custos ou quantidades de material poderiam ser 

facilmente geradas... fornecendo um único banco de dados integrado para análises 

visuais e quantitativas... verificação de código de edificações automatizado na 

prefeitura ou no escritório do arquiteto. Empreiteiros de grandes projetos podem 

achar esta representação vantajosa para a programação e para os pedidos de 

materiais” (EASTMAN, 1975 apud EASTMAN et al., 2014, p.v). 

Caracteriza-se pela criação de um modelo virtual da edificação, contendo toda a 

informação necessária para a sua construção, abrangendo seu ciclo de vida íntegro. A 

modelagem baseia-se na integração dos sistemas envolvidos no desenvolvimento do produto e 

na utilização da tecnologia de informação como suporte para esses processos. (AYRES, 2009) 

Em resumo “é um processo integrado que armazena e dinamiza a troca de informação de 

projeto e construção entre as partes interessadas, criando modelos tridimensionais que 

representam as características físicas e funcionais do edifício e que tem um grande potencial 

no suporte da tomada de decisão em vários estágios do projeto” (SANTOS; MACHADO; 

CARVALHO, 2013, P.17). 

 

 

Figura 8: Projeto de um empreendimento em BIM 
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Fonte: Graphisoft 2016 

 

A plataforma BIM permite que se modele não apenas o edifício ou a instalação que se 

deseja construir, mas também possibilita que se modele o próprio processo de construir 

(CBIC, 2016). Envolve uma transformação significativa na relação dos processos inerentes às 

fases de projeto, construção e manutenção de um empreendimento representando assim uma 

mudança de paradigma para o setor. 

As informações sobre o projeto vão sendo agregadas pelos diversos integrantes de 

diferentes disciplinas de engenharia à medida que se progride com o desenvolvimento das 

fases do empreendimento gerando um conjunto das informações coesas, íntegras e 

complementares. Um objeto BIM pode conter dados não apenas sobre a geometria, mas 

também pode incluir informações como código EAN, valores UV, marcas, modelos (inclusive 

famílias de produtos), normas atendidas, materiais componentes (CBIC, 2016). 

Uma particularidade das ferramentas de Modelagem da Informação é serem 

caracterizadas pela parametrização e interoperabilidade. 

• Parametrização: conjunto de relações e regras que controlam cada elemento, permitindo que 

as informações possam se ajustar automaticamente às modificações do contexto. As 

alterações feitas em um elemento são automaticamente representadas em plantas, cortes, 

vistas, perspectivas e detalhes. 

• Interoperabilidade: capacidade de identificar os dados necessários para serem passados entre 

softwares, eliminando a necessidade de réplica de informações de entrada, facilitando o fluxo 

de trabalho entre projetos. O IFC (Industry Foundation Classes) representa o formato padrão 

de intercâmbio de informações mais comum na área de arquitetura e construção. 

O nível de Desenvolvimento (LOD) “é uma referência que possibilita que os agentes 

atuantes na indústria da construção civil especifiquem e articulem, com clareza, os conteúdos 

e níveis de confiabilidade de modelos BIM, nos vários estágios do processo de projeto e 

construção” (CBIC, 2016, v. 1, p.113). 

LOD100: Objeto é representado no modelo através de símbolos ou por uma 

representação genérica. Na área da arquitetura e construção é equivalente ao projeto 

conceitual, caracterizado por massas das edificações. 



37 

 

 

Figura 9: LOD 100 

Fonte: CBIC 2016 

LOD200: Os elementos são representados através de um sistema genérico com 

tamanhos, formas, quantidades e orientações aproximadas sendo equivalente ao projeto 

esquemático. 

 
Figura 10: LOD 200 

Fonte: CBIC 2016 

LOD300: A modelagem pode ser representada como um sistema específico com 

tamanhos, formas, quantidades e orientações precisas sendo possível anexar informações não 

gráficas ao elemento.  

 

Figura 11: LOD 300 

Fonte: CBIC 2016 

LOD400: A modelagem pode ser representada como um sistema específico com 

tamanhos, formas, quantidades e orientações corretas contemplando informações detalhadas 

sobre fabricação, montagem e instalação para orientar a execução. Os objetos do modelo são 

representações virtuais dos elementos especificados. 
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Figura 12: LOD 400 

Fonte: CBIC 2016 

LOD500: Os elementos representados são verificados em campo, em termos de 

tamanho, formas, localização, quantidades e orientações.  Equivale ao as-built, representa o 

projeto como ele foi realmente construído servindo posteriormente para a gestão da 

manutenção e da operação da edificação ou instalação. 

 
Figura 13: LOD 500 

Fonte: CBIC 2016 

A partir da década de 1990, iniciou-se o conceito de modelagem 4D, o qual permitiu 

aos construtores um melhor controle de prazos e execução de obras, através da simulação das 

etapas de construção, o que proporcionou também um menor retrabalho. 

A modelagem 4D consiste na combinação da modelagem 3D com a quarta dimensão o 

tempo sendo possível, dessa forma, simular as etapas de construção gerando uma melhor 

visualização do processo e estabelecendo melhores estratégias de planejamento.  

Na modelagem 5D além dos fatores de tempo são incorporados fatores de custos, 

proporciona uma quantificação automática e precisa que possibilita uma maior precisão nas 

simulações de cronograma e orçamentos. Já no nível 6D, ainda pouco utilizado, o modelo é 

utilizado durante a fase de uso da edificação, auxiliando os serviços de manutenção.  

O nível 7D permite a realização de análises energéticas da edificação, considerando os 

materiais utilizados, auxiliando nos estudos de sustentabilidade para o empreendimento. 
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Figura 14: Diferentes softwares de atuação 

Fonte: CWBIM 2016 

Segundo EASTMAN et al. (2014), os principais benefícios do uso do BIM são: 

• Aumento da qualidade e do desempenho da construção; 

• Correções automáticas; 

• Extração de quantitativos durante a etapa de projeto; 

• Incrementação da eficiência energética; 

• Sincronização de projeto e planejamento da construção; 

• Descoberta de erros de projeto e omissões antes da construção; 

• Reação rápida a problemas de projeto ou de canteiro; 

• Uso do modelo de projeto como base para componentes fabricados; 

• Sincronização da aquisição de materiais com o projeto da construção; 

• Melhor gerenciamento e operação das edificações; 

• Verificação, direção e rastreamento de atividades de construção; 

 

Em meio a um cenário de intensas transformações sociais e econômicas face a um 

mercado cada vez mais exigente quanto a prazos, qualidade e custos a metodologia BIM 

mostra-se como um importante instrumento tanto no auxilio da concepção, validação e 

construção do produto, quanto na eliminação de ineficiências e redundâncias, garantindo o 

aumento da produtividade através da colaboração entre diferentes partes multidisciplinares 

envolvidas.  

Devido ao crescimento constante de volume de informações e conteúdos 

computacionais não estruturados, como planilhas, diagramas, relatórios e apresentações, a 
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integração da informação vem sendo considerada essencial para melhorar a gestão interna das 

empresas (PEREIRA, 2010).  

As principais dificuldades encontradas para a implantação da metodologia são 

referentes a três principais items: barreiras culturais e particularidades do ambiente brasileiro; 

dificuldade de entendimento e compreensão; e inércia e resistência às mudanças. Porém para 

que uma mudança aconteça de fato numa empresa ou organização, são necessários cinco 

componentes críticos: visão, capacitação, incentivos, recursos e o desenvolvimento de um 

plano de ação (CBIC, 2016). 

 

3. RELAÇÃO DA METODOLOGIA BIM E INTEGRAÇÃO 

O gerenciamento de integração do projeto inclui os processos necessários para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos 

de processos de gerenciamento. Ainda neste contexto, a área integração inclui características 

de unificação, consolidação, articulação e ações integradoras que são essenciais para o 

término do projeto, para gerenciar com sucesso as expectativas das partes interessadas e 

atender os requisitos (PMBOK, 2013). 

Na metodologia de projetos BIM, o processo é progressivo permitindo o 

armazenamento, a consolidação, a troca, e o fácil acesso aos vários grupos de informações da 

edificação. Em analogia, o processo BIM se consolida como uma ferramenta de integração na 

área de desenvolvimento de projetos, cujas informações, fundamentadas em uma plataforma 

única, se estenderão por todo o ciclo de vida do empreendimento. 

Motivados pelas inúmeras vantagens e facilidades que a implantação da metodologia 

BIM apresenta para o setor, cada vez mais escritórios de projeto vêm aderindo a tecnologia. 

Tal processo intensificou-se nos últimos anos, frente às mudanças socioeconômicas, a 

evolução dos programas e o desenvolvimento de normas específicas.  

A análise dos novos processos, aplicados ao gerenciamento da integração, acarretadas 

pela utilização da tecnologia BIM faz-se essencial para o desenvolvimento do setor da 

arquitetura e construção. 
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3.1 GRUPO DE PROCESSOS DE INICIAÇÃO 

O desenvolvimento de projetos no setor da arquitetura e construção envolve diferentes 

agentes multidisciplinares de engenharia ao longo das fases e do ciclo de vida do projeto. 

Cada disciplina que compõem a edificação é responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

sua especificidade, resultando assim em um projeto para arquitetura, outro de estrutura e 

assim por diante. Observando que geralmente estes projetos não são feitos pela mesma 

organização a troca de informações entre os agentes ocorre de forma formal e informal em 

vários níveis, resultando em uma comunicação fragmentada e inconsistente. 

A implantação da metodologia BIM traz implicações tanto nas relações de trabalho 

quanto nos processos de projeto, concentrando o fluxo de troca de informações em uma única 

base de dados e elevando a qualidade das mesmas permitindo que todos os agentes envolvidos 

possuam a mesma informação. 

“Por envolver diversas pessoas e equipes distintas, internas e externas a uma 

organização, inevitavelmente, para que os processos sejam realizados harmonicamente e sem 

interrupções, é necessário definir regras e responsabilidades, além de planejar e especificar 

soluções que garantam a interoperabilidade entre diferentes tecnologias” (CBIC, 2016, v. 3 

p.17). 

  

Figura 15: Diferença entre fluxos de informação 

Fonte: o autor
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Embora ainda não totalmente publicada, a normativa da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) NBR-1596 Sistema de classificação da informação da construção 

estabelece termos padronizados e codificados para serem utilizados em projetos visando 

maior controle das informações geradas pela plataforma e a adoção de uma linguagem 

padronizada para o setor de arquitetura, engenharia e construção.  

A nova normativa, por meio de 13 tabelas, orienta na estrutura de classificação, divisão 

e organização das informações ajustando se com a realidade internacional e a globalização de 

modo que o uso do BIM seja feito de maneira confiável e sem perda de informações entre as 

diversas fases de planejamento e execução. O Sistema de Classificação das Informações pode 

ser usado por toda a indústria da construção civil, seja para o segmento de edificações ou para 

a infraestrutura e o setor industrial. 

Neste cenário ainda em desenvolvimento uma nova função surge, a figura do Gerente 

BIM. Profissional que desenvolve o papel de facilitador e é responsável pela gestão da 

comunicação devendo definir e planejar os principais intercâmbios de informações, além da 

condução e integração entre as equipes durante o ciclo de vida do projeto.  

O gerente de modelos determina as políticas a serem seguidas para o estabelecimento de 

privilégios do tipo ler e atualizar, para adicionar trabalhos realizados por projetistas e outros 

dados em um modelo principal e para administrar a consistência do modelo entre versões 

(EASTMAN et al.,2014, p. 201). Coordena a integração das partes, verificando o 

cumprimento dos cronogramas e tarefas atribuídas, determinando os períodos de 

compatibilização e de checagem de interferências nos diversos projetos incorporados ao 

arquivo central. 

Para garantir a coesão de dados também deve se definir um formato padrão de arquivo 

para o intercâmbio de informações entre projetos oriundos de diferentes aplicativos BIM além 

de deliberar um agente responsável pela sua autoria a revisões. O IFC tem por objetivo criar 

um padrão de arquivo capaz de identificar dados necessários para troca de informações entre 

os modelos de projetos gerados em diferentes plataformas BIM.  
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Figura 16: Diferentes projetos em BIM 

Fonte: Coordenar 2016 

As etapas iniciais devem ser planejadas minuciosamente, o escopo do projeto deve ser 

conduzido com precisão e detalhes, sendo a base do trabalho a ser desenvolvido e a chave 

para o sucesso na execução do projeto. 

Portanto, na delimitação do escopo de contratação de serviços de modelagem em BIM, 

a definição do nível de desenvolvimento, LOD, é um dos passos mais importantes e 

impactantes nos projetos. É através do nível de desenvolvimento que os modelos realizados 

pela equipe influenciarão na precisão da extração de dados do modelo impactando na 

qualidade das estimativas de custo e tempo.  
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Figura 17: Diferenças entre níveis de desenvolvimento 

Fonte: CBIC 2016 

 

Segundo a CBIC 2016, a especificação clara de um LOD tem como principal objetivo: 

• Servir de referência para que as equipes (incluindo proprietários) possam especificar 

entregáveis BIM, definindo claramente o que deve ser incluído em cada um deles;  

• Servir como um padrão que pode ser utilizado como referência em contratos e 

planejamentos de trabalhos baseados em BIM;  

• Possibilitar que usuários BIM, posicionados mais a jusante no fluxo de trabalho, possam 

confiar nas informações incorporadas nos modelos BIM que eles estão recebendo. 

 

3.2 GRUPO DE PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

Os benefícios ao se utilizar a metodologia BIM contribuem significativamente nos 

fluxos de planejamento e na condução das atividades. A interação entre os diversos 

profissionais de um projeto é facilitada permitindo o trabalho simultâneo entre todas as 

disciplinas.  

O trabalho de forma cooperativa agiliza e antecipa a tomada de decisões, as fases de 

concepção e estruturação do projeto consomem maior atenção. O conjunto de informações 
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precisas e coesas resultante destas fases iniciais promove ao longo do ciclo de vida do projeto 

a redução de revisões, retrabalhos e, consequentemente, de tempo de projeto.  

 
Gráfico 5: Comparação entre o tempo gasto em diversas etapas do projeto com e sem BIM 

Fonte: Motter, Campello 2014 

 

Através da integração da decomposição do trabalho do projeto em pacotes gerenciais e 

definição da sequência das atividades aplicadas no tempo com os modelos de projeto BIM é 

possível extrair uma visão realista dos aspectos espaciais de planejamento. 

Elementos do modelo linkados ao cronograma de atividades proporcionam a análise de 

construtibilidade da obra através da simulação do processo de construção. Este processo 

possibilita a visualização da duração das atividades e suas relações de precedência, bem como 

seu sequenciamento lógico ajudando no controle e visualização do progresso do trabalho e 

elevando a qualidade do planejamento e nível de precisão. 

A análise da sequencia executiva e logística da obra auxilia no estudo e simulação 

tanto das alternativas de planos de execução e dimensionamento das equipes quanto na 

logística para o canteiro de obra com soluções para conflitos de espaço e planos de ocupação. 
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Figura 18: Visualização do processo de execução da obra 

Fonte: AUTODESK 2016 

 

A integração entre as diversas partes envolvidas e seus respectivos modelos possibilita 

que incompatibilidades sejam vistas no início do processo de projeto, acelerando os processos 

de tomada de decisões. Com a utilização da metodologia BIM, especificações técnicas 

referentes a um determinado projeto são definidas antecipadamente contribuindo para a 

visualização do produto final e por consequência evitando mudanças de escopo significativas 

nas fases avançadas de projetos cujo custo para alterações sejam superiores. 
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Gráfico 6: Evolução dos processos de projeto 

Fonte: SANTOS et al, 2013 

 

Cada elemento modelado, baseado no nível de desenvolvimento - LOD especificado, 

além de conter informações sobre sua geometria (tamanhos, espessuras, etc.), pode 

discriminar sobre seus materiais constituintes, o que permite a extração automática e precisa 

de quantidades dos modelos. Atribuindo preços unitários aos itens quantificados pode-se 

calcular estimativas de custos já nas fases mais iniciais do projeto, permitindo a avaliação do 

impacto de diferentes opções de design ao empreendimento.  

Conforme o desenho progride, quantidades mais detalhadas produzem estimativas de 

custo mais precisas, dando suporte nos processos de especificação. Tal característica permite 

uma redução na variabilidade de custos e ainda o estudo de diferentes cenários que atendam a 

preços mais acessíveis (WITICOVSKI, 2011). 
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Figura 19: Quantificação automática dos elementos 

Fonte: o autor 

 

A combinação das atividades necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos com as 

quantidades e seus respectivos custos em grupos, de acordo com os tempos definidas no 

planejamento, permite a visualização e o planejamento do fluxo de caixa do projeto. Podendo 

servir também como referência para a progressão dos trabalhos através da comparação entre 

serviços previstos e efetivamente realizados.   

A alocação de recursos às tarefas permite auxiliar na concepção das equipes e frentes 

de trabalho assim como a quantificação automática setorizada facilitar o setor de compras no 

planejamento e solicitação de insumos para a obra. 

 

3.3 GRUPO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO 

Com o desenvolvimento dos modelos das diversas disciplinas em BIM, a 

compatibilização entre os projetos é feita de forma simultânea. No momento em que os 

diversos modelos (estrutural, hidráulico, elétrico, arquitetônico, entre outros), são adicionados 

em um único modelo central, a identificação das interferências entre projetos são facilmente 
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visualizadas, possibilitando que todas as disciplinas atuem simultaneamente otimizando o 

tempo de trabalho da equipe. 

Durante o processo de coordenação os softwares BIM são capazes de identificar 

automaticamente as interferências entre os elementos do modelo, reduzindo imprevistos na 

obra e contribuindo para a qualidade final do produto. Chamada de “Clash Detection”, a 

detecção de interferências é feita através da comparação dos modelos 3D em um relatório, 

sendo classificadas em críticas, de médio ou baixo nível, podendo ser compartilhado com as 

equipes responsáveis por cada disciplina.  

 
Figura 20: Identificação automática de interferências entre elementos 

Fonte: CBIC 2016 

 

Alguns softwares BIM são capazes de identificar interferências funcionais, com a 

inserção de ‘regras de verificação’, é possível identificar elementos no modelo que 

impediriam o funcionamento adequado do sistema. São usadas, por exemplo, para averiguar a 

consistência dos acessos de deficientes físicos às edificações, rotas de fuga, exigências 

específicas feitas por leis de uso e ocupação do solo ou ainda regras de projeto ou 

especificações técnicas. 

 
Figura 21: Identificação automática de interferências funcionais 

Fonte: CBIC 2016 
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Neste âmbito, a tecnologia BIM ainda permite que o modelo seja submetido a diversos 

tipos de simulações, entre as quais: eficiência energética, conforto ambiental, análise 

estrutural, desempenho, construção, manutenção, etc., conferindo ao projeto a possibilidade 

de ensaiar o futuro desempenho do empreendimento ou de suas principais partes e sistemas 

constituintes. 

Uma ferramenta de comunicação se mostra de efetiva importância na coordenação e 

desenvolvimento para o trabalho colaborativo. O Trello, espaço de fornecimento atualizado e 

constante das informações sobre o andamento do projeto aos seus participantes, permite 

gerenciar o fluxo de trabalho durante todo o ciclo de vida do projeto. As informações podem 

ser dividas em fases de projeto e por urgência permitindo a integração das informações aos 

projetistas que poderão elaborar anotações, adicionar informações, comentários além de fazer 

upload e download de arquivos. 

 

 
Figura 22: Ferramenta para comunicação 

Fonte: CWBIM 2016 
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3.4 GRUPO DE PROCESSOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

Ao longo da execução da obra, através da acurácia da extração de quantidades dos 

modelos BIM, o engenheiro responsável pode validar as quantidades de insumos utilizadas 

para cada atividade. Este processo facilita o controle administrativo da obra, se constituindo 

como uma auditoria interna, avaliando e checando os processos de execução evitando erros, 

retrabalhos e adulteração de técnicas e soluções construtivas. 

Aplicativos desenvolvidos de checagem compatibilizam as tarefas a serem executadas 

de acordo com os tempos definidos no planejamento favorecendo no controle da qualidade e 

medição da obra. A checagem dos serviços é feita através das zonas criadas relacionadas aos 

trabalhos a serem desenvolvidos, a fim de aprovar ou reprovar o serviço executado e garantir 

a qualidade dos serviços executados. No caso de reprovação dos serviços, o aplicativo permite 

que o problema seja registrado por foto e descrição, direcionando posteriormente a mão de 

obra para correção. Ao final deste processo a quantidade de serviço aprovado, pelo 

engenheiro responsável, será somada na correspondente zona e atualizada na medição da 

obra. 

 
Figura 23: Ferramenta para checagem 

Fonte: REZENDE 2016 

 

Com os dados da medição é possível visualizar a comparação entre os serviços 

previstos e os realizados, aprovados de acordo com os padrões de qualidade adotados. O 

modelo computacional pode compatibilizar as datas de início e término previstas com os 

dados obtidos na medição a fim de monitorar e controlar o andamento das atividades. 
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A comparação entre os serviços planejados e executados atualizarão indicadores e 

relatórios necessários, detectando se obra está atrasada, adiantada ou em sua linha de base, 

evidenciando seu status real. Na imagem usada como exemplo a coloração verde representa a 

proximidade e a vermelha o afastamento do período previsto. 

 

 
Figura 24: Indicador previsto X realizado 

Fonte: REZENDE 2016 

 

3.5 GRUPO DE PROCESSOS DE ENCERRAMENTO 

Os modelos BIM ao final do processo representam o projeto como ele foi realmente 

construído podendo ser entregues como a documentação final dos projetos chamada de “as 

built” da obra, sendo base de dados para a realização de processos de gestão de ativos, após a 

conclusão e entrega do empreendimento.  

As informações contidas nos elementos dos diversos modelos contemplam manuais 

específicos e servirão como referência e como repositório de informações para os processos 
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de gestão e operação do empreendimento e também para embasar os processos de manutenção 

dos principais subsistemas construtivos de uma edificação ou instalação (paredes, pisos, tetos, 

equipamentos e sistemas, etc.) 

 

 
Figura 25: Modelo BIM 

Fonte: CBIC 2016 

 

4. CONCLUSÕES 

A utilização da modelagem da informação no setor da arquitetura e engenharia 

construtiva se constitui em uma tecnologia de alta complexidade e potencialidade elevada 

contribuindo fundamentalmente para os processos de tomada de decisão. A demanda gerada 

pela implementação da metodologia BIM evidencia a reestruturação dos processos e 

reorganização dos fluxos de trabalho das equipes multidisciplinares englobando todo ciclo de 

vida do projeto.  

Neste trabalho foram apresentadas as principais recomendações e boas práticas 

relacionadas à metodologia BIM na indústria da construção civil sob a ótica dos processos da 

área de integração, além dos conceitos de gerenciamento de projetos e modelagem da 

informação. 

A integração das informações do projeto em um modelo único central proporciona 

benefícios notáveis principalmente nas áreas de tempo e custo, base da tríplice restrição em 

gerenciamento de projetos, aumentando a probabilidade do cumprimento de suas linhas base 

iniciais, refletindo diretamente na qualidade do produto final, na satisfação das partes 

interessadas e consequentemente no sucesso do projeto.  
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Dentre as etapas abordadas, os processos iniciais se destacam como os mais 

importantes e impactantes no processo de projeto através da metodologia de modelagem de 

informação. Nestes processos as diretrizes iniciais de projeto são definidas, formando a base 

para o trabalho a ser desenvolvido e para todas as ações a serem executadas, compreendendo 

a fase mais significativa para se obter reduções de custos e definir racionalizações.  

A metodologia possibilita a visualização do empreendimento em 3D, proporcionando 

um melhor entendimento do objeto como um todo e assegurando que todos os requisitos e 

necessidades para as quais o projeto foi criado sejam satisfeitas, garantindo assim o sucesso 

do projeto. 

Devido ao pouco tempo da existência da modelagem da informação no setor da 

arquitetura e engenharia construtiva brasileira a necessidade de se estruturar e incorporar 

padrões se tornam de grande valia para certificar a qualidade e eficiência de todo o processo 

de projeto, podendo tornar se em novas premissas que nortearão e conduzirão adequadamente 

a implementação da metodologia BIM em empresas do ramo. 

Conclui-se, portanto, que a utilização da metodologia BIM mudou o modo de pensar o 

processo de projeto, visto hoje de forma totalmente integrada, resultando em benefícios a 

todas as áreas de gerenciamento de projeto e se constituindo em uma valiosa ferramenta de 

integração para o setor da arquitetura e engenharia construtiva. 

 

4.1 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O estudo permitiu a sugestão de uma metodologia de projetos sob a percepção da área 

de integração para a indústria da construção civil, que abrangendo os cinco grandes grupos de 

processos e consequentemente o ciclo de vida do empreendimento, poderá ser capaz de 

assegurar a qualidade do produto final e o sucesso do projeto. 

Como sugestão para desdobramentos futuros propõe-se realizar um estudo de caso 

implementando as práticas apresentadas neste trabalho, com a criação de indicadores para a 

confiabilidade dos dados e posteriormente avaliação das medidas para a melhoria do processo 

de gerenciamento de projetos do setor.   
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