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RESUMO 

 
BIM - Building Information Modelling - ou modelagem de informação da construção, está cada vez 

mais em relevância no mercado de engenharia, arquitetura e construção. Este revolucionário sistema 

ajuda os envolvidos a trabalharem em conjunto, cooperando uns com os outros para a 

compatibilização dos projetos e obterem os melhores resultados. Diante desse contexto, a pesquisa 

tem como objetivo identificar barreiras e oportunidades no uso de BIM para compatibilização de 

projetos. Os resultados obtidos visam melhor compreender os desafios e vantagens da 

implementação dessa tecnologia, além de evidenciar a necessidade de planejamento, organização, 

investimentos, e análise financeira antes de decidir pela implementação da tecnologia. 
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ABSTRACT 

 
BIM - Building Information Modeling - or information modeling of construction, is increasingly relevant 

in the engineering, architecture and construction market. This revolutionary system helps those 

involved to work together, cooperating with each other to match the projects and achieve the best 

results. Given this context, the research aims to identify barriers and opportunities in the use of BIM to 

compatibilist projects. The results obtained aim to better understand the challenges and advantages of 

implementing this technology, as well as to highlight the need for planning, organization, investments, 

and financial analysis before deciding to implement the technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 O desenvolvimento da plataforma BIM (Building Information Modelling, 

Modelagem da Informação da Construção) no mercado já é uma realidade, com 

vários exemplos de sucesso. Para obter um processo mais colaborativo é 

necessária a implementação desta nova tecnologia. Durante a implantação, as mais 

decorrentes vantagens estão nos prazos, reduções das reclamações, dos custos, 
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dos documentos errôneos, além de uma excelente melhora na qualidade final da 

produção (CBIC, 2016). 

  

 Faculdades e Institutos de tecnologias americanas, começaram a demonstrar a 

tecnologia BIM a partir de 2003, exceto do Georgia Institute of Technology, que 

estuda o BIM desde a década de 90, outras escolas que usam software pioneiro em 

BIM como a Faculdade de Arquitetura da Texas A & M University (TEXAS A & M 

UNIVERSITY, 2007). Na mesma época o BIM estava em programas de graduação e 

pós-graduação na Universidade de Minnesota (Autodesk, 2007). 

 Mesmo com tantas vantagens, no Brasil esta tecnologia ainda está no começo 

(CBIC, 2016). Isto vem mudando, com esforços da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e exigências em licitações para órgãos públicos, como a Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil e Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT) e começam a adotar por parte de escritórios de projetos, 

construtoras e incorporadoras (CBIC, 2016). 

 Tradicionalmente o processo de desenvolvimento das construções é 

segmentada, a documentação é toda impressa, onde engenheiros, construtores e 

arquitetos trabalham de forma fragmentada, onde sem estímulos ou colaborações 

das relações contratuais, não exigirem este novo formato. Sem colaboração, 

decorrentes omissões por falta de comunicação em 2D, erros causam inesperados 

custos, atritos entre as equipes e por fim, atrasos. Gerar processos compatíveis 

entre si, é uma crítica etapa no processo, a ideia é apontar e resolver 

inconsistências em diferentes disciplinas e projetos (OLOFSSON, 2007). 

 A utilização da plataforma BIM se faz necessária para a compatibilização de 

projetos e enfrentar os problemas da apresentação em 2D, mas contudo a 

implantação apresenta diversos obstáculos. Muitas pesquisas mostram que o 

sucesso da implantação desta plataforma, a colaboração dos envolvidos se faz 

necessária, temos o exemplo das mobílias em um projeto, podem causar 

interferências no tipo de utilização dos locais que eles se encontram na planta ou o 

nível prévio de detalhes utilizado no sistema de modelagem (OLOFSSON, 2007; 

LEITE, 2009; SILVA; COELHO; MELHADO, 2015). 
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2. MATERIAL E MÉTODO 
 

 O objetivo deste trabalho é apontar as principais vantagens e dificuldades da 

utilização da tecnologia BIM. 

 A metodologia do trabalho é dedicada a pesquisas bibliográficas dos desafios e 

oportunidades da implementação da tecnologia BIM em projetos na Construção 

Civil. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 Segundo SUCCAR (2009), a definição da tecnologia BIM é a versão digital de 

uma atividade física a ser moldada, que une informações de várias etapas e 

processos de desenvolvimento da obra, na fase do projeto pode-se analisar a 

compatibilidade e detecção automática de falhas e interferências no projeto. Com 

tais possibilidades, pode-se prever as más decisões no projeto e mudar o ciclo de 

vida da obra, em todas as fases do empreendimento, como projeto, construção e 

operação. Estas informações são uma forma mais abrangente da tecnologia BIM, 

pois a implantação acontece em fases e estágios. 

 Quando se adota o BIM na empresa, acontece uma mudança radical no fluxo de 

trabalho, onde antes o fluxo tradicional era gasto na fase de documentação, 

baseados em desenhos 2D, (pranchas, projetos, orçamentos, quantitativos, etc.), o 

fluxo no sistema BIM, todas as informações são focadas nos detalhes do projeto, 

antes no modelo digital, com detalhes precisos e geometrias impecáveis, após isso 

são gerados automaticamente todos os documentos necessários da fase de 

documentação. Se comparado ao sistema de fluxo convencional, o BIM possui um 

grande controle de impacto nos custos e performance, pois se houver a necessidade 

de mudanças no projeto, os custos são extremamente baixos em comparação 

(CBIC, 2016). 

 EASTMAN (2014), descreve que para entendermos o conceito BIM e como 

aplicá-la, é necessário saber quais são os principais modelos de business da 

indústria da construção. 

 O primeiro modelo, (Design-Bid-Build) Projeto-Concorrência-Construção, 

funciona assim: O cliente proprietário do empreendimento contrata especialistas em 

projetos (que irá elaborar ou contratar outros profissionais em projetos) e uma 
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construtora para executar a obra (a mesma contrata outras empresas para realizar 

os serviços). 

 O segundo modelo, (Design-Build) Projeto e Construção, o cliente contrata 

apenas uma empresa, que elabora e contrata tudo que seja necessário, além de 

executar a obra. 

 O sistema BIM pode ser trabalhado nestes dois casos citados acima e em 

diversos níveis, seguindo abaixo. 

 SUCCAR (2009) afirma que, para uma gestão de projetos de implantação do 

BIM, possui diferentes estágios com desafios e vantagens diferentes na 

implementação. 

 Antes de implantar o BIM (Pré-BIM), onde todos já vem trabalhando, um sistema 

altamente desunido e fragmentado (baixa interação entre construtores e projetistas) 

comumente usado o sistema 2D de documentação, que se difere dos cronogramas 

e orçamentos, fugindo da realidade e os problemas de incompatibilidade só serão 

resolvidos após ao início da obra.  

 Iniciando o primeiro nível da implementação do BIM, chama-se de modelagem 

baseada em objetos, inicialmente desenvolvemos um modelo digital 3D da 

construção e automaticamente são gerados toda a documentação necessária 

técnica em 2D (Cortes, Fachadas, Coberturas e Implantações). Ao mesmo tempo é 

gerada informações importantíssimas e relevantes, como quantitativo de materiais e 

orçamentos, que facilita os pedidos de compras. Até este nível, a cooperação entre 

equipes dos projetos não entraram em conflito (SUCCAR, 2009). 

 SUCCAR (2009) salienta que, após passado por este primeiro nível de 

implantação BIM, as empresas já começam a ver vantagens e as mesmas ficam 

mais evidentes, podendo adicionar e elaborar outras disciplinas a construção digital 

do modelo. Iniciando o segundo nível de implementação BIM, o modelo baseado em 

colaboração, todos os projetistas usando a ferramenta BIM envolvidos no projeto, 

trocando ideias e informações, verificando as incompatibilidades e sempre 

procurando a melhor solução em engenharia, mesmo ainda na fase inicial do 

projeto.  

 Outras análises não iniciadas, a simulação 4D, onde será analisado o 

cronograma da obra junto com o modelo 3D, que simula a construção, evitando 

falhas no cronograma ainda no projeto. Também podermos fazer a simulação 5D, 
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que alia a 4D com os gastos no orçamento versus os itens executados, prevendo 

todas as despesas detalhadas durante a construção (SUCCAR, 2009). 

 Iniciando o terceiro nível de implementação BIM, a integração baseada em rede, 

cada software BIM possui um modelo de serviço. Em cima deste modelo, todos os 

arquivos relacionados ao projeto ficam guardados na nuvem, em servidores de 

internet, para todos os projetistas terem acesso, mesmo que cada um esteja em seu 

escritório, modificando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, de forma integrada. Com 

responsabilidades contratuais avaliadas, a atualização do trabalho será simultânea. 

 Último estágio, SUCCAR (2009) finaliza que, o (Integrated Project Delivery, IPD) 

desenvolvimento integrado de projetos, é o método onde o sistema BIM faz a gestão 

de projetos em todas fases (desde o início ao fim), e onde todos os processos, 

tecnologias, políticas e processos estão adaptados com toda a metodologia de 

trabalho. A ideia é integrar todos os envolvidos (clientes, engenheiros, arquitetos, 

construtores e projetistas) para que possam alcançar o nível mais alto de 

colaboração, visando aumentar a efetividade em todas as etapas do projeto, 

construção e fabricação. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

 A tecnologia BIM é muito versátil e completa, que por suas vezes exige 

específicos conhecimentos sobre a área da Engenharia Civil. Isto requer horas de 

estudo e treinamento em softwares específicos. Sem falar no custo de treinamento e 

mão de obra. 

 Outra questão é a compatibilidade entre softwares no mercado, por exemplo a 

Autodesk ainda não compatibilizou as simbologias entre os países, sendo 

necessário seguir as regras de normas do Brasil, sendo necessária fazê-las 

manualmente. 

 Percebemos que todo o sistema foi programado para grandes projetos e que 

seria desperdiçada em uma obra de pequeno porte. 

 Também tem o custo do software que não é baixo e como o sistema é complexo 

é necessário um computador robusto para executá-lo. 

 No início do aprendizado você começa assimilar os módulos, modelar o terreno 

da construção, a base do terreno, tipos de paredes, tipos de coberturas e muitos 
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outros detalhes. Alguns interessantes como detalhes de armaduras, sistemas 

elétricos, hidráulicos, pinturas e muito mais. 
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