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RESUMO 

No mercado de trabalho, principalmente no ramo da construção civil, a 

competitividade é crescente e a busca por novas tecnologias, que auxiliem na 

elaboração de projetos e seja um diferencial na gestão destes, é constante. Nesse 

cenário surgem as chamadas ferramentas BIM – Building Information Modeling – que, 

entre outras funções, irão agir sobre as diversas falhas de compatibilidade, um dos 

principais problemas na área de projetos civil. A utilização dessas ferramentas como 

forma de gestão, aliada a outras já conhecidas como PMBOK, PRINCE2, LEAN, etc., 

pode ser o diferencial que os escritórios e construtoras precisam para se destacar e 

fortalecer no mercado competitivo. O presente Trabalho de Conclusão de Curso a ser 

desenvolvido, tem a intenção de compreender melhor sobre a Metodologia BIM, sobre 

como suas ferramentas auxiliam na gestão de projetos e quais são os impactos nos 

diversos campos da construção civil, levando em conta, principalmente, o ramo da 

Arquitetura e Urbanismo. Para isso foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória de informações em revistas especializadas e diversos sites do ramo, além 

de pesquisa em campos, através de entrevista com profissionais da área de 

Engenharia e Arquitetura. O resultado apresenta um estudo sobre as definições, 

capacidades e limitações da tecnologia BIM e sua contribuição para a Gestão de 

Projetos, considerando, principalmente, seus reflexos nos escritórios de Arquitetura. 

 

Palavras-Chave: Building Information Modeling; Gestão de Projetos; 

Compatibilidade; Construção Civil; Arquitetura e Urbanismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios para os gestores de projetos, da área de construção 

civil, é conseguir compatibilizar todo o material recebido, das diversas disciplinas 

envolvidas no projeto, seja pela dificuldade de conseguir reunir todos os responsáveis 

pelas áreas para desenvolver o trabalho em conjunto, ou até mesmo pelo volume de 

informações e materiais encaminhados durante o processo. Essa incompatibilização 

pode gerar danos e retrabalhos significativos aos projetos, principalmente se 

detectados na fase de execução, onde trará impactos diretos aos custos e prazos 

calculados. 

As metodologias de gestão, amplamente utilizadas, como o Guia PMBOK ®, 

auxiliam no planejamento do projeto como um todo, trazendo maneiras de gerir o 

projeto das formas mais eficientes e eficazes, para obtenção dos melhores resultados. 

Porém mesmo havendo um planejamento na comunicação, esse ainda pode ser falho 

no que diz respeito à compatibilização. Visando essa fragilidade existente, as 

ferramentas BIM, surgem como meio facilitador para o gestor adquirir melhor controle 

sob a informação e erradicar incompatibilidades entre as disciplinas envolvidas. 

O chamado BIM (Building Information Modeling) consiste em diversos 

softwares e ferramentas, que compilam uma base de dados de todos os aspectos a 

considerar em um projeto construtivo, permitindo a criação de um modelo em 3D, que 

facilita a visualização do modelo final em diferentes perspectivas, fazendo com que 

que os vários especialistas envolvidos no projeto possam acrescentar ou modificar 

informações e várias outras ações, a tempo real, abrindo o caminho para uma 

comunicação mais fácil, completa e concisa. 

Surge assim, um conceito de interoperabilidade, onde todos os envolvidos na 

execução de um empreendimento trabalham de forma colaborativa na produção de 

um modelo tridimensional e parametrizado, sendo possível extrair informações 

essenciais para tomada de determinadas decisões importantes para o projeto. 

Existem diversas pesquisas e estudos atuais que trazem à tona este assunto, 

com a intenção de tornar cada vez mais popular a utilização do BIM. Na Europa, 

principalmente nos países nórdicos, a utilização da metodologia de gestão de projetos 

auxiliadas pelas ferramentas BIM já são um sucesso, se encontrando em estágios 
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avançados e, em alguns casos, tornando-se até pré-requisito para realização de 

projetos públicos. 

Considerando então a tendência à utilização, o presente estudo pretende 

relacionar-se ao campo da Arquitetura, questionando como esse ramo pode receber 

da melhor forma essas novas tecnologias, principalmente pelo fato que a 

receptividade ao BIM deve ser aliada à uma mudança na filosofia de trabalho. Ou seja, 

será que a Arquitetura está preparada para largar a tomada de decisão de maneira 

autônoma e assumir a participação multidisciplinar na construção do projeto? E quais 

as vantagens e desvantagens as ferramentas BIM trarão para essa disciplina e seu 

ramo como um todo? 

A utilização do BIM poderá trazer grandes progressos para os escritórios de 

Arquitetura, porém é necessário um certo investimento, tanto na implementação dos 

programas quanto na especialização de mão de obra qualificada para manusear os 

mesmos. Sendo assim, os custos, talvez pouco acessíveis, principalmente à 

escritórios de pequeno/médio porte, pode ser um dos motivos para a resistência da 

utilização destas ferramentas. Aliado também à resistência cultural, pois o arquiteto 

pode não estar disposto a compartilhar seu projeto para que as demais disciplinas 

envolvidas interfiram tão diretamente, apesar de ser essa a grande vantagem e 

principal forma de economia e agilidade. 

Deve-se considerar que, a compatibilização através das ferramentas BIM, traz 

redução de prazos e custos, pois auxilia na previsão daqueles pontos onde as 

intervenções de uma disciplina sob a outra, pode estar desalinhada. Como por 

exemplo, o projeto arquitetônico de uma obra é feito pelo escritório responsável, já os 

cálculos estruturais são realizados, posteriormente e, independentemente, pelos 

engenheiros calculistas. Considerando este cenário, pode ser que, por um equívoco 

no trato das plantas e documentos, passou desapercebido que um pilar foi distribuído 

sob uma área projetada como vão livre e que isto acabará prejudicando a circulação 

no empreendimento. Dependendo do momento em que esta incompatibilidade for 

notada, pode ser necessário um grande retrabalho de ambas áreas, o que, 

consequentemente, causará atrasos, além de uma despesa extra, não prevista no 

orçamento inicial. 

Os softwares BIM surgem como o mediador em situações como essa 

exemplificada, isso pelo fato de serem tecnologias que, aliadas ao projeto, irá permitir 
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a antecipação de interferências entre as interfaces das diversas disciplinas, além de 

interligar, dinamicamente, as vistas (como cortes, fachadas e plantas de cada área), 

fazendo com que, uma modificação repercuta em todas as outras vistas, prevenindo 

a incompatibilidade, projetando com maior qualidade, reduzindo desperdícios e 

auxiliando no cumprimento dos prazos. Por isso esse estudo procura ser relevante ao 

trazer uma melhor compreensão sobre essas ferramentas e sua aplicação na gestão 

de projetos, analisando a melhor forma de inserir a metodologia à Arquitetura, 

mitigando suas desvantagens e trabalhando com as vantagens. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definição do BIM (Building Information Modeling) 

 

A nomenclatura BIM, juntamente com a propagação da sua utilização, 

começou a ser mais perpetuada no meio da construção civil nos últimos anos, porém 

foi em 1975, que Chuck Eastman fez o primeiro relato, do seguinte conceito: 

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). 

Este conceito, após pesquisas e aprimoramentos, resultou no que hoje é 

chamado de BIM e encontrado nas principais ferramentas, como no Revit, ArchiCAD, 

Tekla Structures e Bentley Sistems. 

O National BIM Standards Committee (NBIMS, 2007) define o BIM como uma 

“representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação”. 

Ainda define, “como produto, uma representação digital inteligente de dados; como 

processo, que abrange diferentes disciplinas e estabelece processos automatizados 
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de trocas de dados; como ferramenta de gerenciamento, sendo instrumento de 

gestão, fluxo de trabalho e procedimentos usados em equipe”. 

Figura 1 – BIM no Ciclo de Vida do Projeto 

 

Fonte: https://www.integratteengenharia.com.br/metodologia-bim 

O professor Toledo em “BIM Building Information Modeling: Um Salto para a 

Modernidade na Tecnologia de Informação Aplicada a Construção Civil” (2012) 

explica que a tecnologia BIM deve ter:  

a) Modelagem paramétrica;  

b) Orientação aos objetos;  

c) Uso em todo o ciclo de vida de projeto;  

d) Colaboração;  

e) Interoperabilidade e  

f) Biblioteca de componentes. 

Diferente do processo tradicional, onde cada disciplina (estrutural, hidráulica, 

elétrica, arquitetura) realiza seu projeto de forma independente, a tecnologia BIM 

trabalha com um modelo único, o que altera o fluxo de trabalho. Dessa forma, “o 

processo deixa de ser fragmentado e torna-se integrado e instantâneo, possibilitando 

que todas as disciplinas atuem simultaneamente e facilitando a detecção de 

incompatibilidades” (MOTTER e CAMPELO, 2014). 

A imagem abaixo demonstra esquematicamente essa mudança de fluxo e a 

integração da forma de trabalho BIM, que, ao mesmo tempo que simplifica, torna mais 

completo, integrado e único o resultado. 
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Figura 2 – Diferenças do Fluxo de Trabalho nos Processos Tradicional e Bim 

   

Fonte: Modelagem da Informação da Construção – Uma Experiência Brasileira em BIM (2013).  

(Adaptado pela Autora) 

 

2.2 Modelagem Paramétrica – Os D’s do BIM 

 

A Modelagem Paramétrica é uma particularidade das ferramentas BIM e um 

diferencial aos objetos 3D, pois, apesar destes serem muito utilizados para facilitar a 

visualização gráfica, suas informações não possuem atributos e os dados não são 

integrados, ou seja, alterações podem ser feitas sem a interligação precisa com as 

demais disciplinas, diferentemente dos objetos modelados nas ferramentas BIM. 

 De forma abrangente, os objetos paramétricos são definidos, segundo 

EASTMAN et al. (2014), da seguinte forma: 

a) Consistem em definições geométricas e dados e regras associadas; 

b) São objetos 3D, possuindo geometria integrada e não são representados 

por múltiplas vistas 2D independentes. Devido a isso, modificações de 

dimensões em uma vista são automaticamente refletidas nas outras vistas; 

c) As regras paramétricas modificam automaticamente as geometrias 

associadas. É possível vincular elementos, de forma que, por exemplo, ao 

diminuir a altura de uma parede, a inclinação do telhado se ajusta 

automaticamente; 
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d) Além das características geométricas, é possível determinar um 

conjunto de atributos para o objeto, por exemplo, materiais estruturais, dados 

acústicos e dados de energia, vinculados a informações de peso, custo, 

durabilidade, entre outros; 

e) O modelo é composto por regras que limitam ações que violam a 

viabilidade do objeto. Por exemplo, não é possível inserir uma porta fora de uma 

parede. 

Ainda, de acordo com BOMFIM et al. (2016) “o sistema BIM reduz a 

probabilidade de erros tanto no projeto, quanto na obra. Isso se dá através de uma 

parametrização de componentes que irão compor o objeto arquitetônico a ser criado.” 

Essa parametrização é capaz de transformar um sistema produtivo de 2D para até 

7D, a depender do nível de informações que o projetista forneça ao modelo em 

produção. 

▪ Modelagem 3D: Segundo FOUQUET et al. (2011), “os avanços na modelagem 3D 

permitiram que se colocassem informações referenciadas nos modelos 

geométricos, permitindo maior compreensão durante o seu desenvolvimento e das 

intenções de projeto”. 

▪ Modelagem 4D: “O BIM 4D introduz atributos de tempo ao modelo, permitindo o 

uso da tecnologia para modelagem e planejamento, simulando as etapas de 

construção antes do início da mesma e estabelecendo melhores estratégias de 

planejamento” (MOTTER; CAMPELO, 2014). 

▪ Modelagem 5D: Segundo SMITH (2014), “a modelagem 5D permite a geração de 

imediato dos orçamentos de custos financeiros e representações gráficas do 

modelo, com cronogramas associado ao tempo”. 

▪ Modelagem 6D: “O sistema 6D permite estender o BIM para a gestão de 

instalações. Isso porque o núcleo do modelo BIM é uma rica descrição dos 

elementos de construção e serviços de engenharia que fornece uma descrição 

integrada para um edifício” (SMITH, 2014). 

▪ Modelagem 7D: “A incorporação de componentes de sustentabilidade ao conceito 

de BIM gera modelos 7D, que permitem aos projetistas atender elementos 

específicos do projeto, comparar conformidade e validar as diferentes opções de 

estimativas de energia e demais sistemas” (SMITH, 2014). 
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Figura 3 – Os D’s do BIM 

 

Fonte: Imagem Adaptada pela Autora 

 

2.3 As Fases de Adoção do BIM 

 

Ao analisar a caracterização e particularidades das ferramentas BIM, é cada 

vez mais incentivado o uso das mesmas, porém no Brasil essa ideia ainda é pouco 

difundida e, para que toda a inovação proporcionada pela metodologia seja efetiva, é 

preciso um envolvimento de todos os profissionais do setor AEC (Arquitetura, 

Engenharia, Construção). 

Segundo TOBIN (2008), existem três fases de adoção do BIM. 

A primeira fase, conhecida como BIM 1.0, consiste em arquitetos e 

engenheiros que utilizam BIM em seus escritórios, porém de forma isolada, 

sem troca de informações, objetivando basicamente a facilidade na 

visualização do projeto. Na segunda fase, BIM 2.0, estão os projetistas que 

discutem sobre a colaboração com os envolvidos e acrescentam informações 

como o custo e o tempo do projeto. A última fase, BIM 3.0, consiste nos 

modelos parciais serem unificados em uma base de dados centralizada, 

hospedada em um servidor acessível de qualquer lugar e disponibilizada para 

todos os projetistas, sendo possível que cada um altere apenas a parte pela 

qual é responsável. 
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Figura 4 – Níveis de Maturidade 

 

Fonte: Adaptado Bew & Richards. http://www.bimthinkspace.com/2015/02/ 

(Adaptado pela Autora) 

 

Porém, é possível analisar que várias são as dificuldades para alcançar o BIM 

3.0, ou seja, a efetiva utilização das ferramentas. Segundo TSE et al. (2005) “a falta 

de integração das etapas de projeto e desenho, falta de bibliotecas, processo de 

modelagem complicado e demorado, falta de treinamento, custos e indisponibilidade 

de uma versão de software gratuita para testes, são algumas delas”. 

Além disso, ainda há toda a complexidade que caracteriza o setor da 

construção civil e os fatores culturais, já enraizados na crença dos envolvidos, que 

acabam preferindo executar da forma que já conhecem, com as ferramentas padrões, 

individualmente, sem interferir de alguma forma no serviço do outro e sem arriscar a 

perder prazos e sofrer mais pressão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Uma vez definida a temática do trabalho e construído seus objetivos, foi 

implantada então a metodologia, que consiste em duas vias de pesquisa, sendo a 

primeira exploratória, através da construção da revisão bibliográfica, contida no 

referencial teórico. A segunda consiste em uma pesquisa quantitativa, onde seus 

resultados são obtidos através das respostas de um questionário proposto nas 
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entrevistas com profissionais do ramo da construção civil e, principalmente, 

arquitetura. 

Com essa proposta foi possível cumprir o objetivo de conhecer melhor as 

ferramentas que trabalham com o BIM e que possibilitam o desenvolvimento de uma 

metodologia de gestão de projetos baseada na interoperabilidade. E também, através 

da análise das respostas obtidas, é possível reunir as opiniões dos envolvidos 

diretamente nos projetos, identificando quais os problemas de compatibilidade que 

existem nas obras, qual o conhecimento que os mesmos possuem das ferramentas 

BIM e o que pode ser caracterizado como vantagem/desvantagem, visando conhecer 

melhor sobre sua aplicação geral e analisar os prós e contras sobre a receptividade 

destes nos escritórios de arquitetura e no ambiente da construção civil como um todo. 

No Anexo A, segue o Questionário de Pesquisa aplicado. Foram realizadas 

pesquisas em três escritórios de projetos de arquitetura e uma construtora civil, 

totalizando 15 profissionais entrevistados. Dentre os três escritórios, dois são 

escritórios de pequeno porte e um de médio porte. A construtora é de médio para 

grande porte. Dentre os entrevistados, foram 4 Arquitetos, 3 Analistas de Arquitetura, 

2 Projetistas, 3 Engenheiros e 3 Analistas de Engenharia. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Através das repostas obtidas nos questionários é possível compreender o 

cenário que os profissionais do ramo se encontram. Primeiramente, mais da metade 

dos entrevistados consideram, um bom planejamento e gestão de obras, essencial 

para o sucesso da mesma, o que demonstra que existe ambiente propício para 

implementação das ferramentas BIM, pois essas objetivam contribuir para a melhoria 

na gestão de projetos. 

Outro indício que a implementação do BIM vem para otimizar a produção é 

quando é feita a análise das respostas sobre incompatibilidade. Como pode ser visto 

nos gráficos abaixo, quase 90% dos entrevistados possuem vivência de problemas de 

incompatibilidade e a recorrência, entre aqueles que vivem esse tipo de adversidade, 

é quase em sua totalidade. 
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Gráfico 1 – Vivência de Incompatibilidade 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 

Gráfico 2 – Recorrência da Incompatibilidade 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 

Além disso, também foi possível compreender, através das respostas, que os 

problemas causados, pelas divergências e falta de alinhamento, afetam diretamente 

os prazos e custos da obra. Onze, dentre os quinze entrevistados, relataram que os 

retrabalhos para compatibilizar os projetos, principalmente quando esses já se 

encontram na fase de execução, são custosos e acabam atrasando todo o 

cronograma, construído na fase de planejamento, pelos gestores de projeto. 

Uma das causas para estes desencontros e incompatibilidades pode ser 

reconhecida quando se questiona sobre as reuniões periódicas e encontros que 

deveriam ser realizados, sempre que necessário. As opiniões ficaram divididas entre 

“Algumas Vezes” e “Raramente”, o que demonstra o pouco alinhamento entre os 
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responsáveis das áreas, como por exemplo, no cenário do escritório de arquitetura, 

que pouco se reúne com os engenheiros envolvidos, para discutir o projeto, na fase 

de elaboração do mesmo. O gráfico abaixo ilustra o posicionamento dos 

entrevistados. 

Gráfico 3 – Alinhamento de Informações 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 

Nesse cenário de recorrência de incompatibilidade e pouco envolvimento 

direto entre os responsáveis das áreas, o questionamento sobre o conhecimento e 

utilização do BIM é essencial para compreender se a utilização das ferramentas vem 

para contribuir. O gráfico demonstra que quase metade dos profissionais ainda não 

possuem conhecimento aprofundado da ferramenta, mas já possui interesse em 

utilizá-la. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Nunca

Raramente

Sim, algumas vezes

Sim, sempre

ACONTECEM REUNIÕES PARA 
ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES ?
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Gráfico 4 – Conhecimento sobre BIM 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 

 

Quando questionados sobre o interesse em conhecer mais e se 

aperfeiçoarem quanto ao BIM, grande parte demonstrou interesse, principalmente 

aqueles que já utilizam a ferramenta e acreditam que aprender mais sobre a mesma 

irá contribuir exponencialmente para a produção. Ninguém opinou que as ferramentas 

utilizadas atualmente, em seu ambiente de trabalho, são suficientes para 

compatibilização de projetos, porém, esses ressaltam que sua empresa não possui 

recursos suficientes para implantação e especialização de mão de obra, necessária 

para a metodologia BIM. 

Sim e utilizo
13%

Não conheço a 
fundo, mas tenho 

interesse em 
utilizar

47%

Já ouvi falar, mas 
não conheço a 

fundo e nem tenho 
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Gráfico 5 – Aperfeiçoamento sobre BIM 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 

Por fim, foram levantadas hipóteses para a não implementação da 

metodologia BIM nos escritórios de projetos. A maioria levantou, mais uma vez, o 

problema financeiro como a principal causa, seguido por fatores culturais e dificuldade 

na especialização da mão de obra para manuseio de ferramentas complexas, como 

Revit. 

Gráfico 6 – Barreiras para Implementação do BIM 

 

Fonte: Autoria própria baseada no Questionário de Pesquisa (ANEXO A) 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Através dos resultados apresentados, é possível perceber que existe uma 

valorização da Gestão de Projetos na indústria da construção e que, novas 

ferramentas que possam auxiliar na compatibilização, um grande gargalo e causa de 

retrabalhos, possuem espaço para implementação. 

Porém, quando analisado um cenário de escritórios de arquitetura, principal 

foco desse trabalho, algumas barreiras foram citadas, além das já informadas no 

gráfico acima. Uma dificuldade encontrada é o prazo curto para entrega de projetos, 

o que acaba sendo um empecilho para o uso de uma ferramenta que exige tantos 

detalhamentos e acréscimos de informações. Outra questão, é o fato que, nesse 

cenário, na maioria das vezes, as construtoras e incorporadoras ainda não 

conseguem valorizar e dar um retorno financeiro que seja justo e proporcional, ao 

investimento feito pelos escritórios de arquitetura. Algo que é corroborado quando 

analisada a entrevista com os funcionários da construtora, que citaram o investimento 

financeiro como a principal barreira para a propagação da metodologia BIM. Dessa 

forma, os projetistas que convivem com estas situações, acabam se desinteressando 

em usar seu tempo para realizar um serviço que não será devidamente remunerado. 

Um consenso, entre aqueles que possuem conhecimento sobre a ferramenta, 

é que a implantação do BIM nos escritórios trará muitos benefícios, melhorando sua 

produtividade e eficiência. Porém, como ainda é algo recente no país muitos 

escritórios que querem implantá-la, ainda não possuem conhecimento suficiente. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O BIM se constitui como um tipo de ferramenta relativamente nova, que possui 

uma complexidade e potencialidade elevada que abrange todo ciclo de vida de uma 

edificação. Apesar de suas visíveis vantagens, ele enfrenta uma resistência e, certas 

limitações, são impostas pelos profissionais da indústria da construção civil, mas 

considerando o crescente aumento da competitividade dentro desse setor, mudanças 

tendem a acontecer e, cada vez mais, os profissionais terão de buscar a excelência 

em seus projetos, sendo o compatibilização e modelagem paramétrica um diferencial 

para o alcance dessa. 
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Nessa busca por eficácia, a indústria da construção civil deve valorizar a 

capacidade do BIM de melhorar a elaboração dos projetos, dentro do escritório de 

arquitetura, havendo a consciência que melhorar o projeto é apenas uma maneira de 

melhorar o produto final, ou seja, a edificação, o que significa melhorar a qualidade da 

construção. Sendo assim, a fase de projeto deve ser cada vez mais valorizada, 

priorizando-se e remunerando-se de maneira diferenciada projetos melhores. 

As ferramentas BIM são valorizadas por contribuir na tomada de decisão de 

forma antecipada, ou seja, na fase de elaboração do projeto, assim os riscos diminuem 

e há uma redução de retrabalhos e inconsistências ao longo da execução da obra. 

Dessa forma, é possível dizer que os profissionais que a incorporarem estarão à frente 

dos demais no mercado de trabalho e usufruirão dos benefícios em curto prazo. 

Porém, apesar de existir ambiente propício para implementação do BIM no 

setor AEC (Arquitetura, Engenharia, Construção), ainda há certos limitantes, sendo 

um deles o fator ideológico, pois dentro do recorte feito, no cenário de escritórios de 

arquitetura e construção civil, a cultura brasileira falha por não se preocupar, com 

constância, com a qualidade dos empreendimentos da construção e, por algumas 

vezes, sequer diferencia um produto resultado de um projeto ruim e outro vindo de um 

projeto bom. Dessa forma, nesses casos, o construtor não sofre pressão efetiva para 

melhorar sua produção e, consequentemente, não anseia por projetos de melhor 

qualidade, o que acaba por desestimular escritórios de arquitetura a investir em novas 

tecnologias. 

Além desse, outros aspectos podem ser considerados barreiras para a difusão 

do BIM no Brasil, como poucos treinamentos e cursos para especialização nessa área, 

pouca propagação das ferramentas, alto custo de implantação e, em alguns casos, 

total desconhecimento da existência da metodologia BIM. 

Por fim, pode-se concluir que há uma proximidade real do uso em larga escala 

do BIM no cenário da construção civil no Brasil, porém é preciso que haja valorização 

e reconhecimento da necessidade de um bom projeto, para o trabalho final no canteiro 

de obra, pois assim será incentivado os investimentos em conteúdo tecnológico e 

inovador, que são proporcionados por esta metodologia, dentro do ambiente do 

Escritório de Arquitetura e na Gestão de Projetos como um todo. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A 

Questionário de Pesquisa 

1) De acordo com o ambiente de trabalho que você possui, qual a valorização do 

planejamento e gestão de projetos? 

a) Essencial para o sucesso da obra. 

b) Importante, mas nem sempre necessário. 

c) Pode ser feito, mas não gera resultados significativos. 

d) Desnecessário, é apenas um desperdício de recursos, dinheiro e tempo. 

2) Você já viveu problemas de incompatibilidade no seu ambiente de trabalho? 

a) Sim 

b) Não 

3) Esses problemas de incompatibilidade são recorrentes ou foi possível aprender com 

os erros e evitar situações futuras? 

a) São recorrentes. 

b) São raros. 

c) Aconteceu uma vez e os gestores conseguiram implementar formas para evitar 

incompatibilidades futuras. 

d) Nunca aconteceu. 

4) Você já viveu situações que a incompatibilidade afetou diretamente prazos e/ou 

custos do projeto? 

a) Sim.  

b) As situações de incompatibilidade que vivi foram solucionadas antes de afetar os 

prazos/custos.  

c) Nunca vivi situações de incompatibilidade.  

5) O fluxo das informações nos projetos realizados é feito através de encontros e 

reuniões periódicas ou sempre que necessários? 

a) Sim, sempre.  

b) Sim, algumas vezes.  
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c) Raramente.  

d) Nunca.  

6) Você conhece ou já ouviu falar das ferramentas BIM? Se sim, você as utiliza? 

a) Sim e utilizo.  

b) Não conheço a fundo, mas tenho interesse em utilizar.  

c) Já ouvi falar, mas não conheço a fundo e nem tenho interesse. 

d) Nunca ouvi falar.  

7) Pretende aperfeiçoar-se e aprender mais sobre a tecnologia BIM ou as ferramentas 

de gestão e compatibilização utilizadas hoje, no seu ambiente de trabalho, suprem 

as necessidades? 

a) Pretendo me aperfeiçoar. 

b) As ferramentas que utilizamos não são suficientes, mas não temos recursos para implantar 

o BIM. 

c) As ferramentas utilizadas suprem as necessidades., 

d) Não posso opinar pois desconheço a ferramenta. 

8) Na sua opinião, qual a principal dificuldades e/ou barreira existente hoje para quem 

quer utilizar BIM? 

a) A implantação requer disponibilidade de recursos financeiros. 

b) A cultura da construção civil ainda não está aberta a essa mudança. 

c) O manuseio das ferramentas depende de um conhecimento especializado ainda difícil de 

adquirir, 

d) Não posso opinar pois desconheço a ferramenta. 


