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RESUMO 

 

SENA, T. C. S. BIM Colaborativo: proposta de framework BIM para colaboração no 

desenvolvimento de projetos. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021 

 

Esta pesquisa busca propor soluções para o problema de implantação e gestão de projetos 

BIM colaborativo em empresas nacionais de construção e incorporação. Utilizando o método 

de Design Science Research, foi elaborado um framework que estrutura a implantação de BIM 

por meio de protocolos de desenvolvimento de projetos, templates e configurações de 

ferramentas para integração com softwares disponíveis no mercado. A conscientização do 

problema foi realizada com base na revisão bibliográfica e na participação do pesquisador em 

processos de implantação BIM de duas construtoras e incorporadoras, o que possibilitou 

verificar os problemas práticos da elaboração, integração e gerenciamento de modelos BIM 

das diversas especialidades técnicas no desenvolvimento de projetos e propor alternativas 

para a solução do problema. As diretrizes estabelecidas no processo de implantação foram 

aplicadas em projetos reais, o que permitiu a análise dos resultados obtidos. A avaliação foi 

feita com base nas percepções do pesquisador e por meio de questionários enviados às 

equipes das construtoras e projetistas envolvidos. Os resultados demonstraram que ainda 

existem diversos desafios para o desenvolvimento de projetos BIM de forma colaborativa, 

porém o framework foi eficaz no fomento à colaboração entre os diversos profissionais, 

proporcionando maior clareza para a elaboração e gerenciamento dos modelos. A pesquisa 

demonstrou a importância da adoção de métodos padronizados integrados a soluções 

técnicas para a elaboração de modelos BIM com classificações de elementos que possibilitem 

o uso das informações para processos 3D, 4D e 5D, contribuindo para o preenchimento de 

lacunas na literatura e a difusão do BIM no mercado brasileiro. 

Palavras-chave: BIM, colaboração, framework, protocolo, implantação. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

SENA, T. C. S. Collaborative BIM: a framework proposal for collaboration on BIM project 

development. Master’s Thesis (Master of Science in Architecture and Urbanism) – Institute of 

Architecture and Urbanism, University of São Paulo, São Carlos, 2021 

 

This study proposes solutions for the collaborative BIM implementation in construction and 

development companies in the Brazilian AEC market. Using the Design Science Research 

method, a framework was created to structure BIM implementation, comprised of 

standardized protocols, templates and settings for integration with off the shelf software 

solutions. The awareness of the research problem was achieved through bibliographic review 

and active participation in a BIM implementation process conducted within two construction 

and development companies that participated in the study. This allowed to examine the 

practical problems of modeling and integrating the various designs of each technical specialty 

and to develop tools and processes to help overcome these limitations. The guidelines 

established were applied on actual projects, which allowed to analyze the results in a real-

world scenario. The analysis was made through the authors findings and questionnaires sent 

to the professionals that participated on the study. The results showed that, even though 

there are several challenges to overcome, the proposed framework helps fostering the 

collaboration among the various stakeholders involved, providing more certainty for the 

development and management of BIM models. The research identified the importance of 

adopting standardized methods integrated with effective template and tool configuration, 

establishing common object classifications to allow the proper use of information by different 

stakeholders on 3D, 4D, and 5D processes, thus contributing to filling some gaps of current 

literature and disseminating BIM across the Brazilian market. 

Keywords: BIM, collaboration, framework, guide, implementation.  
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração de projetos de edificações é uma prática complexa que envolve uma 

cadeia de atores que devem trabalhar em conjunto para produzir informação técnica que 

possibilite a construção do edifício. Pela característica fragmentada do setor de Arquitetura, 

Engenharia e Construção (AEC), o conhecimento técnico para desenvolvimento de projetos 

encontra-se pulverizado em diversas disciplinas da engenharia civil (MELHADO, 2001). Cada 

uma destas especialidades é responsável por desenvolver seu projeto que, somado com os 

demais, compõe o conjunto completo necessário para construção da edificação. 

Dada a crescente complexidade das construções e o aumento do número de disciplinas 

envolvidas, o desafio do desenvolvimento de projetos para que o resultado final seja coeso e 

consistente é cada vez maior. No mercado brasileiro, empresas de construção e incorporação 

são muitas vezes responsáveis pela centralização e/ou coordenação deste processo, 

estabelecendo as diretrizes e conduzindo os envolvidos na elaboração dos projetos (FABRICIO, 

2002). No entanto, o modelo de desenvolvimento de projetos majoritariamente praticado no 

mercado, baseado em processos lineares e sequenciais com entregas de desenhos 

bidimensionais (2D), apresenta diversas ineficiências, como a baixa integração entre os 

envolvidos, inconsistência de documentação, erros e incompatibilidades entre projetos. 

Neste contexto, a adoção do Building Information Modeling (BIM) está alterando o 

cenário internacional do mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC). Buscando 

um incremento significativo na eficiência das atividades do setor, diversas empresas e 

governos estão implementando o BIM. Este pode proporcionar consideráveis benefícios ao 

longo da gestão do ciclo de vida do edifício como: redução de erros de projeto, minimização 

de desperdícios na obra, simulação antecipada do comportamento do edifício frente a 

diversos requisitos de desempenho, aumento da consistência do projeto desenvolvido, 

melhora na operação e gerenciamento pós-obra, entre outros (EASTMAN et al., 2014). 

O BIM é definido como uma tecnologia e um conjunto de processos para o 

desenvolvimento e gestão de projetos de forma digital ao longo do ciclo de vida do edifício 

(EASTMAN et al., 2014; HOWARD, 2006), constituindo um sistema sócio técnico (LIU; VAN 

NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). Tecnicamente, difere de projetos 2D elaborados com 
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Computer Aided Design (CAD) pois é produzido por meio de modelos virtuais da construção 

compostos de elementos tridimensionais (3D) com riqueza semântica e paramétrica, que 

podem ser utilizados para geração automática de vistas de projeto, extração de quantitativos 

e simulação virtual de progresso da obra, dentre outros. Um modelo BIM, portanto, difere de 

outros modelos tridimensionais produzidos por CAD pela maior escala de enriquecimento 

semântico e paramétrico de suas entidades (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL, 2017a; CATELANI, 2016; COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION RESEARCH 

PROGRAM, 2010).  

Do ponto de vista social, a adoção do BIM promove uma ruptura de práticas 

anteriormente estabelecidas, o que torna o processo de elaboração de projetos menos 

fragmentado, fomenta maior integração e colaboração entre os participantes envolvidos e 

aumenta a eficácia do projeto (ARAYICI et al., 2011; BEACH et al., 2017; CHAVES et al., 2014). 

A implantação do BIM, portanto, não pressupõe apenas uma alteração de softwares de 

projeto, mas de métodos de trabalhos correntes, o que torna essencial o planejamento 

adequado dos processos para sua adoção (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL, 2017a). 

Devido à abrangência das mudanças necessárias para implantação do BIM, são 

estabelecidos estágios de maturidade de consolidação do sistema levando em conta o 

refinamento da interação entre os envolvidos e o grau de integração dos modelos. Succar 

(2009a) estabelece determinados estágios de maturidade para definir o grau de evolução de 

práticas BIM.  

O ponto de partida prévio à implantação é denominado de pré-BIM. O BIM estágio 1 

(Modelagem) é caracterizado pela mudança da elaboração de projetos em desenhos CAD 2D 

para modelos BIM 3D, mas ainda sem integração com outros modelos. O BIM estágio 2 

(Colaboração) envolve a criação de modelos interdisciplinares por meio da integração dos 

modelos de cada disciplina e trabalho colaborativo entre projetistas. O BIM estágio 3 

(Integração) representa a evolução das práticas de projeto colaborativas do estágio 2 e 

estruturação de intercâmbio sincronizado de informações por redes, bases de dados ou 

plataformas na nuvem. 
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Para facilitar a transição do desenvolvimento tradicional de projetos para o BIM, 

diversos governos, associações de classe, entidades reguladoras e instituições acadêmicas 

publicam guias, protocolos e mandates que visam orientar e facilitar a implementação do BIM 

(CHENG; LU, 2015; KASSEM; SUCCAR; DAWOOD, 2015). Tais documentos contêm diretrizes 

diversas que podem ser relativas à colaboração em BIM, planos de implantação, especificação 

de usos do BIM pretendidos, práticas para simulação, diretrizes sobre entregáveis e contratos, 

aspectos relativos à interoperabilidade, dentre outros tópicos (SACKS; GUREVICH; SHRESTHA, 

2016). Apesar de suas diferenças, a maior parte dos guias reforça a importância de pautar a 

implantação de BIM pelo estabelecimento de processos claros e planejamento dos critérios 

de adoção para que se atinjam os objetivos esperados (KUMAR; HAYNE, 2017). 

No Brasil também foram publicados guias para incentivar e orientar os profissionais do 

mercado de AEC a respeito da adoção do BIM, principalmente por entidades públicas e 

associações de classe. Os documentos de maior expressividade são os Guias de Boas Práticas 

em BIM produzidos pela AsBEA (ASBEA, 2013, 2015), a Coletânea Implementação do BIM para 

Construtoras e Incorporadoras publicada em 2016 pela Câmara Brasileira de Indústria e 

Comércio (CBIC) (CATELANI, 2016) e os Guias BIM ABDI – MDIC, desenvolvidos e publicados 

em 2017 pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em conjunto com o 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017a).  

Outro conjunto de destaque nas publicações nacionais são a série de normas NBR 

15965: Sistema de classificação da informação da construção, elaboradas pela CEE-134, que 

atualmente conta com 3 partes publicadas. Por fim, a iniciativa de difusão do BIM no país foi 

impulsionada com a publicação da Estratégia BIM BR (BRASIL, 2018), que definiu marcos para 

a sua adoção em órgãos públicos, plano de metas e objetivos para implementação de maneira 

geral no país e estratégias de incentivo à sua difusão. 

Apesar do número de empresas brasileiras que conduziram iniciativas para 

implantação do BIM nos últimos anos ser crescente, o mercado ainda se encontra em estágios 

iniciais da adoção. Kassem e Amorim (2015) conduziram pesquisa com diversos profissionais 

de empresas do ramo de construção civil e apontaram que a maior parte das organizações 

consultadas havia iniciado algum estudo para adoção do BIM, mas que eram ainda 
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majoritariamente de divulgação e treinamento e não de implantação efetiva. Similarmente, o 

mapeamento da difusão macro do BIM em diversos mercados internacionais publicado em 

2017 indicou que a maior maturidade no Brasil se deu no Estágio 1, relativo à modelagem BIM, 

com menor capacidade do mercado para trabalhar no nível do BIM colaborativo (KASSEM; 

SUCCAR, 2017). 

Esta pesquisa parte da perspectiva da baixa utilização do BIM em estágio de 

colaboração no mercado brasileiro de AEC (KASSEM; SUCCAR, 2017), que apresenta diversos 

desafios relativos à reestruturação de processos, capacitação dos profissionais envolvidos e 

rompimento de práticas consolidadas na indústria. Neste cenário, este trabalho buscou 

contribuir na investigação sobre práticas que facilitem a implantação do BIM colaborativo1 em 

um contexto de desenvolvimento de projetos multidisciplinares, contratados e coordenados 

por empresas de incorporação e construção e desenvolvidos por escritórios de projeto. 

Por meio de estratégia de Design Science Research (DSR) (DRESCH; LACERDA; ANTUNES 

JÚNIOR, 2015), foi proposto um framework para orientar a implantação de processos e 

métodos que subsidiem a implantação e o desenvolvimento de projetos BIM colaborativos. 

A revisão bibliográfica permitiu identificar os principais pontos relativos à adoção do 

BIM, panorama geral de implantação, práticas que fomentam a colaboração por meio do BIM 

e barreiras para sua adoção efetiva. Serão pesquisados os guias de adoção existentes no Brasil, 

identificando seus principais aspectos em comum e diretrizes mais relevantes para o recorte 

proposto.  

Foram também desenvolvidos experimentos práticos realizados por meio da 

participação ativa em casos reais de implantação BIM para construtoras e incorporadoras e 

interação com equipe de projetistas parceiros, onde foram conduzidas modelagens 

experimentais de projetos piloto e propostos processos e padrões de referência para 

desenvolvimento de projetos BIM colaborativos. 

Esta etapa permitiu identificar problemas práticos da elaboração de modelos BIM 

visando a integração de diversas disciplinas de projeto. As informações levantadas 

 
1 O detalhamento dos conceitos de BIM Colaborativo está apresentando no item 2.2, onde é definido o 

que é considerado o BIM Colaborativo para esta dissertação. 
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possibilitaram embasar a proposta de diretrizes do framework. Os documentos e diretrizes 

propostos foram então avaliados por meio de questionários por profissionais das construtoras 

e incorporadoras e projetistas participantes do processo. Esta avaliação foi conduzida com 

base em estágios iniciais de desenvolvimento de projetos BIM por tais empresas, o que 

possibilitou identificar os pontos positivos e de melhorias para a estrutura proposta do 

framework. 

1.1. Justificativa 

Com base no contexto apresentado, as justificativas para o desenvolvimento da 

pesquisa são resumidas nas seguintes questões principais: 

• A utilização de softwares BIM para modelagem isolada de um projeto pode trazer 

benefícios para a visualização, apresentação e extração básica de quantitativos, mas 

são vantagens menores se comparadas ao potencial que reside na adoção do BIM 

colaborativo, com integração de diversos modelos e atribuição de informações para 

processos 4D e 5D;  

• O foco da implantação de diversas entidades governamentais está em viabilizar a 

transição de BIM com base em modelagem para BIM colaborativo (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2013; KUMAR; HAYNE, 2017), como meio de obter seus 

principais benefícios; 

• A implantação do BIM no Brasil está sendo impulsionada por meio de incentivos 

governamentais e crescente difusão no mercado; 

• A capacidade BIM do Brasil ainda está incipiente, principalmente em relação à 

colaboração. Há lacuna de conhecimento e maturidade dos profissionais em geral; 

• Muitas implantações de trabalho colaborativo em BIM falham em obter seus 

completos benefícios, demonstrando necessidade de orientação no processo, 

principalmente para pequenas e médias empresas (ABUELMAATTI; AHMED, 2014); 

• Guias, protocolos e mandates BIM auxiliam no fomento à colaboração mas as 

aplicações de suas diretrizes em casos reais ainda apresentam campo com poucos 

estudos. 
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1.2. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver um framework que auxilie 

empresas construtoras e incorporadoras na implantação e desenvolvimento de projetos BIM 

no estágio colaborativo2. 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

• Identificar fatores que fomentem ou limitem a colaboração no projeto; 

• Identificar a maturidade no uso BIM do mercado brasileiro com base em 

revisão da literatura; 

• Explorar práticas para integração de modelos e atribuição de informações para 

usos BIM 3D, 4D e 5D; 

• Propor estrutura de documentos e ferramentas aptas a subsidiar a implantação 

e desenvolvimento de projetos BIM com base na revisão de literatura e estudos 

com participação de construtoras e incorporadoras; 

• Verificar a efetividade das diretrizes do framework com base na percepção dos 

projetistas e profissionais de construtoras e incorporadoras envolvidos no 

estudo; 

• Elencar as dificuldades e recomendações para posterior elaboração de outros 

projetos colaborativos em BIM. 

1.3. Recorte da pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida no contexto do mercado brasileiro de AEC, em que 

diversas empresas atuam tanto na incorporação imobiliária quanto na construção do 

empreendimento. Diversas destas empresas atuam centralizando a contratação de escritórios 

de projeto para desenvolvimento de um empreendimento. Estes projetos terceirizados 

podem incluir desde projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas e sanitárias, até 

consultorias específicas como de acústica, de caixilharia, dentre outras.  

 
2 O detalhamento dos conceitos de BIM Colaborativo está apresentando no item 2.2, onde é definido o 

que é o BIM Colaborativo para esta dissertação. 
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Portanto, construtoras e incorporadoras possuem um papel central na determinação 

da adoção do BIM quando exigem a entrega de projetos nesta metodologia. No entanto, tais 

empresas, que neste cenário atuam como contratantes dos projetistas, frequentemente não 

possuem as bases de conhecimento para orientar a adoção do BIM e demandam da empresa 

de projetos contratada o fornecimento das bases técnicas e de conhecimento necessárias para 

a adoção do BIM (ZHENG et al., 2017). Tal tipo de empresa e atuação foi o recorte adotado na 

proposição do framework para implantação dos processos de desenvolvimento de projetos 

BIM colaborativos. 

1.4. Estrutura da pesquisa 

A estruturação da pesquisa seguiu o descrito no quadro síntese a seguir, que resume 

os principais pontos que nortearam o desenvolvimento da pesquisa (Quadro 1): 
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QUADRO 1 - ESTRUTURA SÍNTESE DA PESQUISA 

TEMA Desenvolvimento de projetos de maneira colaborativa com BIM 

PROBLEMA A maior parte do mercado brasileiro de AEC está no estágio de pré-BIM e o grau geral de 
implantações BIM se encontra no primeiro estágio, referente à modelagem isolada de disciplinas, 
em caráter pouco colaborativo. 

QUESTÕES Quais os requisitos que limitam a colaboração em projetos e quais a fomentam? 

Quais são os principais critérios necessários para se implementar BIM no estágio colaborativo?  

Guias e planos de implantação nacional atendem estes requisitos? 

Quais as dificuldades e benefícios identificados em um caso real? 

MÉTODO Design Science Research, considerando as seguintes etapas: 

Conscientização do problema:  

• Pesquisa bibliográfica com foco em aspectos relativos à colaboração na elaboração de 
projetos, implantação BIM, guias e outros documentos orientativos para implementação e 
requisitos para fomento à colaboração em BIM; 

• Avaliação de requisitos e problemas identificados para implantação do BIM junto a duas 
construtoras e incorporadoras focadas no mercado residencial; 

Sugestão de soluções: 

• Desenvolvimento de modelagens de protótipos para teste e estabelecimento de diretrizes 
de desenvolvimento de modelos BIM; 

• Participação junto a profissionais de construtoras e projetistas para definição das 
estratégias para elaboração de projetos BIM; 

Desenvolvimento do artefato: 

• Definição de framework para projeto BIM colaborativo que contemple protocolos e 
ferramentas de aplicação prática para desenvolvimento e gestão de projetos BIM; 

Avaliação do artefato: 

• Aplicação de framework e suas diretrizes em dois projetos reais para as construtoras 
participantes; 

• Questionários para avaliação por profissionais de construtoras e projetistas participantes 
dos projetos. 

Conclusão: 

• Explicitação e síntese dos resultados obtidos e generalização das propostas para a classe 
de problemas identificada. 

OBJETIVO 

GERAL 

Desenvolver um framework que auxilie empresas construtoras e incorporadoras na implantação e 
desenvolvimento de projetos BIM no estágio colaborativo.   

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Identificar fatores que fomentem ou limitem a colaboração no projeto; 

• Identificar a maturidade no uso BIM do mercado brasileiro com base em revisão da literatura; 

• Explorar práticas para integração de modelos e atribuição de informações para usos BIM 3D, 4D 
e 5D; 

• Propor estrutura de documentos e ferramentas aptas a subsidiar a implantação e 
desenvolvimento de projetos BIM com base em revisão de literatura e estudos com participação 
de construtoras e incorporadoras; 

• Verificar a efetividade das diretrizes do framework com base na percepção dos projetistas e 
profissionais de construtoras e incorporadoras envolvidos no estudo; 

• Elencar as dificuldades e recomendações para posterior elaboração de outros projetos 
colaborativos em BIM. 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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A divisão dos capítulos e estruturação da dissertação segue o apresentado na Figura 1. 

FIGURA 1 - ESTRUTURA DE CAPÍTULOS DA PESQUISA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O Capítulo 01 – Introdução apresenta o tema da dissertação, justificativas e recorte da 

pesquisa, seus objetivos e a estrutura que norteou o desenvolvimento do trabalho. Neste 

capítulo são delineadas as informações que serão tratadas nos demais capítulos da 

dissertação. O desenvolvimento principal da pesquisa se concentra nos capítulos de 02 a 05. 

O Capítulo 02 - Revisão Bibliográfica apresenta a revisão da bibliografia que embasou 

o desenvolvimento do trabalho e a condução das demais atividades. O material tratado na 

revisão bibliográfica serviu de base para os capítulos 03 e 04 pois possibilitou a identificação 

e caracterização dos problemas da pesquisa e forneceu embasamento para proposição de 

soluções para implantação e desenvolvimento de projetos BIM colaborativos dentro do 

recorte da pesquisa, questão apresentada no capítulo 04. 
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O Capítulo 03 – Métodos apresenta o método de pesquisa definido, delineando as 

etapas que foram seguidas no desenvolvimento da dissertação, considerando a conceituação 

do problema, os experimentos realizados com empresas participantes do estudo e como este 

processo culminou no desenvolvimento e avaliação das diretrizes propostas para o 

framework. A apresentação do método neste capítulo esclarece quais foram as atividades que 

resultaram no artefato proposto da pesquisa, apresentado nos capítulos 04 e 05. É importante 

ressaltar que o capítulo 03 indica o método utilizado, mas não detalha os resultados do 

desenvolvimento nem a avaliação do framework, que são discutidos nos dois capítulos 

seguintes. 

O Capítulo 04 – Processo de Elaboração e Composição do Framework detalha a 

composição do framework proposto na pesquisa, indicando as estratégias que foram 

adotadas como meio de incentivar o BIM colaborativo, tendo como principal referência a 

revisão bibliográfica apresentada no capítulo 02. Além da revisão de literatura, os 

experimentos conduzidos com empresas participantes serviram como base para as soluções 

propostas para o framework demonstradas neste capítulo.  

O Capítulo 05 – Análise do Framework e Resultados Obtidos apresenta a etapa de 

avaliação do artefato proposto na pesquisa. Esta análise foi realizada por meio de coleta de 

dados de participantes dos experimentos práticos detalhados no capítulo 03, pela análise do 

pesquisador frente à revisão bibliográfica conduzida no capítulo 02 e pelas percepções ao 

longo do desenvolvimento da dissertação. Tais percepções se baseiam na aplicação inicial do 

framework proposto em alguns projetos práticos para identificação das dificuldades e 

benefícios obtidos com desenvolvimento de projetos BIM em função das diretrizes sugeridas. 

O Capítulo 06 - Conclusões apresenta as conclusões obtidas a partir do trabalho 

desenvolvido, sua contribuição tanto para a comunidade acadêmica quanto para o mercado 

profissional e possibilidades de desdobramentos em pesquisas futuras. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Uso do BIM em projetos 

O BIM é definido como um conjunto de processos para elaboração e gerenciamento 

de projetos por todo o ciclo de vida do edifício de maneira digital (SUCCAR, 2009a; EASTMAN 

et al., 2014). Succar e Kassem (2015) indicam que esta metodologia representa a expressão 

atual de inovação na indústria da construção, gerada através da interação de um conjunto de 

políticas, processos e tecnologias. O BIM também é definido como a representação digital das 

características físicas e funcionais de um edifício que constitui um recurso de conhecimento 

sobre a construção, base para tomada de decisões desde a concepção do projeto (DING; 

ZHOU; AKINCI, 2014). 

Os processos BIM se baseiam na utilização de elementos semanticamente ricos, com 

informações relativas à geometria e propriedades funcionais dos componentes construtivos. 

Estes elementos são considerados como inteligentes, diferindo de elementos tridimensionais 

que não contêm nenhuma informação intrínseca, produzidos em ferramentas CAD 3D. As 

vistas de um modelo BIM são automaticamente atualizadas com base na alteração do modelo 

(DING; ZHOU; AKINCI, 2014), em função da centralização de todas informações do projeto no 

banco de dados representado pelos seus elementos. Estes dados podem conter as 

informações necessárias para o projeto, planejamento, construção e gestão de um edifício e 

podem ser utilizados ao longo do seu ciclo de vida em diferentes cenários, por diversos 

profissionais. 

A utilização do BIM pode trazer diversos benefícios como: redução de erros de projeto, 

possibilidade de quantificação mais precisa e simulação virtual da construção; maior eficiência 

na detecção de erros e conflitos na fase de projeto e consequente diminuição de retrabalhos 

e desperdícios gerados no canteiro; maior controle das informações, processos e 

transparência nos dados (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017b).  

Uma pesquisa em nove países realizada pela McGraw Hill Construction em seu Smart 

Market Report, publicado em 2014, mostra os principais benefícios do uso do BIM 

identificados por empresas de construção (Figura 2). 
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FIGURA 2 - BENEFÍCIOS DO BIM 

 

FONTE: MCGRAW HILL CONSTRUCTION (2014, P. 32, TRADUÇÃO NOSSA). 

Devido à sua abrangência, a utilização do BIM pode ser feita em diversos níveis e com 

objetivos variados. A Pennsylvania State University (COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION 

RESEARCH PROGRAM, 2010) indica vinte e cinco usos do BIM distribuídos ao longo do ciclo de 

vida do edifício, desde as fases de planejamento até a construção e operação. Entre os 

exemplos de utilização estão análises e simulações, coordenação de projetos 3D e 

desenvolvimento de peças para pré-fabricação. 

Os usos possíveis do BIM e a crescente demanda de mercado por projetos mais 

consistentes impulsionaram escritórios de projeto, construtoras e outras empresas da 

construção civil a adotar o sistema (KASSEM; AMORIM, 2015; PAULA; UECHI; MELHADO, 

2013). Alguns dos usos do BIM são descritos com maior profundidade nas seções seguintes. 

2.1.1. Uso para compatibilização 3D 

O desenvolvimento de projetos em BIM é constituído, dentre outras coisas, pela 

elaboração de modelos 3D da construção, uma vez que os objetos BIM são tridimensionais. 

Os desenhos 2D se tornam, por consequente, um produto do modelo tridimensional, 

extraídos a partir da representação virtual do edifício. 
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Portanto, a elaboração de modelos 3D integrados é um dos primeiros marcos no 

processo de implantação BIM. Apenas a transição do paradigma de desenvolvimento e 

coordenação de projetos 2D para a elaboração e gestão de modelos tridimensionais pode 

fornecer benefícios como a redução de incompatibilidades, uma maior compreensão do 

projeto pelos stakeholders envolvidos e um acréscimo na assertividade das soluções de 

projeto adotadas (COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2010). 

Segundo a identificação dos usos BIM produzida pela Pennsylvania State University, as 

aplicações relativas à compatibilização 3D de modelos são descritas como Análise de Projeto 

(Design Review) e Coordenação 3D (3D Coordination) (COMPUTER INTEGRATED 

CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2010), que podem ser definidos como: 

Coordenação 3D (3D Coordination): processo que utiliza softwares de detecção de 

colisões (clash detection) para eliminar conflitos entre os modelos 3D produzidos por cada 

disciplina; 

Análise de Projeto (Design Review): Uso do modelo para apresentação e análise das 

soluções adotadas em projeto, envolvendo avaliação de todos os envolvidos no processo 

como projetistas, clientes, dentre outros. Neste processo pode ser medida a eficiência do 

projeto em alcançar as premissas e metas estabelecidas, sendo que a análise baseada nos 

modelos pode promover alto grau de interatividade entre usuários finais, projetistas e 

proprietários, auxiliando também na redução de tempo para tomada de decisões. 

Quando os projetos BIM são desenvolvidos de maneira integrada, unindo os modelos 

de cada uma das disciplinas no modelo federado, é possível alcançar maior clareza para todos 

os participantes, contribuindo para a resolução de conflitos e incompatibilidades de maneira 

mais imediata. Isto pode ser feito diretamente durante a concepção do projeto, identificando 

falhas antecipadamente, reduzindo a necessidade de compatibilização após a entrega de 

todos os projetos pelo compatibilizador ou coordenador do projeto (FERREIRA; SANTOS, 

2007). Este potencial contribui para incentivar a colaboração interdisciplinar para que se 

alcancem soluções holísticas para o projeto (TABESH; STAUB-FRENCH, 2006). 

A compatibilização em 3D, portanto, já indica o fomento da elaboração de projetos de 

maneira colaborativa, na qual os projetistas e outros participantes podem atuar com base em 
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modelos integrados, centralizando informações e reduzindo a fragmentação associada ao 

desenvolvimento de projetos da forma tradicionalmente adotada em desenhos 2D (PÄRN; 

EDWARDS; SING, 2018).  

A integração dos modelos de cada disciplina em uma base única possibilita o uso de 

processos de detecção automática de colisões (clash-detection) para checagem de 

interferências entre projetos, além de outras checagens baseadas em regras. Estas 

ferramentas estão disponíveis em softwares específicos para checagem e controle de projetos 

BIM, como: Solibri Office (antigo Solibri Model Checker), Autodesk Navisworks, Tekla BIM 

Sight, dentre outros. 

A pesquisa de Ciribini, Mastrolembo Ventura e Paneroni (2016) mostrou que em um 

processo de trabalho baseado em desenhos 2D, apenas 5 a 10% das informações dos projetos 

são sistematicamente checadas, comparado a 40 a 60% das informações que são verificadas 

em fluxos de trabalho com ferramentas de checagem semiautomáticas de modelos. 

O processo de clash-detection consiste em realizar uma checagem entre conjuntos de 

elementos, que podem ser modelos inteiros de determinadas disciplinas de projeto (modelo 

completo de hidráulica, modelo completo de estrutura etc.) ou grupos específicos de 

elementos (tubos, vigas, pilares etc.), detectando colisões e incompatibilidades entre eles.  

Foram concebidas na literatura classificações para diferenciar os tipos de colisões 

possíveis em função do caráter de análise adotado para cada uma delas. Estas definições 

variam, mas diversos autores apresentam pontos em comum que permitem identificar as 

colisões mais usuais, que serão demonstradas nos parágrafos seguintes. 

O hard clash é definido como uma colisão gerada por sobreposições não propositais 

entre diferentes elementos da construção, geralmente entre diferentes disciplinas de projeto. 

Este tipo de colisão é a mais checada pelos softwares de verificação de modelos e também a 

mais comumente identificada na literatura (TABESH; STAUB-FRENCH, 2006; WANG et al., 

2016; WANG; LEITE, 2016). Pode haver variação na nomenclatura da colisão, como na 

definição de Korman, Fischer e Tatum (2003), que adotam o termo actual clash para definir as 

colisões causadas pela sobreposição de elementos do modelo. O conceito, porém, é o mesmo 

do hard clash. 
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 O soft clash é identificado quando não existem espaços livres suficientes para folgas 

de segurança, ventilação, operação, isolamento ou acesso entre determinados objetos, apesar 

de não existirem objetos efetivamente sobrepostos geometricamente (TABESH; STAUB-

FRENCH, 2006; WANG et al., 2016; WANG; LEITE, 2016). Para identificação deste tipo de 

interferência precisam ser utilizados programas específicos, que permitam a criação de regras 

de espaço livre entre objetos, como o Autodesk Navisworks e o Solibri Office (CIRIBINI; 

MASTROLEMBO VENTURA; PANERONI, 2016). 

No entanto, a utilização da verificação semiautomática dos modelos para 

compatibilização é também um desafio em termos do estabelecimento de processos que 

permitam o controle dos testes, mantenham sua consistência e gerenciem adequadamente a 

quantidade de informação gerada. O uso das ferramentas de clash detection sem critérios 

claros e procedimentos previamente estabelecidos pode gerar um volume muito grande de 

itens de interferência que demandam um significativo trabalho de triagem, sendo que muitos 

itens podem ser colisões não aplicáveis ou incompatibilidades falsas. 

O estudo de Wang et al. (2016), que avaliou rotinas de verificação automática de 

conflitos para projetos de instalações prediais em edifício na China, demonstrou que, de 2257 

colisões geradas pelas ferramentas de clash detection, apenas 497 foram reconhecidas como 

incompatibilidades efetivas. Tal resultado representa que 78% do total das colisões 

detectadas pelo software foram ineficazes. 

A checagem dos conflitos apontados nas detecções de colisão ainda envolve um 

trabalho manual de verificação, avaliação da pertinência dos conflitos, classificação e 

encaminhamento das interferências validadas. Quando o número de colisões identificado é 

muito elevado, o esforço de avaliação se torna muito dispendioso. Portanto, os processos de 

compatibilização 3D com uso de clash detection devem ser concebidos de modo a otimizar o 

uso de recursos humanos e do tempo necessário para compatibilização, uma vez que o 

relatório automático de detecção não pode ser aproveitado integralmente sem trabalho 

adicional de triagem (SEO et al., 2012). 

Diversos fatores podem contribuir para diminuir a eficiência do processo de 

compatibilização e detecção de conflitos. A qualidade da modelagem pode impactar as 

verificações, produzindo falsos positivos com sobreposições que não existirão de fato na 
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construção do edifício. Além deste fator, a falta de regras e padrões para definir quais grupos 

de elementos serão verificados torna o processo menos sistemático e abre margem para 

execução de testes muito genéricos entre elementos que não representam conflitos efetivos, 

como colisões identificadas entre elementos embutidos na estrutura e a própria estrutura. 

Portanto, para se obter mais benefícios da compatibilização 3D em BIM é muito 

importante que as ferramentas disponíveis para checagem de conflitos sejam incluídas em um 

processo abrangente e bem estabelecido. Esse processo deve visar a redução do número de 

conflitos e incompatibilidades entre projetos desde a modelagem, estabelecendo critérios 

para construção, controle de qualidade e checagem dos modelos, definidos claramente para 

todos os envolvidos e disponíveis em materiais como guias, templates e manuais (CIRIBINI; 

MASTROLEMBO VENTURA; PANERONI, 2016). 

2.1.2. Planejamento de obras 4D 

A denominação do termo 4D vem do conceito de nD, que é considerado como a 

capacidade de se agregar mais dimensões de informações aos modelos BIM. No uso do BIM 

aplicado ao planejamento de obras, a dimensão de tempo é agregada ao modelo 3D existente 

(FADEYI, 2017). Isso pode ser atingido utilizando informações de planejamento de atividades 

em canteiro ou cronograma de obras, o que demonstra que o compartilhamento de dados e 

informações expande os usos possíveis do BIM (UK BIM ALLIANCE, 2019). 

Modelos 4D permitem que envolvidos na construção visualizem problemas relativos 

ao sequenciamento de etapas da obra e planejamento dos métodos ou estratégias 

construtivas, além de contribuir na identificação e eliminação de problemas relativos à pré-

fabricação, estudo de canteiro e gestão de segurança na obra (ANTWI-AFARI et al., 2018). 

Segundo pesquisa da McGraw Hill Construction que contou com a participação de 727 

construtores em dez países, 29% dos entrevistados indicaram a utilização de BIM 4D como 

uma das três atividades de maior importância na utilização do BIM (MCGRAW HILL 

CONSTRUCTION, 2014). 

Existem diversos softwares no mercado que possuem recursos para efetuar o 

planejamento 4D. Uma lista comparativa básica das principais soluções utilizadas no mercado 

e suas funções foi realizada com base nas informações apresentadas no Guia 03 – BIM na 
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quantificação, orçamentação, planejamento e gestão de serviços da construção, da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2017b), indicada no Quadro 2. 

 QUADRO 2 - COMPARATIVO DE RECURSOS DE SOFTWARES PARA PLANEJAMENTO 4D 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE EM AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (2017B) 

Cada um dos softwares listados acima possui condicionantes específicos e diferentes 

escopos para as soluções que apresenta. O Navisworks possui conjuntos de ferramentas que 

SOFTWARE RECURSOS 

Autodesk Navisworks • Capacidade de integração com cronogramas MS Project, Oracle 
Primavera por seus formatos nativos ou com outros programas por 
meio de formatos CSV ou TXT; 

• Permite integração de diversos modelos em formato nativo, além da 
extensão IFC; 

• Possui recursos para criação de animações foto-realísticas, passeio 
virtual e ligação semiautomática dos conjuntos de elementos do 
modelo com o cronograma; 

• Além dos recursos para 4D, possui recursos para compatibilização 3D, 
marcação de projeto, clash detection, levantamento de quantitativos e 
simulações 5D; 

• Possui recursos para identificação de status e identificação de 
elementos atrasados, adiantados etc; 

• Não permite edição dos modelos ou quebra de elementos em diversas 
partes; 

• Não permite execução de mais de uma simulação simultânea; 

• Possui menos recursos para metodologias de planejamento e controle, 
como Método de Caminho Crítico ou Linha de Balanço; 

Synchro PRO • Permite integração de modelos em formato nativo, com plugins para 
Revit, Navisworks, AECOsim e Sketchup, além da extensão IFC; 

• Permite o trabalho em rede LAN; 

• Solução baseada no Método de Caminho Crítico; 

• Possui soluções avançadas para planejamento e controle, como: 
Análise de Valor Agregado (EVA), nivelamento de recursos e gráfico de 
análise de recursos; 

• Permite simulações simultâneas de avanço da obra em diferentes 
cenários de data, como comparações entre planejado e executado; 

• Possui recursos para clash detection; 

• Não possui recursos para marcação de projeto e relatórios de 
compatibilização 3D; 

• Não possui recursos para quantificação de elementos; 

• A integração com MS Project é feita pelo formato XML e não no seu 
formato nativo; 

Vico Office • Solução abrangente para gestão de modelos BIM com funções que 
tratam de 3D, 4D e 5D; 

• Incorpora funcionalidades de quantificação, orçamentação, controle e 
gestão da produção; 

• No uso do 4D baseia-se no método de Linha de Balanço; 

• Permite importação de cronogramas MS Project; 

• Não permite integração direta com Primavera; 

• Não permite trabalho em rede; 



 

42 

possibilitam seu uso para uma abrangência maior de aplicações do BIM, desde 

compatibilização 3D até simulações 5D. No entanto, verifica-se que, especialmente para o uso 

do planejamento 4D, faltam recursos de maior controle e análise das informações presentes 

no cronograma. O Synchro PRO tem seu foco maior na grande quantidade de recursos e 

controles para o planejamento 4D, sendo um dos softwares mais completos para este tipo de 

uso. Porém, sua abrangência é mais restrita, perdendo funções que o tornem aplicável a 

outros usos BIM. A solução da VICO é abrange uma grande gama de funções e recursos, sendo 

que o intuito da plataforma é oferecer recursos para a gestão completa de projetos BIM, mas 

ainda é menos difundida no mercado nacional. 

Seja qual for a plataforma utilizada para integração do modelo 3D à dimensão do 

tempo, as atividades do cronograma de obras precisam estar correlacionadas aos elementos 

do modelo BIM. O vínculo de objetos às tarefas a executar é o que permite a realização de 

simulações de andamento da obra nos softwares de planejamento 4D. Este vínculo pode ser 

feito de maneira manual ou de maneira semiautomática nos aplicativos BIM 4D. Para tanto, 

os modelos, parâmetros e definições dos programas de simulação precisam estar 

configurados de maneira adequada (CIRIBINI; MASTROLEMBO VENTURA; PANERONI, 2016). 

Como apontado no estudo de Neiva Neto e Ruschel (2015), para trabalhar de forma adequada 

com a associação de elementos modelados (formas de concreto) às atividades de cronograma 

no Navisworks foi necessário criar parâmetros compartilhados específicos para vínculo dos 

objetos BIM às tarefas pré-estabelecidas no cronograma. 

Portanto, para um processo mais otimizado, esta configuração deve constar desde a 

criação do modelo no software de autoria de projeto. Isto se dá porque aplicativos de 

planejamento 4D possuem filtros e capacidade de busca baseada em palavras ou códigos 

comuns que podem constar diretamente nos parâmetros dos elementos. Frequentemente, os 

programas de desenvolvimento de modelos não contam com campos pré-definidos para 

alimentação destes metadados, demandando a criação de parâmetros customizados para 

inserção das informações necessárias para vínculo ao cronograma (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017a).  

Também deve ser designado o escopo e detalhamento da modelagem em função do 

uso pretendido para o planejamento 4D. De acordo com o tipo de utilização previsto pode ser 
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necessária, ou não, a modelagem de equipamentos transitórios como gruas, cremalheiras, 

objetos de proteção coletiva como bandejas e telas, dentre outros. Tal definição é 

diretamente relacionada ao nível de planejamento e controle pretendido pelo modelo, 

principalmente se o intuito é utilizá-lo durante a gestão da construção (BIOTTO; FORMOSO; 

ISATTO, 2015) 

Os dados alimentados nos elementos modelados devem ser informações que 

possibilitem sua identificação na estrutura de tarefas programadas. Podem ser utilizados para 

este fim dados relativos à Estrutura Analítica do Projeto (EAP), que identificam o tipo de item 

executado em função da codificação específica da empresa. Além deste, deve-se adotar algum 

parâmetro que indique sua posição dentro do espaço e sequência construtiva planejada. Em 

algumas ocasiões pode ser aplicável apenas o pavimento de execução (térreo, primeiro 

pavimento etc.), mas outros casos podem demandar maior detalhamento de elementos em 

blocos ou setores, por exemplo. (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 

2017a).  

A necessidade de integração entre o desenvolvimento de modelos e os processos de 

BIM 4D demandam colaboração entre diversos envolvidos e planejamento e estruturação de 

metodologias adequadas para a obtenção dos resultados esperados. Conforme indicado na 

pesquisa de Ciribini, Mastrolembo Ventura e Paneroni (2016), a etapa de preparação e 

enriquecimento de informações do modelo 3D para uso na etapa de 4D demandou uma 

estruturação criteriosa dos parâmetros e metadados necessários ao modelo, de forma a 

vincular de maneira semiautomática os elementos às tarefas de cronograma no software 4D. 

O estudo de Brito e Ferreira (2015) demonstrou que o planejamento da forma de 

visualização das simulações também é essencial, pois identificaram que a variação de 

configurações de cor, iluminação, transparência e tipo de interação na simulação causa 

impactos na compreensão dos usuários. Os autores ressaltam que, para uso adequado de 

novas tecnologias, são necessárias padronizações no seu uso. Estes relatos corroboram a 

importância do estabelecimento de diretrizes e processos claros para todos os envolvidos no 

início da elaboração do projeto e seus modelos, de modo a obter maior efetividade na 

utilização da metodologia BIM para planejamento 4D (HU et al., 2016). 
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2.1.3. Extração de quantitativos e processos 5D 

O controle de custos é uma das principais variáveis para tomada de decisões desde o 

início do desenvolvimento de um projeto, sendo a quantificação uma das tarefas chave que 

serve de base para o orçamento e diversos outros processos do ciclo de vida de uma 

construção (MONTEIRO; POÇAS MARTINS, 2013). 

Os processos 5D representam a adição da dimensão de custo ao modelo 3D, além da 

dimensão prévia do tempo. Isto permite extrair quantitativos de projeto e desenvolver 

orçamentação diretamente baseada nos modelos 3D. No entanto, também é possível para 

diversas aplicações considerar a extração de quantidades de modelos BIM para estimativas de 

custo sem a realização prévia da modelagem 4D, principalmente em casos nos quais 

avaliações de custo e viabilidade ocorrem antes do início do planejamento da construção 

(FELISBERTO, 2017).  

A maior parte das ferramentas de modelagem BIM possui recursos para cálculos 

geométricos e estimativa de quantidades referentes a parâmetros espaciais de seus 

elementos, como área e volume. No entanto, muitos dos softwares mais utilizados para o 

desenvolvimento de projetos BIM não possuem recursos adequados para a manipulação dos 

dados gerados para a produção dos orçamentos, demandando a extração de informações para 

plataformas de orçamentação externas (MONTEIRO; POÇAS MARTINS, 2013). 

Segundo Eastman et al. (2014), existem três alternativas para uso do BIM na extração 

de custos. A primeira é utilizar softwares BIM para exportar os quantitativos dos elementos 

construídos nas unidades de medida requisitadas para soluções de orçamentação e estimativa 

de custos. Esta forma prevê a parametrização de tabelas de quantificação em programas de 

autoria, onde são desenvolvidos os modelos, e exportação de tais tabelas. Os formatos da 

exportação podem ser arquivos de texto, como extensões CSV ou TXT, que são lidos em 

programas como Excel. Esta alternativa possibilita o uso dos quantitativos na alimentação de 

planilhas parametrizadas que são utilizadas para elaborar o orçamento das obras. 

Outra forma de extrair as quantidades de modelos BIM é conectar diretamente os 

modelos a softwares de estimativas que apresentam soluções voltadas especificamente para 

a orçamentação. Quando estão integrados, uma alteração nos modelos pode representar uma 

atualização direta nos quantitativos do software de orçamento, facilitando o processo de 
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acompanhamento e evolução dos cálculos ao longo do refinamento dos modelos. Esta 

maneira depende da criação de soluções integradas ou desenvolvimento de programas para 

fazer a conexão entre os softwares de modelagem e de orçamento. 

O último método indicado por Eastman et al. (2014) para extração de quantidades é 

utilizar uma ferramenta específica de quantificação com base em modelos BIM. Soluções 

deste tipo são voltadas para desenhos de processos nos quais não se deseja depender de 

softwares de autoria específicos, o que elimina a necessidade de domínio dos diferentes 

programas de modelagem que podem ser utilizados para gerar os modelos, já que os 

softwares de extração de quantidades podem trabalhar com modelos produzidos em diversas 

soluções de autoria. 

Alguns dos programas com recursos mais significativos para quantificação e 

orçamentação 5D são apresentados e brevemente comparados no Quadro 3. Além destes, 

outros programas podem ser citados pois, ainda que não tenham recursos mais completos ou 

voltados especificamente para processos 5D, permitem a extração de quantitativos dos 

modelos. Um exemplo é o Solibri Office, que permite a criação de grupos e classificações de 

objetos da construção para vínculo aos elementos do modelo e correta vinculação à estrutura 

de componentes do orçamento (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 

2017b). 

Além destes, softwares de autoria como Autodesk Revit e Graphisoft Archicad, dentre 

outros, possuem os recursos para extração de tabelas de quantitativo para os elementos 

modelados. As tabelas destes programas podem ser configuradas para atender a 

determinados filtros de seleção de componentes com base nos parâmetros indicados e 

metadados que alimentam cada objeto. Estes programas não são ligados diretamente a bases 

de dados ou softwares de orçamentos externos, mas possuem plugins que permitem a 

integração dos programas de modelagem diretamente a soluções para elaboração de 

orçamentos, como o Sisplo, ou a plataformas de Gestão Empresarial, como o Sienge. 
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QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECURSOS DE SOFTWARES PARA EXTRAÇÃO DE QUANTITATIVOS E SIMULAÇÕES 5D 

 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE EM AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (2017B) 

Qualquer que seja o software utilizado para produzir as simulações 5D e extração de 

quantitativos dos elementos, é importante considerar premissas básicas para o processo, de 

modo a alinhar as expectativas dos envolvidos e as melhores práticas a se adotar. O BIM atua 

como um ponto de partida para realizar a orçamentação, mas nenhum programa transforma 

automaticamente um modelo BIM em um orçamento completo. Como indicam Monteiro e 

Poças Martins (2013), o processo de estimativa de custos não é completamente automático 

pois os dados extraídos automaticamente dos modelos não são suficientes para a geração de 

orçamentos. O trabalho do orçamentista e a manipulação dos dados do modelo BIM são 

partes fundamentais do processo, envolvendo aspectos como a definição do método de 

cálculo na extração das quantidades a partir de determinado elemento, ou até mesmo o 

complemento de informações no orçamento a partir dos dados gerados pelos modelos. 

SOFTWARE RECURSOS 

Autodesk Navisworks • Possui recursos para extração de quantidades a partir dos 
elementos e atributos presentes nos objetos dos modelos BIM; 

• Permite extração de quantitativos de forma semiautomática 
em 3D com base nos metadados dos elementos, ou mesmo em 
2D; 

• Permite realizar “virtual takeoffs” para itens sem geometria ou 
propriedades de componentes; 

• Permite associar informações de custos às atividades de 
cronograma de obra por meio da importação de dados 
referentes ao custo dos softwares de planejamento, como o 
MS Project ou o Oracle Primavera; 

• Não possibilita ferramentas para gerar orçamento diretamente 
no programa ou gerenciar de maneira mais avançada os custos 
incorridos durante a etapa de construção. 

Vico Office • Tem funcionalidades para criar orçamentos diretamente no 
software;  

• Permite criar regras de medição e extração de informações dos 
objetos dos modelos; 

• Possui recursos para quebrar o orçamento do modelo em áreas 
ou porções específicas, apresentando tais informações de 
maneira visual; 

• Por não ser uma interface online, não apresenta ligação direta 
com as bases de preços mais utilizadas nacionalmente, como 
SINAPI, TCPO, etc, o que demanda atualização manual de 
índices de custos quando se utilizam estas bases como 
referência. 
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As expectativas em relação ao nível de detalhe dos quantitativos extraídos e, por 

consequente, da modelagem, precisam ser estabelecidos de maneira explícita. O nível de 

granularidade e detalhamento dos quantitativos extraídos dos modelos é diretamente 

vinculado ao nível de detalhe de produção do próprio modelo. Não se pode esperar, por 

exemplo, um quantitativo automático de todos os componentes de armadura de uma 

determinada estrutura se esta armação não foi modelada. Da mesma forma, a quantificação 

de serviços como execução de formas, escoramento ou outros elementos só pode ser gerada 

automaticamente se forem modelados, o que demanda muitas vezes a parametrização de 

cálculos baseados em coeficientes ou intervenção dos profissionais responsáveis pela 

quantificação para uma estimativa de quantidades que não demande a modelagem dos 

elementos. (FELISBERTO, 2017; NEIVA NETO; RUSCHEL, 2015; SAKAMORI, 2015). 

Portanto, a padronização dos processos e a definição de diretrizes claras de 

modelagem são vitais para que os trabalhos possam ser desenvolvidos de modo a obter os 

resultados desejados. A formalização e parametrização de critérios de cálculo e métodos de 

modelagem são preponderantes para que desvios não ocorram ao longo do processo 

(EASTMAN et al., 2014) e reforçam a necessidade de se estabelecer processos colaborativos 

durante a implantação BIM. 

O estabelecimento de dados e informações que possam referenciar os objetos 

modelados e suas quantidades básicas extraídas do modelo em outras plataformas de 

trabalho é um dos pontos cruciais para permitir a realização das estimativas de custo de 

maneira adequada, considerando que os dados brutos precisam ser exportados e integrados 

a sistemas e aplicações voltadas especificamente para orçamentação (MONTEIRO; POÇAS 

MARTINS, 2013).  

Conforme estudo desenvolvido por Felisberto (2017), a inserção de parâmetros de 

classificação como a base SINAPI permitiu, com poucos elementos modelados, obter diversos 

serviços associados à construção por meio de recursos de busca de parâmetros no 

Navisworks. O autor indica ainda que, em determinadas situações, a atribuição de mais 

parâmetros e informações textuais a elementos básicos pode substituir a modelagem de 

elementos mais detalhados para extração de informações necessárias à orçamentação. Para 

viabilizar tal tipo de estratégia é importante ter domínio sobre a criação de parâmetros 
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específicos dentro dos softwares de modelagem, como o Revit por exemplo, para determinar 

qual a forma de aplicação do parâmetro ao elemento e também as funções de cálculo 

específicas que complementem os dados básicos extraídos dos componentes BIM (NEIVA 

NETO; RUSCHEL, 2015). 

Considerando tal tipo de preparação de modelos, padronização da extração de dados 

e correta integração com ferramentas externas, podem ser viabilizadas diversas aplicações do 

BIM para análise de custos e tomada de decisões. Como exemplificado no estudo de Lu, Won 

e Cheng (2016), por meio da geração do modelo BIM, extração de dados e integração de 

informações de custo e tempo, foi possível estabelecer processos de análise de desembolso e 

pagamentos de serviços para planejamento de custos ao longo do ciclo de construção do 

edifício. Este tipo de exemplo demonstra o potencial na utilização do BIM para variadas 

atividades presentes na gestão de projetos da indústria de AEC, mas reforça a necessidade de 

colaboração, padronização e integração de informações geradas a partir do modelo com 

atores e circunstâncias diversas, o que demanda o estabelecimento de processos bem 

definidos para implantação e gerenciamento do BIM. 

2.2. Panorama de adoção e maturidade BIM 

A expansão do BIM ocorre a nível mundial por meio de iniciativas governamentais, 

privadas, institucionais e da difusão de pesquisas acadêmicas (CHENG; LU, 2015; MACHADO; 

RUSCHEL; SCHEER, 2017). Diversos países promovem movimentos voltados ao fomento da 

implantação no país e em órgãos governamentais por meio de programas de incentivo, 

manuais de adoção e estratégias coordenadas para utilização. A participação do governo é 

indicada como fundamental neste processo, com potencial de alavancar a adesão pelo 

restante do mercado (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017b; 

CHENG; LU, 2015). 

Vários países já desenvolveram ou estão elaborando programas de fomento que 

indicam metas para o uso do BIM em órgãos governamentais, no sentido de obrigar o 

desenvolvimento de projetos públicos nesta tecnologia (Figura 3). 
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FIGURA 3 - ADOÇÃO OBRIGATÓRIA DO BIM PARA OBRAS PÚBLICAS 

 

FONTE: BASEADO EM BICP GLOBAL STUDY, (MCAULEY; HORE; WEST, 2017). 

Tais iniciativas almejam alcançar um aumento da eficiência do mercado da construção 

civil por meio da metodologia BIM, que é vista como a inovação com possibilidade de maior 

impacto no setor de AEC (EUBIM TASKGROUP, 2017), podendo fomentar maior 

industrialização no setor da construção, promovendo maior transparência, produtividade, 

sustentabilidade e otimização de gastos (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL, 2017b). 

O incentivo à implantação do BIM também estimula a alteração de processos de 

contratação e gestão para fluxos de trabalho mais colaborativos baseados em BIM, como no 

caso da adoção do BIM no Reino Unido, que teve grande apoio do governo (KUMAR; HAYNE, 

2017). 

Para caracterizar de forma mais precisa o estado de evolução do BIM mundialmente, 

Kassem e Succar desenvolveram estudos de adoção macro por meio de métricas especificadas 

e definições conceituais que embasaram a análise padronizada do estágio de adoção em cada 

país (KASSEM; SUCCAR, 2017; SUCCAR; KASSEM, 2015). Neste estudo são apresentadas 

diferenças nos conceitos de adoção, difusão e implementação utilizados pelos autores 

(KASSEM; SUCCAR, 2017, p. 288, tradução nossa): 
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Adoção: representa um conceito único, fruto da combinação dos conceitos de 
implementação e difusão; 

Difusão: conceito que representa a propagação do sistema e processo em uma 
determinada população; 

Implementação: conjunto de atividades realizadas para preparar, implantar ou 
incrementar entregáveis (produtos) específicos e seus fluxos de trabalho 
relacionados (processos). 

Nesses estudos foram avaliados os panoramas de difusão BIM em 21 países por meio 

de entrevista e interação com especialistas em cada um deles. Foram selecionados países da 

Ásia, Américas e Europa. Dentre as métricas estabelecidas para avaliação, o modelo de 

componentes de maturidade macro (Figura 4) permite avaliar a maturidade em BIM de países 

de maneira holística por meio de uma matriz comparativa ou de maneira detalhada utilizando 

oito componentes relativos ao estágio de desenvolvimento em BIM (SUCCAR; KASSEM, 2015):  

• Estratégias, objetivos e estágios; 

• Publicações notáveis; 

• Atores líderes;  

• Resultados padronizados; 

• Arcabouço regulatório;  

• Medidas e Otimização; 

• Educação e Aprendizado; 

• Tecnologia e Infraestrutura. 
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FIGURA 4 - MODELO DE COMPONENTES DE MATURIDADE MACRO 

 

FONTE: SUCCAR E KASSEM (2015, P. 70, TRADUÇÃO NOSSA). 

Todos os países avaliados ainda possuíam lacunas em determinadas áreas da adoção 

BIM e a maior parte dos componentes apresentou avaliação abaixo de 50%, o que indica 

estágio geral de maturidade médio-baixo (SUCCAR; KASSEM, 2015). Dentre os países 

estudados, o Reino Unido apresentou o maior número de componentes com a nota de 

maturidade mais alta (Figura 5), o que demonstra a efetividade dos seus programas de 

difusão, fomentados em grande parte pelo governo (KUMAR; HAYNE, 2017). 

FIGURA 5 - CLASSIFICAÇÃO COMPARATIVA DOS COMPONENTES DE MATURIDADE 

 

FONTE: KASSEM E SUCCAR (2017, P. 291, TRADUÇÃO NOSSA). 
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A análise realizada permite também avaliar o panorama no Brasil em relação à adoção 

do BIM. A capacidade geral do mercado na utilização do BIM ainda é majoritariamente relativa 

à modelagem, com menores níveis de capacidade para adoção do BIM de maneira 

colaborativa ou integrada, de acordo com os estágios de maturidade estabelecidos por Succar 

(2009a). Foi identificada pontuação baixa no componente relativo a publicações notáveis, 

indicando falta de guias, procedimentos e padrões para adoção do BIM. De modo geral, 

nenhum dos itens avaliados no Brasil obteve pontuação acima de 50%, o que indica um 

panorama de adoção em nível baixo (SUCCAR; KASSEM, 2015). 

A política de difusão indicada no momento do estudo foi middle-out, que indica que 

empresas de maior porte e associações industriais estão impulsionando a difusão, exercendo 

pressão em escritórios menores e nos órgãos reguladores. No entanto, participantes do 

estudo indicaram que o início da difusão BIM se deu por uma dinâmica bottom-up, onde 

escritórios menores iniciaram a implantação do sistema e levaram a mudança a empresas de 

maior porte que, por sua vez, impulsionaram o governo e outras instituições normativas 

(SUCCAR; KASSEM, 2015).  

Com a publicação da Estratégia BIM BR (BRASIL, 2018), essa dinâmica passa a assumir 

características de difusão top-down. Esta definição indica um marco importante no incentivo 

à adoção e difusão do BIM, representando a primeira iniciativa governamental coordenada a 

nível federal. Seus nove objetivos específicos são (BRASIL, 2018, p. 13): 

• Difundir o BIM e seus benefícios; 

• Coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM; 

• Criar condições favoráveis para o investimento, público e privado, em BIM; 

• Estimular capacitação em BIM; 

• Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e 
contratações públicas com o uso do BIM; 

• Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do 
BIM; 

• Desenvolver a Plataforma e a Biblioteca Nacional BIM; 

• Estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas 
ao BIM; 

• Incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de 
interoperabilidade BIM. 
 

Pela sua complexidade e caráter disruptivo, a adoção do BIM é vista por diversos 

autores como um processo incremental de crescimento de maturidade. Este processo é 
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caracterizado por estágios específicos, onde a evolução ocorre com a integração de mais 

atores, implantação de sistemas mais colaborativos e de usos mais avançados do BIM (BRITISH 

STANDARDS INSTITUTION, 2013, 2014, 2016; SUCCAR, 2009b). 

As normativas inglesas BS 1192 e PAS 1192 (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2013), 

em suas diversas versões, determinam as premissas e procedimentos que devem ser seguidos 

para a adoção do BIM por variados enfoques. Foram elaboradas para sistematizar o processo 

de implantação no mercado do Reino Unido, padronizando os requisitos necessários para se 

atingir o BIM colaborativo. Estas normas apresentam quatro níveis de maturidade: Nível 0 

(CAD), Nível 1 (Produção de elementos 2D e 3D), Nível 2 (Modelagem BIM com práticas 

padronizadas para produção e gestão da informação dos modelos entre todos os envolvidos) 

e Nível 3 (BIM com modelo plenamente integrado e compartilhado) (Figura 6). 

FIGURA 6 - MODELO DE MATURIDADE ADOTADO PELAS NORMATIVAS INGLESAS 

 

FONTE: BRITISH STANDARDS INSTITUTION (2014, P. IV, TRADUÇÃO NOSSA) 

O nível 0 é definido pelo uso do CAD para produção de desenhos baseados em linhas, 

arcos, textos etc. Neste nível existem fontes de informação separadas, entregando apenas os 

requisitos básicos de informação em documentos de papel. No nível 1, desenhos CAD 2D são 
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elaborados e também podem ser desenvolvidos modelos ou objetos 3D. A informação do 

projeto ainda provém de diferentes fontes e entrega os requisitos de informação em 

documentos eletrônicos semiestruturados, que podem ser trocados através de ambiente 

comum de dados (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2014). 

O nível 2 é baseado no desenvolvimento e compartilhamento de modelos em BIM por 

meio da integração dos modelos desenvolvidos nas diversas disciplinas de projeto 

(arquitetura, estrutura, instalações etc.) em modelos federados com informação eletrônica e 

conectividade semiautomatizada (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2014). Dentro das 

definições adotadas pelos procedimentos britânicos, este pode ser classificado como estágio 

de BIM colaborativo (KUMAR; HAYNE, 2017). 

O nível 3 é a evolução do nível 2, que representa a integração do BIM através de 

plataformas unificadas de compartilhamento nas quais a integração é plena, com 

interoperabilidade entre os modelos e gestão dos ativos ao longo do ciclo de vida do edifício 

(BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2013, 2016; KUMAR; HAYNE, 2017).  

FIGURA 7 - VISÃO LINEAR DE ESTÁGIOS DE MATURIDADE BIM 

 

FONTE: ADAPTADO DE SUCCAR (2009A) 

Como apresentado na Figura 7, Succar (2009a) indica o estágio anterior à implantação 

do BIM como pré-BIM. Esta etapa é caracterizada pelo desenvolvimento de projetos em duas 

dimensões ou modelos 3D sem informação agregada por meio de sistemas de CAD. 

Quantitativos, especificações e outros tipos de estimativas de custo são geradas de maneira 

manual, sem vínculo direto com modelos de visualização ou documentação produzida. A 

colaboração entre os envolvidos não é priorizada e o fluxo de trabalho é majoritariamente 

linear. 
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O estágio 1 é caracterizado pela implantação da modelagem BIM por meio de 

softwares de desenvolvimento de modelos 3D, denominado de modelagem baseada em 

objetos. Estes modelos são pertinentes somente a uma disciplina e produzidos para as fases 

de projeto, construção ou operação. As práticas colaborativas são baixas, similares às 

adotadas no estágio pré-BIM: trocas de modelos entre os envolvidos no projeto são 

unidirecionais e a comunicação não é adequadamente articulada entre todos. Este estágio é 

caracterizado pelo foco na mudança da técnica utilizada, com alteração de elaboração de 

projetos 2D para elaboração de modelos 3D, mas ainda sem modificações na estrutura dos 

processos vigentes. A junção dos modelos pode ser realizada por profissional externo ou 

coordenador do projeto. Idealmente esta fase já deve mostrar benefícios na adoção do BIM 

que motivem os envolvidos a evoluir para níveis mais avançados (SUCCAR, 2009a) e 

comumente são verificados retornos positivos da implantação, como a melhor visualização do 

projeto e extração de quantitativos simples, mas são menores se comparados aos demais 

estágios de maturidade, descritos a seguir (MONTEIRO; MÊDA; POÇAS MARTINS, 2014). 

O estágio 2 consiste na efetiva colaboração entre os projetistas de diversas disciplinas 

e outras partes interessadas com base nos modelos desenvolvidos; foi definido por Succar 

(2009a) como colaboração baseada em modelos. Neste nível de maturidade os profissionais 

que já adquiriram conhecimento e experiência no desenvolvimento da modelagem na 

produção de modelos de sua própria disciplina atuam em conjunto, intercambiando modelos. 

Esta troca pode ocorrer através de formatos proprietários ou não proprietários, como o IFC 

(Industry Foundation Classes)3. Os fluxos de trabalho baseados exclusivamente em 

documentação começam a incorporar entregas baseadas em modelos e algumas das 

separações e barreiras existentes no nível pré-BIM começam a se dissipar. Isto demanda 

algumas alterações nos contratos para que se adequem às mudanças nos processos de 

trabalho. O desenvolvimento de modelos em ambiente colaborativo também permite que na 

própria elaboração do projeto sejam verificadas as interferências entre disciplinas, 

incentivando que os projetistas realizem a resolução de conflitos no momento da modelagem, 

conforme apontado no estudo de Tabesh e Staub-French (2006). Também nesta fase podem 

 
3 O esquema de dados IFC foi criado pela Building Smart Alliance como forma de troca de dados entre 

softwares BIM, de modo a promover a interoperabilidade de arquivos. 
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ser desenvolvidos modelos BIM 4D e 5D, dada a possibilidade de integração entre os modelos 

elaborados e outras áreas, como setores de orçamento e planejamento (SUCCAR, 2009a). 

No estágio 3, denominado integração baseada em rede, diferentes modelos com 

riqueza semântica são criados, compartilhados e mantidos ao longo de diferentes fases do 

ciclo de vida do projeto. Os modelos neste nível de maturidade se tornam interdisciplinares e 

multidimensionais (nD), que  podem simular o planejamento, construção e operação de 

determinado edifício (DING; ZHOU; AKINCI, 2014; SUCCAR, 2009a). O trabalho se torna 

colaborativo com base em dados compartilhados e os processos, antes lineares, já se 

dissolvem por meio do intercâmbio sincronizado entre modelos e dados produzidos por cada 

um dos atores, compartilhados através de sistemas na nuvem, que podem ser do tipo SaaS 

(Software as a Service). Este estágio demanda grandes alterações em relações contratuais e 

modelos de alocação de riscos e depende da robustez de tecnologias de rede e software que 

possam prover a comunicação bidirecional entre todos os envolvidos. 

Além destes estágios indicados por Succar, o Instituto Americano de Arquitetos 

(American Institute of Architects – AIA) apresenta o conceito de IPD (Integrated Project 

Delivery) para desenvolvimento de projetos integrados, definido da seguinte forma (AIA, 

2007, p. 2, tradução nossa):  

Integrated Project Delivery (IPD) é uma estratégia de entrega de projeto que integra 
pessoas, sistemas, estruturas de negócio e práticas em um processo que 
colaborativamente integra os talentos e visões de todos os participantes para 
otimizar os resultados do projeto, aumentar o valor para o cliente, reduzir 
desperdício e maximizar a eficiência em todas as fases do projeto, fabricação e 
construção. Os princípios do IPD podem ser aplicados a uma variedade de arranjos 
contratuais e equipes IPD podem incluir membros muito além da tríade básica de 
proprietário, arquiteto e construtor. Em todos os casos, projetos integrados são 
distinguidos pela colaboração altamente efetiva entre o proprietário, o projetista 
principal e o construtor desde o início do projeto até a entrega final. 

O estabelecimento deste processo pode aumentar a eficiência e qualidade nos 

projetos através da colaboração irrestrita e compartilhamento de riscos e recompensas entre 

clientes, construtores e projetistas (AIA, 2007). Esta premissa partilha do mesmo conceito da 

engenharia simultânea, que pressupõe que diversas equipes trabalhem em conjunto no 

desenvolvimento de um projeto, onde as questões de interface entre elas sejam resolvidas no 

ato da concepção conjunta, tornando o produto mais robusto (FABRICIO, 2002). 
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De fato, os maiores benefícios na adoção do BIM são indicados quando os trabalhos 

são desenvolvidos de maneira integrada. Segundo entrevistas realizadas no estudo 

desenvolvido por Kent e Becerik-Gerber (2010), os principais benefícios de trabalhar com BIM 

de maneira integrada na fase de construção foram: menor necessidade de mudança dos 

projetos na obra (70,3%), redução de gastos (70,3%), redução do prazo de construção (69,4%) 

e menos solicitações de informações adicionais por parte da obra (58,6%). No entanto, o 

desenvolvimento de BIM em níveis colaborativos ou integrados demanda o rompimento de 

diversas práticas correntes na indústria da construção (EASTMAN et al., 2014). 

Para esta pesquisa, o conceito de BIM colaborativo é adotado com base nas definições 

do nível 2, definido em normas britânicas (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2014) e no 

estágio de capacidade 2 no desenvolvimento de projetos BIM, proposto por Succar (2009), já 

apresentados neste item. 

Portanto, adotou-se que o BIM colaborativo é obtido quando o projeto, ou a maior 

parte dele, é desenvolvido por meio de modelos desenvolvidos por projetistas distintos, 

integrando-se para compor o modelo virtual do edifício completo, por meio de modelos 

federados. Estes modelos devem possuir informações atreladas para que sejam implantados 

usos BIM como a compatibilização 3D, planejamento 4D e quantificação 5D, em processos de 

conectividade semiautomatizada. 

2.3. Colaboração em projetos BIM 

A construção de um edifício é um processo que envolve uma cadeia complexa de 

investidores, projetistas, construtores, fabricantes e proprietários, órgãos legais e públicos de 

fiscalização, dentre outros diversificados participantes. O sucesso na realização de um 

empreendimento depende da ação de cada uma das partes e organizações envolvidas, uma 

vez que a atividade de um interessado interfere diretamente na condução dos serviços e 

interesses de outros envolvidos no processo (CHIU, 2002). 

A colaboração entre os diversos projetistas e demais atores envolvidos é essencial para 

o êxito na elaboração de um projeto. Esta necessidade de colaboração e a diversidade de 

informações que precisam ser trocadas no seu desenvolvimento demandam o 
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estabelecimento de corretos canais de comunicação e uma coordenação efetiva para a 

condução harmônica de todas as atividades desenvolvidas entre todos os profissionais. 

A multiplicidade de profissionais envolvidos na elaboração de um projeto se deve à 

fragmentação do conhecimento técnico da construção em diferentes disciplinas de projeto 

(PIKAS et al., 2016). Cada uma das partes envolvidas possui sua especialidade, cultura própria 

e interesses individuais, mas que precisam ser coordenados para o desenvolvimento das 

atividades de modo que, em conjunto, permitam a elaboração do projeto completo do 

edifício. 

Projetistas de instalações, engenheiros, construtores, entre outros profissionais, 

precisam tomar decisões interdependentes para atingir o objetivo coletivo, compartilhando 

seu trabalho para produzir um todo coeso, que não seria possível elaborar por nenhum dos 

membros de maneira individual (PIKAS et al., 2016; LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). 

Esta prática é descrita por Kvan (2000) como a obtenção do sucesso colaborativo, em que um 

grupo tem êxito em realizar algo que não seria possível por um único indivíduo. 

Pikas et al. (2016) identificam que os projetistas precisam trabalhar juntos por três 

razões principais: necessidades relativas aos requisitos de demanda, que seriam o propósito 

ou objetivo do artefato sendo projetado; necessidades relativas ao processo de projeto, como 

entregas de tarefas e produtos em tempo hábil; necessidades relacionadas ao próprio produto 

que é projetado, em que cada uma das partes elaboradas precisa se encaixar fisicamente e 

entregar o comportamento e funcionalidade esperados. Estas dependências dizem respeito 

ao escopo e metas do projeto, dependências temporais e aspectos de dados e informações 

sobre o produto sendo projetado. 

A troca de informações é, portanto, crucial para o desenvolvimento do projeto. Sendo 

assim, a comunicação entre os envolvidos é um dos pontos críticos para o sucesso na 

elaboração dos projetos, tanto para o compartilhamento de informações quanto para a 

coordenação de tarefas relativas à condução dos serviços de cada projetista (CHIU, 2002). 

A comunicação é um processo dinâmico que envolve a transmissão de uma mensagem 

através de um emissor e receptor. É necessária quando se precisa transmitir novas 

informações entre diversos atores ou quando há possibilidade de diferentes interpretações 

de uma mesma informação ou símbolo entre diferentes participantes. Esta comunicação é 
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realizada pela transmissão da mensagem, representação desta mensagem por algum símbolo 

comum e a cognição da mensagem pelo receptor (Figura 8). 

FIGURA 8 – CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO ENTRE DIVERSAS PESSOAS 

 

FONTE: ADAPTADO DE CHIU (2002) 

Dentro de um ambiente de desenvolvimento de projeto, no entanto, existem diversos 

problemas que podem afetar a comunicação adequada entre os diferentes atores 

participantes, como indica Chiu (2002, p. 190, tradução nossa): 

O problema do meio: a informação de projeto precisa ser transmitida e o 
problema de comunicação é relacionado a como transmitir seus símbolos de 
maneira precisa; 

O problema da semântica: o propósito da comunicação é a transmissão precisa 
de informações. O problema é como os símbolos transmitidos conseguem 
carregar o sentido original pretendido pelo transmissor, sem sofrer 
interferências ou ruídos na comunicação; 

O problema de performance: o problema é relacionado a como o receptor pode 
efetivamente receber e compreender o significado das mensagens como 
desejado pelo transmissor; 

O problema organizacional: para atingir a pessoa correta para o 
compartilhamento de ideias ou informações, a mensagem precisa atravessar a 
hierarquia de uma organização. A complexidade da transmissão, nestes casos, 
é relacionada à escala da distribuição. 
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O último aspecto é particularmente delicado quando se desenvolvem projetos de larga 

escala e complexidade, com múltiplos atores e empresas envolvidas. A transmissão de 

informações entre mais de duas pessoas ou entre grupos distintos requer maior cuidado na 

gestão dos fluxos de informação, assim como na organização dos grupos (CHIU, 2002). Este 

desafio se torna ainda maior quando há necessidade de colaboração entre equipes 

geograficamente dispersas (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017). 

Outros autores também indicam fatores que prejudicam a comunicação adequada no 

desenvolvimento de projetos. Pikas et al. (2016) retomam o conceito de barreiras que 

impedem a comunicação e compartilhamento de conhecimento adequados como limites 

colaborativos, que prejudicam a prática integrada de projetos. Estes limites são definidos por 

Akkerman e Bakker (2011) como diferenças socioculturais que levam a uma descontinuidade 

de ação ou interação. Estes limites podem representar uma região intermediária entre o 

conhecimento e a área de ação de dois atores, mas que são relevantes entre si. 

Carlile (2004) propôs categorias de limites baseadas em três conceitos de 

conhecimento: diferença na quantidade e tipo de conhecimento acumulado; dependência 

entre duas ou mais entidades que precisam considerar uma à outra no desenvolvimento de 

seu trabalho; situações em que as circunstâncias apresentadas são novas ou previamente 

desconhecidas pelos participantes, como a necessidade de um cliente que gera requisitos 

novos. Com base nestas classificações, foram propostas por Pikas et al. (2016, p. 146, tradução 

nossa) três categorias para compartilhar e avaliar o conhecimento através dos limites 

colaborativos: 

Sintático: as diferenças e dependências entre os atores são conhecidas. O 
desenvolvimento de um léxico comum é suficiente para compartilhar e avaliar o 
conhecimento através de um limite; 

Semântico: circunstâncias novas geram diferenças e dependências que não são 
claras e diferentes interpretações existem. Significados comuns são desenvolvidos 
para criar entendimento compartilhado e prover um meio adequado de distribuir 
e avaliar conhecimento através de um limite; 

Pragmático: circunstâncias novas geram diferentes interesses entre atores que 
impedem sua habilidade de compartilhar e avaliar conhecimento. Interesses 
comuns são estabelecidos para transformar conhecimento e prover um meio 
adequado para compartilhar e avaliar o conhecimento através de um limite. 
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Com base nas definições, Pikas et al. (2016) indicam que os limites podem ser divididos 

em duas categorias macro: limites materiais e limites de conhecimento. Os limites materiais 

são gerados pelo arranjo de indivíduos em diferentes organizações, disciplinas de projeto, 

tarefas ou localizações geograficamente dispersas. Os limites de conhecimento são 

produzidos pelas diferenças pragmáticas socioculturais existentes entre os diversos atores. 

Estes dois limites não são excludentes, podendo ocorrer simultaneamente durante o 

desenvolvimento de projeto em equipe. 

Como meio de superar estes limites e barreiras, são propostos conceitos de 

cruzamento de limites, que são práticas para fomentar a continuidade e colaboração entre 

diferentes atores “separados” por limites. Os conceitos são de atravessadores de limites, 

métodos padronizados, mecanismos de aprendizado e objetos de limite. 

Os atravessadores de limites representam indivíduos com papéis específicos que 

possuem zonas intermediárias de ação entre outros atores com o propósito de dar suporte à 

continuidade do trabalho conjunto e estimular a comunicação entre duas ou mais redes de 

pessoas ou grupos. Estes indivíduos podem atuar como líderes que impulsionam a equipe, 

prática considerada como essencial para fomentar a atuação conjunta do time de projeto de 

modo colaborativo (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017); 

O estabelecimento de métodos padronizados pode encorajar o trabalho em equipe 

pela definição de rotinas e processos comuns para que diferentes atores atuem de acordo 

com uma lógica unificada. Esta prática deve levar em conta as restrições e possibilidades 

proporcionadas pela tecnologia, a cultura organizacional e a missão estratégica das 

organizações. Mecanismos de aprendizado podem fomentar a colaboração por meio do 

entendimento comum entre os indivíduos participantes, em que o conhecimento é 

compartilhado e cada ator individualmente processa tais informações produzindo 

aprendizado, em um ciclo contínuo de aprender e reaprender. Objetos de limite são 

elementos que centralizam a atuação de diversos participantes da equipe de maneira 

conjunta (PIKAS et al., 2016). 

O Quadro 4 resume a estrutura de trabalho proposta por Pikas et al. (2016) para o 

desenvolvimento colaborativo de um projeto por meio do cruzamento dos limites 

colaborativos. O eixo vertical envolve o cruzamento dos limites materiais, com pessoas 
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preenchendo o papel de atravessadores e estabelecendo os métodos padronizados para 

comunicar e definir um vocabulário comum, entendimento dos conceitos pertinentes ao 

projeto e alinhamento de interesses compartilhados. O eixo horizontal necessita do uso do 

aprendizado contínuo e objetos limite para que a equipe conjuntamente possa criar o 

conhecimento compartilhado. 

QUADRO 4 - ESTRUTURA DE TRABALHO DO PROJETO COLABORATIVO 

 

FONTE: ADAPTADA DE PIKAS ET AL.(2016) 

O BIM possui potencial para estimular a colaboração entre diferentes organizações 

envolvidas em um projeto, fomentando a cooperação entre empresas e não somente entre 

funcionários da mesma organização (ZHENG et al., 2017), atuando como catalisador para o 

aumento de eficiência em diversos setores da construção civil. Para isto, no entanto, demanda 

alterações de processos e paradigmas estabelecidos na indústria. 

Com o advento da era da computação digital e o estabelecimento do CAD como padrão 

no desenvolvimento de projetos, a troca de arquivos, dados e informações se tornou mais ágil 

e eficiente do que as trocas baseadas em documentação física. Os meios digitais 

representaram um aumento significativo no número de canais de troca e comunicação e 

alteraram a prática de projetar devido à liberação de restrições do espaço físico, onde 

membros de um projeto podem trabalhar em um ambiente digital compartilhado de maneira 

síncrona ou assíncrona, sem compartilhar o mesmo ambiente (CHIU, 2002). 

No entanto, mesmo com avanços significativos em relação a processos de troca de 

projetos em papel, as trocas digitais de documentação de projeto se configuram 
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tradicionalmente como transferências isoladas de dados (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 

2017), onde se criam diversas possibilidades para a ausência de coordenação adequada no 

processo e manutenção de silos de conhecimento com comunicação em nível abaixo do 

desejado (AL HATTAB; HAMZEH, 2013). Tais trocas, predominantemente bilaterais, devem 

acontecer entre um número cada vez maior de atores. Estas interações apresentam uma 

gestão progressivamente mais delicada à medida que a complexidade do projeto do edifício 

cresce e o número de profissionais envolvidos aumenta. A colaboração de equipes em 

projetos de construção apresenta dificuldades como a confiança entre membros, questões de 

propriedade intelectual, comunicação inadequada e diferenças culturais (ALRESHIDI; 

MOURSHED; REZGUI, 2017). Quando se inserem atores que irão executar tarefas de 

construção, regulação e gestão da construção, a cadeia de troca de informações se torna ainda 

mais complexa, elevando o risco de perda de dados, duplicação e omissão de informações 

importantes para algum envolvido (EASTMAN et al., 2014). 

Com a utilização do BIM, a troca de informações é centralizada em arquivos de 

modelos digitais, que representam virtualmente todos os projetos de construção 

desenvolvidos. A comunicação e interação que o BIM possibilita, portanto, difere do modelo 

de interação que se configura no desenvolvimento de projetos baseados em desenhos CAD 

2D (Figura 9).  

FIGURA 9 - COMUNICAÇÃO NO MODELO TRADICIONAL E NO MODELO BIM 

 

FONTE: ADAPTADO DE EASTMAN ET AL. (2014) 



 

64 

Esta troca de informações e comunicação centralizada são obtidas com maior sucesso 

por meio da integração dos diferentes modelos BIM, que pode ser entendida como a 

realização de um modelo unificado onde todas as informações estão presentes em um único 

arquivo ou como uma série de modelos fortemente interconectados (BEACH et al., 2017) por 

meio de modelos federados, que constituem um protótipo virtual do edifício (Figura 10). 

Um modelo federado é definido por Lowe e Muncey (2009) como um modelo 

composto de modelos vinculados, porém distintos, que não perdem suas informações, 

identidade ou integridade no ato de vinculação. Esta prática possui limitações pois quando 

algum dos modelos vinculados é descarregado, o arquivo federado resulta incompleto até que 

seja novamente carregado dentro do arquivo sendo editado (SOLIHIN; EASTMAN; LEE, 2016). 

No entanto, esse processo apresenta boa flexibilidade (TÖRMÄ, 2013) e possibilita a 

integração de diversos modelos em arquivo único. Com isso, é possível a extração de diversas 

informações e sua utilização para monitorar o status das entidades dos modelos, detectar 

incompatibilidades e gerenciar mudanças dos diversos modelos (TÖRMÄ, 2013). 

FIGURA 10 - DIVERSAS DISCIPLINAS INTEGRADAS NO MODELO FEDERADO. 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Desta forma, o BIM também pode tornar muito mais eficiente a transferência de 

conhecimento e experiência entre diferentes participantes do projeto (PIKAS et al., 2016; LIU; 

VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). Como indicado por Lea et al. (2015), o modelo BIM se 

torna um recurso para promover o conhecimento compartilhado de informações sobre um 

edifício, sendo base para tomada de decisões ao longo de seu ciclo de vida. Para obter estes 

benefícios, no entanto, são necessários a infraestrutura e os processos de colaboração que 

viabilizem o acesso a todos os envolvidos, além da reestruturação de diversos níveis da cadeia 

construtiva (ARAYICI et al., 2011). 

Liu, Van Nederveen e Hertogh (2017), de maneira similar à proposta por Succar (2009), 

indicam o BIM como um conjunto composto por aspectos relativos a processos, técnicas e 

pessoas. Se um destes aspectos for falho na adoção do BIM, a implantação não obterá o 

resultado esperado. A interação dos campos é necessária para promover a colaboração entre 

todos os envolvidos no processo, uma vez que todas as áreas são interconectadas e se 

influenciam (Figura 11). 

FIGURA 11 – MODELO DE RELAÇÕES DA COLABORAÇÃO BIM 

 

FONTE: LIU, VAN NEDERVEEN E HERTOGH (2017, P. 694, TRADUÇÃO NOSSA) 

A mesma relação é expandida no Guia BIM da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (2017), que indica que as dimensões fundamentais do BIM (tecnologia, pessoas e 

processos) são relacionadas e integradas por intermédio da implantação de Procedimentos, 

Normas e Boas Práticas (Figura 12).  
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FIGURA 12 - RELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTOS DO BIM 

 

FONTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (2017, P. 11) 

Deutsch (2011 apud CHAVES, 2014) defende que não basta apenas adotar uma 

tecnologia para promover o BIM e que o fator social é vital para solucionar problemas na 

implantação. Arayici et al. (2011) citam que a maior dificuldade a ser combatida na adoção do 

BIM não é o aspecto técnico de aprendizado de novos softwares, mas a necessidade de revisão 

e reformulação geral das práticas de trabalho correntes. O processo de implantação deve, 

portanto, levar em conta este balanço entre desenvolvimento de aspectos técnicos e sociais 

para que seja conduzido com sucesso (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). 

Essa necessidade é reforçada por Alreshidi, Mourshed e Rezgui (2017), que 

estabelecem, que para a gestão adequada do BIM, deve ser levado em conta um modelo de 

gerenciamento que se baseie em três aspectos: atores e equipe, gestão de dados e tecnologias 

de informação e comunicação, processos e contratos (Figura 13). 

FIGURA 13 - PRÉ-REQUISITOS DA GOVERNANÇA BIM 

 

FONTE: ALRESHIDI, MOURSHED E REZGUI (2017, P. 94, TRADUÇÃO NOSSA) 
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Estes são pré-requisitos para promover o uso colaborativo e eficiente do BIM. O 

primeiro foco deve ser no componente de atores e equipe, que por sua vez vão produzir os 

dados e informações do projeto. Cada uma destas categorias é descrita por Alreshidi, 

Mourshed e Rezgui (2017, p. 94, tradução nossa) conforme indicado: 

• Atores e equipe: pessoas envolvidas nos projetos; 

• Gestão de dados e tecnologias de informação e comunicação: as 
tecnologias utilizadas em um projeto; 

• Processos e contratos: o fluxo de trabalho colaborativo fixado pelas 
definições legais. 

Em função da própria complexidade apresentada pela relação entre os diversos 

campos, a adoção do BIM de maneira colaborativa e ao longo do ciclo de vida do edifício ainda 

não é identificada como a prática comum do mercado (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 

2017). Corroborando com indicadores levantados por Kassem e Succar (2017), que indicam 

que a capacidade da colaboração e integração está menos avançada que as capacidades para 

o estágio 1 no que diz respeito à modelagem, a maior parte das implantações de BIM 

documentadas atualmente são focadas em usos específicos e pontuais (ZHENG et al., 2017). 

Atualmente, portanto, o desafio de implantação de diversas empresas é obter sucesso na 

adoção do nível 2, com o BIM colaborativo (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017). 

Considera-se que esta implantação ainda evolui de modo lento e insuficiente, devido às 

diversas barreiras que se contrapõem à adoção efetiva por diversos atores de modo 

colaborativo (TSAI; MOM; HSIEH, 2014). 

2.4. Barreiras na adoção do BIM colaborativo 

Apesar dos benefícios apontados na utilização do BIM, sua abrangência e caráter 

inerentemente disruptivo implicam em dificuldades materializadas por barreiras que 

impedem ou prejudicam sua implantação de maneira colaborativa. Ao contrário do 

desenvolvimento isolado de modelos em softwares de modelagem, a adoção dos processos 

BIM entre um conjunto de atores apresenta maior complexidade e demanda maior 

maturidade dos envolvidos para o sucesso na implantação. 

Ainda que o BIM fomente a colaboração e comunicação entre projetistas por meio dos 

modelos centralizados, nem sempre isto ocorre devido ao baixo envolvimento dos diferentes 

participantes, conforme estudo realizado por Liu; Van Nederveen; Hertogh (2017). A 
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participação ativa dos projetistas e outros envolvidos deve ser estabelecida para que não se 

mantenham os silos de conhecimento e baixa integração presente no desenvolvimento 

tradicional de projetos em 2D. 

As barreiras de adoção do BIM dizem respeito principalmente a problemas técnicos, 

fragmentação de equipes de projeto, resistência a mudanças, falta de treinamento, questões 

relativas aos processos empresariais, aspectos contratuais, legais e questões referentes à 

propriedade intelectual e definição de responsabilidades sobre os modelos gerados 

(ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017). 

Zheng et al. (2017) apontam os conflitos que existem na relação entre clientes e 

escritórios de projeto durante a adoção do BIM, onde cada parte envolvida procura maximizar 

seus benefícios, enquanto há necessidade de se manter uma relação de cooperação entre 

diferentes partes de modo a viabilizar o projeto. Tais relações podem estruturar limites 

pragmáticos como assinalados por Pikas et al. (2016), onde existem diferenças de interesse 

entre os atores envolvidos no processo, como, por exemplo, a distribuição da 

responsabilidade pelo investimento e aumento de custos decorrente da implantação do BIM. 

O cliente assume um papel dominante na determinação da adoção do BIM ao exigir a 

entrega de projetos nesta metodologia. No entanto, o cliente contratante frequentemente  

não possui as bases de conhecimento para orientar a adoção do BIM e conta com a empresa 

de projetos contratada para que forneça as bases técnicas e de conhecimento necessárias 

para o desenvolvimento satisfatório do projeto (ZHENG et al., 2017). Um dos problemas desta 

relação é que muitos escritórios de projeto não possuem a experiência necessária em projetos 

BIM, tampouco as construtoras e incorporadoras. Mesmo quando um ou mais escritórios de 

projeto detêm o domínio dos processos BIM, a interação e colaboração com o cliente ou 

outros parceiros que não possuem o mesmo conhecimento técnico é prejudicada por 

barreiras de conhecimento (PIKAS et al., 2016). 

Do ponto de vista de escritórios de projeto, estes devem possuir os softwares para 

elaboração de projetos com modelos BIM, treinar equipes, alterar seus fluxos de projeto e 

padrões de trabalho para se adaptar à nova metodologia. Se estas empresas não 

compartilharem dos benefícios econômicos na adoção do BIM, haverá pouco incentivo para 

que incorporem os processos BIM, o que agrava a resistência à mudança e torna os 
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profissionais de projeto relutantes a alterar sua maneira tradicional de projetar (LIU; VAN 

NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). 

Reforçam também os limites pragmáticos de colaboração o fato que a gestão do 

desenvolvimento de projetos BIM tende a ser mais complexa do que se comparada a 

processos de elaboração de projetos tradicionais em 2D. O desenvolvimento do projeto em 

BIM também pode demandar maior esforço intelectual (ZHENG et al., 2017), já que a 

construção virtual do edifício é mais complexa do que a elaboração de projetos em 2D (LIU; 

VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017), especialmente quando se integram todas as disciplinas. A 

diferença entre os processos 2D e 3D é que a construção dos modelos virtuais antecipa 

questões que frequentemente não seriam verificadas nos projetos bidimensionais, detectadas 

apenas na obra. Deste modo, projetistas e demais atores são forçados a resolver questões que 

poderiam não ser levadas em conta no projeto desenvolvido majoritariamente por desenhos. 

A gestão da informação gerada pelos modelos também é um desafio imposto no 

momento de realização do projeto, dado o volume de dados criados (ZHENG et al., 2017). Tal 

volume de dados precisa ser checada para assegurar a consistência do modelo e das 

informações apresentadas. Esta validação demanda um grande trabalho e gera complicadores 

adicionais para o gerenciamento em função de possíveis erros, inconsistências e 

responsabilidade por dados errados (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017; ZHENG et al., 

2017). 

Os custos da implantação do BIM são pertinentes às diversas fases do projeto, alguns 

dos mais comuns são apresentados por Zheng et al. (2017) (Quadro 5), relativos 

principalmente à tecnologia, recursos humanos, treinamento e custos organizacionais, como 

os de revisão e gerenciamento dos modelos. 
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QUADRO 5 - CUSTOS DA ADOÇÃO BIM NA FASE DE PROJETO E CONSTRUÇÃO 

 

FONTE: ADAPTADO DE ZHENG ET AL. (2017) 

Grande parte dos custos de implantação, principalmente os relativos à infraestrutura 

técnica e de programas de informática, tende a se dissipar com o tempo ou se diluir entre 

diversos contratos estabelecidos. O processo de mudança de tecnologia e de processos 

invariavelmente pressupõe custos adicionais até que se torne o padrão mais difundido. No 

momento de transição entre a elaboração de projetos com desenhos manuais na prancheta 

para a elaboração de projetos em CAD, diversos custos também tiveram que ser incorporados, 

mas eventualmente se tornaram normas de mercado. Ao assumir que o BIM se tornará o 

padrão no desenvolvimento de projetos, tais custos iniciais de implantação se tornarão 

menores com a evolução na adoção da metodologia. 

Dentre os desafios técnicos, a interoperabilidade para a integração de todos os 

modelos é um dos principais aspectos a ser tratado (MIETTINEN; PAAVOLA, 2014). O formato 

IFC foi desenvolvido pela Building Smart Alliance como um formato de interoperabilidade 

entre softwares BIM. Este padrão está em contínua evolução de suas propriedades, de modo 

a se tornar o mais robusto possível para a troca de informações entre diversos programas. Se 

pretende, com a evolução deste esquema de dados comum, eliminar problemas de 

incompatibilidade entre os softwares de projeto e análise de modelos BIM utilizados por todos 

os atores ao longo do ciclo de vida do edifício. 

No entanto, a utilização do IFC ainda apresenta dificuldades, especialmente por 

apresentar falhas e perdas de informação na transição do formato proprietário para a 

extensão de compatibilidade (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017), o que diminui a 
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confiabilidade na colaboração inteiramente baseada na troca de arquivos IFC. Outro problema 

apontado é a impossibilidade de exportação do modelo IFC a partir de um programa nativo e 

a importação do IFC de volta para o formato proprietário com as configurações originais do 

formato nativo do modelo, conforme a  

Figura 14 (TÖRMÄ, 2013). O fluxo de trabalho com modelos proprietários, por outro 

lado, apresenta o problema de incompatibilidade entre formatos de arquivo, caso projetistas 

utilizem softwares diferentes. 

Figura 14 - Conversão bidirecional de modelos BIM 

 

FONTE: TÖRMÄ (2013, P. 3, TRADUÇÃO NOSSA) 

A falta de conhecimento dos projetistas na tecnologia dos softwares de modelagem 

ocasiona a terceirização dos serviços de elaboração de modelos baseados em desenhos CAD 

2D, dando lugar ao novo papel de modelador BIM. Esta prática pode levar a uma perda na 

informação ou conhecimento técnico sobre o projeto desenvolvido, estando a modelagem 

sujeita à interpretação de um profissional que não foi o responsável pela elaboração do 

projeto e, em muitos casos, o especialista na modelagem não possui conhecimento adequado 

sobre aspectos da construção (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017). 

A propriedade e responsabilidade sobre as decisões de projeto também se tornam 

pontos críticos quando há a elaboração de modelo por terceiros, sendo que a comunicação 

entre os profissionais que conceberam o projeto e os modeladores por vezes não é adequada. 

Os modeladores também são limitados na sua capacidade de resolver conflitos indicados por 

não possuírem a responsabilidade sobre o projeto e sobre as soluções técnicas elaboradas. O 
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ideal é que os responsáveis pela elaboração do projeto possuam o conhecimento necessário 

para desenvolver a modelagem. 

A falta de confiança entre os participantes também pode gerar dificuldades na 

condução do projeto de maneira colaborativa, especialmente para profissionais que não 

possuem experiência anterior em trabalhos conjuntos. Tais questões podem produzir 

conflitos relativos à propriedade intelectual, responsabilidade sobre o projeto desenvolvido 

ou compartilhamento dos arquivos de modelos BIM (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017). 

Para o serviço em conjunto mais eficiente, também se estima que o trabalho 

colaborativo em BIM demande maior número de reuniões formais e discussões ao longo do 

seu desenvolvimento, se comparada ao desenvolvimento de projetos em CAD 2D. Isto se deve, 

em grande parte, pela percepção mais completa de incompatibilidades de projeto e interfaces 

entre disciplinas, muitas vezes não tratadas adequadamente quando a troca se baseia apenas 

em desenhos. Enquanto isto pode representar um custo maior de deslocamento ou horas de 

profissionais em reuniões, pode fortalecer o relacionamento entre os membros da equipe e 

promover uma relação de maior confiança, que estimula o compartilhamento aberto de 

informações entre os envolvidos (LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017; PIKAS et al., 2016). 

Por fim, o desenvolvimento de projetos sem as informações definidas na implantação 

BIM, das regras e padrões que devem ser seguidos e obrigações contratuais, são uma 

limitação e fator que dificultam a condução do projeto de maneira colaborativa. Sem clareza 

nos padrões a serem seguidos e nas características dos entregáveis gera-se margem para 

interpretação e consequentes falhas nos processos e modelos produzidos (MIGILINSKAS et al., 

2013). 

São diversas as barreiras que interferem na adoção do BIM e condução de um projeto 

colaborativo, desde aspectos sociais e técnicos até legais e financeiros (Quadro 6). Em função 

destes desafios, é necessário estabelecer normas e boas práticas que mitiguem as barreiras 

para o trabalho colaborativo utilizando o BIM, o que será abordado na seção 2.6. 
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QUADRO 6 - BARREIRAS PARA ADOÇÃO DO BIM 

 
FONTE: ADAPTADO DE ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI (2017, P.92) 

2.5. Sistemas de classificação 

Sistemas de classificação são um dos meios de facilitar a comunicação entre atores em 

determinado campo de atuação. No setor da construção civil, sistemas de classificação 

representam um papel importante para a definição de especificações, estruturação de 

documentos, cálculo de custos, dentre outras aplicações (EKHOLM, 1996). A multiplicidade de 

CATEGORIA BARREIRAS 

Sócio-
organizacionais 

Resistência à mudança 

Falta de confiança e apreensão em relação a novas tecnologias 

Falta de entendimento do BIM 

Variação de habilidade dos profissionais 

Falta de treinamento em BIM 

Falta de motivação 

Conscientização dos clientes 

Adoção de práticas e padrões tradicionais 

Evitar ou esconder potenciais riscos e responsabilidades por erros 

Financeiras Custo da adoção BIM 

Falta de cobertura de determinados seguros 

Custo de treinamento em BIM 

Verba limitada 

Altos custos com recursos humanos e serviços terceirizados 

Técnicas Maturidade de tecnologias BIM 

Questões relativas à interoperabilidade 

Questões relativas a ferramentas de modelagem e colaboração existentes 

Entradas e saídas massivas de dados 

Espaço limitado de armazenamento e quantidade de dados 

Acessibilidade limitada e direitos de acesso 

Falta de mecanismos para compartilhamento de dados 

Falta de mecanismos para validação, rastreamento e controle de versão dos 
dados gerados 

Dificuldades em coordenar grandes modelos BIM 

Falta de mecanismos para notificação 

Contratuais Em determinados casos, empreiteiros e construtores se beneficiam de falta de 
transparência ou confusão nos projetos 

Contratos BIM ainda não estão maduros 

Falta de aspectos relacionados ao BIM nos contratos atuais 

Falha em tratar aspectos relativos ao BIM nos contratos atuais 

Contratos precisam acomodar mudanças nos ambientes colaborativos BIM 

Legais Preocupações relativas à propriedade dos modelos 

Responsabilidade por dados incorretos ou incompletos 

Falta de considerações legais em contratos BIM existentes 

Falta de base legal para adotar BIM colaborativo 

Seguros pessoais não cobrem aspectos legais de trabalho colaborativo 
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termos que pode ser aplicada a um determinado objeto e o número de atores que devem 

compartilhar informações sobre o mesmo elemento demonstram o quanto a falta de clareza 

de definições ou classificação pode prejudicar a colaboração (Figura 15). 

FIGURA 15 – EXEMPLO DA DIVERGÊNCIA DE TERMOS DE UM MESMO OBJETO ENTRE ATORES DA CONSTRUÇÃO  

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O exemplo acima demonstra como a comunicação pode ser prejudicada caso a relação 

entre símbolos, conceitos e o mundo real não esteja claramente definida entre os 

interlocutores, e Ekholm (1996) indica que determinadas falhas no entendimento mútuo 

entre indivíduos de áreas diferentes remontam a problemas de linguagem, como a utilização 

de termos e conceitos comuns com significados e interpretações diferentes. O problema da 

semântica na comunicação apresentado por Chiu (2002), no tópico 2.3, demonstra como a 

falta de entendimento comum pode prejudicar a colaboração, reforçando limites sintáticos 

indicados por Pikas et al. (2016). 

Sistemas de classificação provêm maneiras de organizar grandes quantidades de 

informação presentes em projetos de construção civil de forma controlada e consistente, o 

que permite obter um entendimento comum entre as diversas especialidades técnicas e 

partes envolvidas, reduzindo a incidência de conflitos e mal-entendidos, facilitando a 

comunicação clara entre todos (AUTODESK, 2017; FERREIRA et al., 2017; UK BIM ALLIANCE, 

2019). Neste sentido, a classificação de elementos BIM é um dos elementos que pode ser 

considerado como objeto de limite que fomenta a colaboração, conforme definição de Pikas 

et al. (2016). 
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O ato de classificar, voltado a um propósito de aplicação específico, consiste em criar 

subdivisões de uma coleção de objetos em subgrupos. Para tanto, deve-se primeiro 

estabelecer o propósito do sistema de classificação, para que então se identifiquem as 

propriedades de interesse para distinguir os objetos entre grupos (EKHOLM, 2005). Com base 

em uma estrutura organizada, o sistema de classificação pode se tornar cada vez mais 

granular, conforme se avança nos seus subconjuntos (UK BIM ALLIANCE, 2019). 

Um sistema de classificação pode ser estruturado por meio da criação de diferentes 

classes, que determinam conjuntos de objetos que atendem a um critério estabelecido na 

classificação e a uma estrutura de níveis que determina a hierarquia entre diferentes classes, 

agrupando-as com o mesmo grau de detalhamento e granularidade. Conforme apresentado 

por Ekholm (2005), um sistema de classificação possui dois tipos de relação: a de inclusão, que 

relaciona classes em diferentes níveis de uma estrutura hierárquica contínua e a de 

pertencimento, que é verificada entre objetos ou classes que compõem uma classe de um 

nível hierárquico mais abrangente (Figura 16). 

FIGURA 16 – CONCEITOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE EM EKHOLM (2005) 

A ABNT NBR ISO 12006-2 define esta lógica como estrutura de composição do sistema 

de classificação, ilustrando as relações de hierarquias como relações “tipo-de” e “parte-de” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017). Uma relação “tipo-de” é definida 

quando uma subclasse ou objeto é um tipo de elemento da classe de hierarquia superior. A 

relação “parte-de” é definida por subclasses ou objetos que compõe o todo da classe superior, 

conforme exemplificado na Figura 17. 
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 FIGURA 17 – ESTRUTURA DE COMPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE NA ABNT NBR ISO 12006-2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2017) 

Para orientar o desenvolvimento de sistemas de classificação, internacionalmente 

elaborou-se a norma ISO 12006, que define uma estrutura geral e premissas base que devem 

ser consideradas para a criação de um sistema de classificação. Nela são identificados 

conjuntos de tabelas, classes e seus relacionamentos lógicos (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017c). 

Tabelas de um sistema de classificação podem ser facetadas, enumerativas, ou uma 

combinação de ambas. A estrutura definida pela ISO 12006-2 é de uma classificação facetada, 

que permite determinar as diversas formas de relacionamento entre as classes, de acordo 

com seus diferentes atributos. Nos sistemas facetados, um objeto pode receber múltiplas 

classificações, sendo caracterizado pela combinação das classes de suas diversas facetas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017). Um exemplo de classificação 

facetada de um objeto é apresentado na Figura 18, que mostra, a partir de um objeto simples, 

como a combinação das facetas é adotada para indicar todos os atributos que compõem um 

determinado elemento. 
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FIGURA 18 – EXEMPLO DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA DE UM OBJETO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE EM CETON (2014) 

Sistemas enumerativos de classificação procuram elencar todas as classes possíveis 

dentro de uma determinada área de aplicação, e são comumente representados utilizando 

hierarquias. No entanto, para se tornar um sistema abrangente, classificações enumerativas 

muitas vezes se tornam demasiadamente complexas, dificultando identificar seus princípios 

básicos de construção (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017). 

Internacionalmente, diversos sistemas de classificação para a construção civil foram 

desenvolvidos. Alguns dos que obtiveram maior difusão na indústria são os sistemas 

UniFormat, MasterFormat e Omniclass, criados nos Estados Unidos, e o sistema Uniclass, 

concebido no Reino Unido (AFSARI; EASTMAN, 2016; FERREIRA et al., 2017). Seus princípios 

são comparados no Quadro 7. 
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QUADRO 7 – COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO EXEMPLIFICADOS 

 

FONTE: ELABORADO COM BASE EM AFSARI E EASTMAN (2016) 

A maior parte dos sistemas é produzido a partir de uma referência base, como outras 

tabelas e normas, sendo que a ISO 12006 é a referência mais aplicada entre eles. A 

comparação dos sistemas também permite visualizar que a abrangência de tabelas facetadas 

é maior do que as tabelas enumerativas, que possuem uma classificação e aplicação de uso 

mais restritas. Isto fica claro na determinação dos padrões de informação ao longo do ciclo de 

SISTEMA DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Omniclass Masterformat Uniformat Uniclass 

PAÍS DE ORIGEM EUA EUA EUA Reino Unido 

PRODUZIDO POR CSI e CSC CSI e CSC CSI e CSC CPIc e NBS 

LÍNGUA Inglês Inglês Inglês Inglês 

PROPÓSITO E 
PROPRIEDADES 

Organizar, ordenar 
e recuperar 
informações para 
todos os objetos no 
ambiente 
construído ao 
longo do ciclo de 
vida do projeto 

Fornecer uma lista 
mestra para 
organizar 
resultados, 
requisitos, 
produtos e 
atividades dos 
trabalhos de 
construção. Mais 
usada em 
licitações, 
contratações e 
especificações 

Ordenar 
informações da 
construção, 
organizadas em 
torno de partes 
físicas de um 
complexo de 
construção e seus 
elementos 
funcionais, utilizadas 
principalmente para 
estimativas de custo 

Criada para 
organizar 
informação desde 
a fase de projeto 
até a construção. 
Usada para 
organizar 
bibliotecas de 
materiais e 
estruturar 
literatura sobre 
produtos e 
informações de 
projeto 

BASES DE 
REFERÊNCIA 

ISO 12006-2, ISO 
12006-3, 
MasterFormat, 
UniFormat, EPIC 

Práticas comuns da 
indústria e 
evoluções graduais 
do próprio sistema 

ISO 12006-2, 
avaliação de 
profissionais e 
especialistas 

ISO 12006-2, SfB, 
CAWS, EPIC, 
CESMM 

PRINCÍPIO  Facetada Enumerativa 
(hierárquica) 

Enumerativa 
(hierárquica) 

Facetada 

ORGANIZAÇÃO E 
TAXONOMIA 

15 tabelas inter-
relacionadas, 
conectadas por 
número e nome. A 
combinação das 
tabelas 21, 22 e 23 
permite classificar 
precisamente um 
produto 

Uma tabela com 
uma série de seis 
números e nome: 
nível 1 possui 
cinquenta divisões, 
que 
posteriormente é 
subdividido nos 
níveis 2, 3 ou até 4, 
em determinados 
casos, para maior 
detalhamento dos 
elementos 
classificados 

Uma tabela com 
designações 
alfanuméricas e 
títulos em cinco 
níveis: o nível 1 
possui nove 
categorias separadas 
pela sua função. O 
nível 2 separa estas 
categorias de acordo 
com as partes que 
compõem o todo, os 
níveis 3, 4 e 5 
subdividem as 
categorias para 
maior detalhamento 

A divisão das suas 
facetas é baseada 
no alfabeto, em 
11 tabelas, sendo 
que cada faceta é 
organizada em 
escala decimal até 
6 dígitos. As 
tabelas G, J, K e L 
podem ser 
utilizadas para 
classificar 
produtos 
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vida indicado pelo Royal Institute of British Architects, apresentado no estudo de Lea et al. 

(2015): o sistema UniFormat é mais condizente com as fases de início de projeto, entrega e 

uso da construção, o MasterFormat é indicado para a fase de projeto detalhado e construção, 

ao passo que a classificação de Omniclass, pelo seu caráter facetado, é aplicável ao longo de 

todas as fases descritas. 

Apesar de abrangentes e difundidos internacionalmente, os sistemas de classificação 

citados não são completamente aderentes às realidades locais. Portanto, está em 

desenvolvimento o sistema de classificação brasileiro baseado nas diretrizes da ABNT NBR ISO 

12006-2. Tal sistema é definido na norma ABNT NBR 15965 – Sistema de classificação da 

informação da construção. O objetivo da norma brasileira é fornecer um sistema de 

classificação adaptado aos padrões do mercado nacional, com a nomenclatura de objetos, 

práticas de trabalho e funções comumente adotadas no Brasil. 

Esta norma é dividida em sete partes distintas, que contêm as tabelas responsáveis 

pela composição de cada uma de suas facetas. São elas: 

• Parte 1: Terminologia e classificação; 

• Parte 2: Características dos objetos da construção (Tabelas 0M e 0P); 

• Parte 3: Processos da construção (Tabelas 1F, 1S e 1D); 

• Parte 4: Recursos da construção (Tabelas 2N, 2Q e 2C); 

• Parte 5: Resultados da construção (Tabelas 3E e 3R); 

• Parte 6: Unidades da construção (Tabelas 4U e 4A); 

• Parte 7: Informação da construção (Tabela 5I). 

No entanto, a norma brasileira ainda não está inteiramente disponível, o que dificulta 

a utilização prática deste sistema, enquanto padrões de classificação internacional não podem 

ser aplicados inteiramente ao contexto da indústria da construção nacional (FERREIRA et al., 

2017). Há também que se considerar dois fatores para promover a classificação de objetos 

BIM: o nível de detalhamento dos sistemas de classificação e as práticas adotadas comumente 

nas empresas de construção do mercado nacional. 

Em relação ao primeiro, deve-se levar em conta que o sistema de classificação não se 

propõe a apresentar códigos que detalhem inteiramente todo tipo de objeto até o último 
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nível, fato que poderia inviabilizar o sistema dada a enorme variação de tipos de objeto e até 

a própria modificação de componentes devido à evolução do mercado de construção. Os 

códigos servem como um guia de classes que irá nortear a categorização dos objetos. Estes 

devem ser complementados por descrições, identificações ou outro tipo de informação para 

que se possa chegar a um produto ou serviço completamente definido (AGÊNCIA BRASILEIRA 

DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017c). 

O segundo ponto diz respeito à efetiva aplicabilidade dos códigos gerados pelos 

sistemas de classificação à estrutura de códigos utilizada internamente por empresas, 

especialmente em construtoras e incorporadoras. Como apontado por Ferreira et al. (2017), 

os códigos gerados pelos sistemas podem ser demasiadamente extensos, trazendo 

informações não relevantes para determinada empresa, especialmente se considerados os 

sistemas de classificação internacionais.  

Ao mesmo tempo, os sistemas de codificação internos de muitas empresas já contam 

com a estrutura necessária para o desenvolvimento de seus processos, por meio de uma EAP 

padronizada. Portanto, em um contexto em que sistemas de classificação normatizados e 

comuns a todo o mercado ainda estão sendo desenvolvidos e consolidados no Brasil 

(FERREIRA et al., 2017), a integração dos modelos com as EAPs padronizadas de cada empresa 

pode suprir a necessidade de classificação de modelos para o desenvolvimento de projetos 

BIM colaborativos (LEA et al., 2015). 

Existem algumas estratégias para vincular o modelo BIM e as informações de 

classificação de uma determinada base de dados, que podem incluir ainda dados de controle 

de execução, datas de início de serviço, operação e manutenção. No entanto, o Guia 02 da 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2017c) ressalta que nem sempre é 

necessário ou vantajoso alimentar todas as informações desejadas diretamente nos objetos 

do modelo, mas sim vincular tais elementos a outras bases de dados externas que contêm os 

dados completos para determinado uso. 

A estratégia de integração de informações aos objetos, seja pelo uso de base de dados 

externa ou alimentação de determinadas informações diretamente nos elementos de 

construção, deve ser definida e acordada previamente ao desenvolvimento de cada projeto. 

Questões como nome dos atributos, parâmetros adotados e normas de formatação das 
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informações inseridas também devem ser tratadas e padronizadas para garantir a consistência 

do sistema (UK BIM ALLIANCE, 2019). 

Seja qual for a estratégia adotada, um atributo de metadados deve ser aplicado de 

modo a permitir a recuperação e a identificação da informação nas diversas plataformas 

utilizadas ao longo do ciclo de vida do edifício. Para tanto, a atenção principal deve estar na 

codificação dos elementos, que devem se tornar um ponto comum entre os modelos BIM e 

as diversas bases de dados externas, habilitando o uso em aplicações de orçamentação e 

planejamento, por exemplo (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 

2017c; UK BIM ALLIANCE, 2019).  

Para a alimentação dos códigos, o método mais comum é aplicá-los diretamente no 

software de autoria quando desenvolvida a modelagem. Em função da solução escolhida, este 

processo pode ser feito por diferentes métodos. Serão apresentadas nos próximos parágrafos 

algumas alternativas com base no software Autodesk Revit. Os parâmetros do Revit podem 

ser aplicados ao tipo, que engloba todos os objetos do mesmo tipo; e parâmetros de instância, 

que são aplicados apenas ao elemento especificado (AUTODESK, 2017). 

O programa já vem embutido com classificações do sistema Omniclass, como um 

parâmetro de tipo, automaticamente aplicado a diversas famílias. No entanto, as bases de 

dados pré-carregadas frequentemente são desatualizadas e representam apenas a Tabela 23 

do sistema de classificação da Omniclass, que corresponde aos produtos. Além da dificuldade 

já previamente discutida em aplicar o sistema internacional aos padrões brasileiros, um dos 

problemas no uso desta informação é que pode haver alterações em parâmetros de instâncias 

de objetos que demandariam modificações na classificação que não são possíveis devido aos 

parâmetros de tipo (AUTODESK, 2017). 

Outra forma de aplicação de informações é por meio das Keynotes (notas-chave), que 

são organizadas em um arquivo de texto separado e inicialmente configuradas com divisões 

do sistema MasterFormat. Estes arquivos podem ser editados para customizar as informações 

de forma a adequá-las a outros padrões de classificação. No entanto, os parâmetros de 

Keynote também são aplicáveis apenas ao tipo, o que impossibilita o uso de parâmetros 

exclusivos em elementos que possuem variações em suas instâncias (FERREIRA et al., 2017). 
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Além das estratégias acima, podem ser utilizados os parâmetros do Revit para 

indicação de códigos de classificação. Para tanto, a estratégia mais adequada é a criação de 

parâmetros customizados, que podem ser de projeto ou compartilhados (FERREIRA et al., 

2017). Parâmetros compartilhados podem ser utilizados em diversas famílias e modelos e 

ficam armazenados em um arquivo de texto separado, possibilitando a sua reutilização em 

diversos projetos. 

A diferença dos parâmetros de projeto em relação aos parâmetros compartilhados é 

que estes não podem ser aplicados a outros projetos nem armazenados em arquivos externos. 

Ambos podem ser aplicados tanto à instância quanto ao tipo do objeto (AUTODESK, 2017). 

Isto permite a flexibilidade de utilização e a alimentação de códigos de estruturas de 

classificação que podem ser aplicadas a diversas necessidades. Com isto, os metadados 

podem ser alimentados nos elementos necessários, possibilitando o vínculo com bases de 

dados externas e a extração de informações para diversos usos BIM. 

2.6. Guias, Protocolos e Mandates BIM 

Como meio de incentivar a adoção do BIM de maneira integrada, diversos documentos 

para implantação, elaboração de projetos ou contratação em BIM foram desenvolvidos, tanto 

nacional quanto internacionalmente. Estes documentos são definidos por Kassem, Succar e 

Dawood (2015) como Noteworthy BIM Publications (NBP) ou publicações BIM notáveis e 

constituem guias estruturados que orientam aspectos relativos à implementação, entrega de 

projetos e colaboração entre equipes. Têm como objetivo promover o entendimento do BIM, 

regular sua implantação ou definir requisitos obrigatórios para a condução de processos BIM 

(KASSEM; SUCCAR; DAWOOD, 2015). Tais documentos são categorizados em três grupos, 

segundo Kassem, Succar e Dawood (2015, p. 333, tradução nossa): 

• Guias (Guides): documentos que são descritivos e opcionais. Esclarecem 
metas, registram pesquisas / progressos ou simplificam tópicos complexos. 
Guias não fornecem passos detalhados para atingir uma meta ou completar 
uma atividade; 

• Protocolos (Protocols): documentos que são prescritivos e opcionais. 
Protocolos fornecem passos detalhados ou condições necessárias para se 
atingir uma meta ou entregar um resultado mensurável. Ainda que os 
documentos nesta categoria sejam prescritivos, são opcionais a não ser que 
sejam ditados por um mandato (mandate). 



 

83 

 

• Mandates (Mandates): documentos que são prescritivos e ditados por 
uma autoridade. Identificam o que deve ser entregue e, em alguns casos, 
como, quando e por quem. 

Além de autoridades públicas ou departamentos governamentais, também grandes 

empresas de construção promovem o desenvolvimento de guias, protocolos ou mandates 

como um dos principais passos para fomentar a adoção do BIM (SACKS; GUREVICH; 

SHRESTHA, 2016). 

A mera adoção de ferramentas BIM não possibilita a obtenção dos benefícios da 

metodologia, atingidos pela cooperação mais profunda entre os envolvidos. Estas vantagens 

são alcançadas por meio de comunicação mais eficiente e colaboração entre diferentes 

organizações com o uso de procedimentos padronizados. Deste modo, documentos como 

mandates, guias e protocolos são desenvolvidos com o objetivo de guiar a implantação de 

modo sistêmico (SACKS; GUREVICH; SHRESTHA, 2016). 

Tais documentos podem atuar efetivamente fomentando a colaboração e 

promovendo diretrizes que facilitem a integração por meio do BIM (ALRESHIDI; MOURSHED; 

REZGUI, 2017). A padronização de termos, processos, papéis e boas práticas definida por 

guias, mandates e protocolos pode atuar efetivamente na criação de vocabulário comum e 

redução de incertezas na condução do trabalho, promovendo também a transferência de 

conhecimento e facilitando a interação entre participantes. Tais fatores auxiliam na superação 

de limites para a colaboração, como os identificados por Pikas et al. (2016). 

Além disto, estes documentos podem estabelecer relações contratuais e aspectos 

relativos ao compartilhamento de riscos e benefícios, vitais para a promoção da cultura de 

projeto colaborativo e, em nível superior, para o estabelecimento de estratégias de IPD (AIA, 

2007). Conforme citam Zheng et al. (2017, p. 394, tradução nossa):  

Pesquisadores concordam unanimemente que a cooperação é fortemente 
associada com a comunicação, normas e instituições. Enquanto normas e 
comunicação motivam firmas a obedecer a instituições, incentivos e punições são 
o núcleo de arranjos institucionais. 

Diversos guias, protocolos e mandates foram publicados mundialmente, 

acompanhando a evolução na difusão do BIM. Kassem, Succar e Dawood (2015) analisaram 

57 publicações de oito países diferentes, enquanto Cheng e Lu (2015) listaram e categorizaram 
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123 documentos produzidos por agências governamentais entre 2007 e 2015. Sacks, Gurevich 

e Shrestha (2016) revisaram 15 documentos, indicando suas diferenças e similaridades. 

O grande volume de material disponível, apesar de representar uma fonte valiosa de 

informação, torna um desafio avaliar qual deve ser o modelo utilizado para a condução da 

implementação do BIM. Além disto, o material pode ser muito genérico e não se adaptar 

plenamente às necessidades da organização, ao passo que publicações internacionais podem 

conter práticas pouco adaptáveis à realidade do mercado da construção de determinado país. 

Para superar as limitações de critérios genéricos de determinados guias e protocolos, 

muitos documentos voltados à implantação BIM padronizam o estabelecimento do Bim 

Execution Plan (BEP) ou Plano de Execução BIM (PEB). 

Sacks, Gurevich e Shrestha (2016) mostram o exemplo de organizações relacionadas 

ao governo britânico que, mesmo operando sob a regulamentação mandatória do governo, 

possuíam requisitos e necessidades específicas. Tal característica demandou o 

desenvolvimento de diretrizes específicas para que os processos BIM fossem apropriados à 

realidade de cada uma das organizações. Segundo a PAS 1192-2:2013, o PEB deve conter as 

informações necessárias para desenvolver todas as atividades BIM e deve ser utilizado por 

todos os envolvidos no contrato (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2013). Tal documento 

deve ser elaborado a cada novo desenvolvimento de projeto BIM. 

Para poder avaliar qualitativamente documentos referentes à implementação BIM, 

Sacks, Gurevich e Shrestha (2016, p. 486, tradução nossa) desenvolveram uma série de tópicos 

padronizados baseados no conteúdo dos materiais avaliados, de modo a possibilitar a análise 

comparativa de diferentes guias com base em critérios comuns. Este processo produziu dez 

tópicos relevantes que são utilizados para sistematizar a análise e comparação do material: 

1. Interoperabilidade (arquitetura aberta e gestão de dados): requisitos que 
estipulam como os provedores de serviço devem fornecer seus dados do modelo 
de construção e em quais formatos especificamente, para que a informação possa 
ser trocada entre provedores de qualquer equipe do projeto, entre projetos 
diferentes e clientes da informação posteriores, como encarregados de 
manutenção e operação do edifício; 

2. Papel do Gerente BIM: quais são as responsabilidades e funções da pessoa ou 
pessoas designadas para gestão dos modelos; 

3. Modos de Colaboração (coordenação e detecção de conflitos): alguns guias 
determinam como os parceiros de projeto devem colaborar, determinando 
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diretrizes para compartilhamento de informação técnica e outros, indicando até 
formas de contrato que devem ser utilizadas (como IPD); 

4. Pré-qualificação de projetistas (Proficiência BIM): qual é o nível mínimo de 
habilidades e experiência em BIM requeridos para que projetistas e outros 
parceiros participem em um projeto de construção e quais são os métodos para 
estabelecer conformidade a estes critérios; 

5. Funções BIM ao longo das fases do projeto: quais são as principais fases do 
projeto e quais são os entregáveis para cada fase; 

6. Nível de Desenvolvimento / Nível de Detalhamento: a maior parte dos guias 
indica até que nível um modelo precisa ser desenvolvido ou detalhado para cada 
disciplina de projeto de acordo com a fase; 

7. Requisitos para Manutenção e Operação: qual o conteúdo e os formatos da 
informação do edifício requeridos para a entrega e para funções de operação e 
manutenção; 

8. Plano de Execução BIM (PEB): muitos guias demandam que cada equipe de 
projeto estabeleça um plano formal e específico para integração do BIM em um 
fluxo de informação, ao invés de estipular estas orientações no guia em si; 

9. Simulações: grande parte do valor do BIM reside na habilidade de executar 
simulações computacionais baseadas no comportamento do edifício projetado 
para checar o atendimento ao desempenho estabelecido. Alguns dos documentos 
procuram garantir o uso destas ferramentas por meio da demanda de análises e 
simulações específicas; 

10. Programação de Pagamentos: projetos BIM geralmente são desenvolvidos com 
maior detalhe na fase inicial do projeto se comparados com ferramentas 
tradicionais. Alguns documentos, particularmente aqueles preparados por clientes 
de organizações de construção, estipulam alterações na programação de 
pagamentos para projetistas de modo a reconhecer tal alteração, antecipando 
porcentagem dos honorários de projeto para as fases iniciais. 

Com base nestes tópicos, os autores analisaram 15 documentos, identificando suas 

similaridades, diferenças e grau de detalhamento para cada tópico. Dentre as publicações 

comparadas, nove são norte-americanas, uma britânica, uma finlandesa, uma norueguesa, 

uma australiana e uma cingapuriana (SACKS; GUREVICH; SHRESTHA, 2016). 

Todos os documentos avaliados apresentam critérios relativos a meios de colaboração. 

Aproximadamente metade deles indica a realização de reuniões regulares para coordenar as 

atividades do time BIM, outros indicam ambientes físicos ou digitais para compartilhar 

informações e ideias entre equipes com o objetivo de fomentar a colaboração. Houve também 

a proposta de condução de projeto pelo método “Big Room”, onde os projetistas e 

construtores são alocados no mesmo espaço durante parte ou toda a duração do projeto. 

Diversos documentos indicam estratégias de contratação e alguns mencionam IPD. O aspecto 
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central de todos os guias é promover o aumento da integração no processo de implementação 

do projeto (SACKS; GUREVICH; SHRESTHA, 2016). 

A análise também indicou que todos os guias comparados possuem diretrizes relativas 

à adoção do Plano de Execução BIM (PEB) (Quadro 8). Este plano é visto como um ponto 

central para a execução de um projeto em BIM, definindo critérios de compartilhamento de 

informação, responsabilidades de cada envolvido, softwares utilizados, nível de 

desenvolvimento dos componentes do modelo em cada estágio, entregáveis esperados ao 

longo do ciclo de vida do projeto e outras diretrizes cruciais para a sua condução (SACKS; 

GUREVICH; SHRESTHA, 2016). 

QUADRO 8 - COMPARATIVO DE CRITÉRIOS DO PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB) 

 

FONTE: SACKS, GUREVICH E SHRESTHA (2016, P. 493, TRADUÇÃO NOSSA) 

No entanto, apenas sete dos quinze documentos apresentaram template para 

desenvolvimento do PEB. Somente quatro indicam requisitos para entregáveis e de 

modelagem. Procedimentos de atualização de documentos são indicados em apenas três. 

A produção de documentação orientativa no Brasil está em seu início, principalmente 

proveniente de organizações governamentais, já que a definição oficial da estratégia BIM 
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nacional se deu em 2018 (BRASIL, 2018). No entanto, algumas associações de classe do 

mercado de construção publicaram guias orientativos nos últimos anos. 

A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) publicou, em 2013 e 

2015, respectivamente, os fascículos I e II do Guia de Boas Práticas em BIM, que focam na 

implantação e desenvolvimento de práticas BIM em escritórios de arquitetura (ASBEA, 2013, 

2015). A Câmara Brasileira de Indústria e Comércio publicou, em 2016, a Coletânea de 

Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras, composta por cinco volumes, 

referentes aos tópicos: fundamentos BIM, implementação BIM, colaboração e integração 

BIM, fluxos de trabalho BIM e formas de contratação BIM (CATELANI, 2016). No ano seguinte 

houve a publicação de um dos principais materiais orientativos para difusão e implantação do 

BIM: a coletânea de Guias BIM ABDI-MDIC, composta por seis guias (AGÊNCIA BRASILEIRA DE 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017a). 

O material publicado avançou significativamente o panorama de material orientativo 

para implantação BIM no mercado nacional. Os diversos volumes de cada uma das publicações 

mencionadas apresentam diretrizes relativas a fundamentação geral do BIM e definições 

conceituais, processos de implementação, discussão sobre temas relativos à 

interoperabilidade, diferentes tipos de software disponíveis no mercado, diretrizes para a 

execução de orçamentação e simulação baseada em modelos BIM, dentre outras (Quadro 9). 

Com base na sistematização das categorias principais dos guias proposta por Sacks, 

Gurevich e Shrestha (2016), os guias brasileiros foram qualificados (Quadro 10). Assim como 

aqueles avaliados pelos autores do estudo original, todos os guias brasileiros analisados 

possuem indicações relativas a modos de colaboração e requisitos relativos ao PEB. Os guias 

publicados pela AsBEA, possivelmente pelo seu escopo voltado a escritórios de projeto 

arquitetônico, são os menos completos dentre os avaliados, mas cabe ressaltar que foram os 

primeiros a serem publicados. A coletânea da CBIC, voltada a construtoras e incorporadoras, 

apresenta um material com grande foco na conceituação e determinação dos aspectos 

relativos ao BIM. Identificou-se que o material é voltado principalmente para o público geral, 

não só para profissionais experientes na metodologia. Da mesma forma, os guias da ABDI-

MDIC apresentam embasamento teórico no BIM, mas avançam no detalhamento de seus 

usos, como na elaboração de simulações e quantificações. 
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QUADRO 9 - QUADRO DE GUIAS BRASILEIROS BIM 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

  

Guia AsBEA Boas Práticas 
BIM 

Coletânea Implementação do BIM 
para Construtoras e Incorporadoras 

Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC 

2013 / 2015 2016 2017 

Fascículo I – Estruturação do 
Escritório de Projeto para a 
Implantação do BIM: 
conceitua o BIM e indica 
premissas de implantação e 
reestruturação em 
escritórios de arquitetura e 
processos do BIM 

Volume 1 – Fundamentos do BIM: 
conceituações gerais sobre BIM, seus 
benefícios e funcionalidades, casos 
de uso e explicações sobre níveis de 
desenvolvimento; 

Guia 1 – Processo de projeto BIM: apresenta 
os principais conceitos e processos BIM ao 
longo do ciclo de vida do edifício; 

Volume 2 – Implementação BIM: 
indica os obstáculos para adoção do 
BIM e etapas de planejamento de 
uma implementação BIM; 

Guia 2 – Classificação da informação no BIM: 
apresenta a aplicação da classificação da 
informação no BIM de acordo com sistemas 
existentes, conforme NBR 15965 e os 
benefícios dos sistemas de classificação; 

Fascículo II – Fluxo de 
Projetos em BIM - 
Planejamento e Execução: 
indica procedimentos de 
colaboração, mapeamento e 
controle de qualidade dos 
modelos BIM 

Volume 3 – Colaboração e 
Integração BIM: indica as premissas 
e boas práticas desejadas para 
promover a colaboração em BIM 
como diretrizes de modelagem, 
codificação, interoperabilidade, 
templates e softwares BIM; 

Guia 3 – BIM na quantificação, orçamentação, 
planejamento e gestão de serviços da 
construção: apresenta diretrizes para extração 
de quantitativos de serviços, equipamentos e 
materiais, análises de custos, planejamento e 
gestão de obras baseadas em BIM; 

Volume 4 – Fluxos de Trabalho BIM: 
apresenta fluxos de trabalho gerais, 
fluxograma do processo de 
planejamento da implementação 
BIM, os casos de uso do BIM ao longo 
do ciclo de vida completo de uma 
edificação e fluxogramas 
correspondentes às diferentes fases 
de projeto; 

Guia 4 – Contratação e elaboração de projetos 
BIM na arquitetura e engenharia: apresenta 
as principais questões a serem definidas nos 
editais e/ou contratos em BIM, e a 
metodologia para desenvolvimento de 
projetos BIM de diferentes disciplinas; 

 

Volume 5 – Formas de Contratação 
BIM: indica diretrizes sobre formas 
de contratação, entregáveis, direitos 
e responsabilidades, controle de 
qualidade e critérios de avaliação de 
modelos BIM. 

Guia 5 – Avaliação de desempenho energético 
em projetos BIM: apresenta as possibilidades 
de avaliação de acordo com os diferentes 
níveis de desenvolvimento do projeto, 
requisitos do modelo para viabilizar a avaliação 
e etiquetagem em modelos e projetos BIM; 

  

Guia 6 – A implantação de processos BIM: 
apresenta diretrizes para o planejamento da 
implantação de BIM nas organizações: 
diagnóstico, definição de metas, roadmap 
estratégico, plano de implantação nas quatro 
dimensões do BIM, gerenciamento da 
implantação. 
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QUADRO 10 - COMPARAÇÃO ENTRE GUIAS BRASILEIROS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM BASE EM SACKS, GUREVICH E SHRESTHA (2016) 

Apesar de guias, protocolos e mandates atuarem como peça central na facilitação da 

implementação do BIM (SACKS; GUREVICH; SHRESTHA, 2016) e fomentarem a colaboração 

entre os envolvidos com base em critérios padronizados e procedimentos definidos, são 

diversos os desafios existentes na efetiva utilização destes documentos. Alreshidi, Mourshed 

e Rezgui (2017, p. 93, tradução nossa) indicam que, apesar de guiarem os processos, 

documentos orientativos publicados por grandes organizações ou órgãos governamentais 
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nem sempre são seguidos ou facilitam o processo de colaboração devido às seguintes 

limitações: 

• Definem processos de colaboração de uma forma difícil de integrar com 
soluções técnicas; 

• Indivíduos tendem a não adotar os padrões até que sejam obrigados por 
requisitos compulsórios de clientes; 

• Muitos indicam recomendações e não regras, e pessoas tendem a adotar 
somente regras; 

• São omissos aspectos relativos à governança; 

• Foram desenvolvidos por grandes empresas, o que por vezes dificulta a 
aplicação por empresas de pequeno ou médio porte; 

• Refletem os desejos, problemas e preocupações de grupos específicos, 
excluindo outros; 

• Padrões evoluem continuamente. 

Lea et al. (2015) indicam que a maior parte dos protocolos BIM são elaborados para 

atender a escala da indústria como um todo, mas que tais documentos demandam adaptações 

substanciais para implantação no contexto organizacional dentro de um projeto. Isto é 

corroborado pelo indicador do estudo de Becerik-Gerber et al. (2011 apud LEA et al., 2015): 

65% das empresas que padronizaram seus processos BIM o fizeram por meio da elaboração 

de manuais e guias internos, e não pelo uso de padrões pré-estabelecidos. 

Neste sentido, a construção de um sistema integrado de gestão que incorpore as 

diretrizes de documentos orientativos como guias, protocolos e mandates poderia atuar como 

facilitador na implantação destas na escala da organização, pela automatização ou 

incorporação efetiva de seus critérios no fluxo de trabalho de uma organização ou equipe, que 

é um dos aspectos considerados vitais para o sucesso da colaboração em BIM (LEA et al., 

2015). A escassez de análises qualitativas dos guias produzidos internacionalmente e a falta 

de análise e padronização do material publicado no Brasil também podem contribuir para a 

proliferação de documentos sem critérios comuns. Isto dificulta a adoção prática destas 

diretrizes pelos profissionais do mercado, que não possuem critérios para embasar a avaliação 

e seleção de qual dos guias seguir. 
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3. MÉTODO 

3.1. Esquema geral 

O desenvolvimento da dissertação é baseado no método de Design Science Research, 

que prevê a condução de pesquisas que objetivem desenvolver o conhecimento para a 

elaboração de artefatos utilizados na solução de problemas práticos de determinado contexto 

(VAN AKEN, 2004). Pesquisas elaboradas com este método devem buscar, por meio da 

geração de conhecimentos não somente descritivos, mas prescritivos, entender problemas e 

propor soluções por meio de artefatos que possam dar uma resposta satisfatória às questões 

levantadas, permitindo-se também generalizar os resultados obtidos para uma mesma classe 

de problemas, possibilitando a aplicação do artefato em contextos similares (LACERDA et al., 

2013). 

O delineamento de Design Science Research proposto por Dresch, Lacerda e Antunes 

Júnior (2015), prevê que a pesquisa se desenvolva em cinco etapas distintas:  

• Conscientização: deve haver a compreensão do problema, identificadas as 

condições do ambiente externo, artefatos previamente existentes para a 

determinada classe de problemas identificada e suas limitações; 

• Sugestão: devem ser propostas alternativas para a solução do problema até a 

definição de um artefato a ser desenvolvido; 

• Desenvolvimento: nesta etapa o artefato deve ser elaborado explicitando as 

escolhas adotadas para o seu desenvolvimento, seus componentes e relações 

causais que gerem os efeitos desejados para que o artefato realize seu objetivo; 

• Avaliação: fase na qual o artefato deve ser avaliado, por algum mecanismo de 

avaliação definido na pesquisa; 

• Conclusão: na última etapa, devem ser sintetizados os resultados obtidos com 

a aplicação do artefato e generalizado o conhecimento, justificando a 

contribuição da pesquisa para a classe de problemas estabelecida. 

Os artefatos gerados pelo método podem ser classificados em quatro tipos, conforme 

indicado por March e Smith (1995): constructos, que provém uma conceituação de problemas 

específicos a um domínio e suas respectivas soluções; modelos, que expressam a relação entre 
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os constructos, fazendo uma representação de realidade; métodos, que determinam um 

conjunto de etapas para a condução de processos, que podem estar ligados a modelos e 

determinam um conjunto de constructos; instanciações, que são a concretização de um 

artefato que operacionaliza construtos, modelos e métodos em seu ambiente de aplicação. 

A dissertação foi elaborada por meio da participação do pesquisador em contextos 

reais de implantação e busca pelo desenvolvimento de projetos BIM a nível colaborativo. 

Foram feitos estudos por meio de duas empresas construtoras e incorporadoras no estado de 

São Paulo, que atuam na incorporação e construção de produtos imobiliários residenciais 

verticais de médio e alto padrão. Ambas as empresas terceirizam a equipe de projetistas para 

o desenvolvimento de projetos das diferentes disciplinas da engenharia, tais como: 

arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, ar condicionado.  

As duas construtoras participantes possuem sistema de gestão de qualidade que 

padroniza processos dos seus diversos setores, seja na execução da obra ou ao longo do 

desenvolvimento de projetos. Deste modo, a formalização das rotinas de gestão e controle de 

qualidade são valorizadas nas empresas, o que criou ambiente mais favorável para a 

implantação sistematizada de processos BIM. Uma das empresas iniciou seus estudos para 

adoção do BIM em 2017 e a outra iniciou o processo de implantação em 2019. Em ambos os 

contextos, a equipe das empresas possuía pouco conhecimento sobre a metodologia BIM. 

A pesquisa foi submetida e aprovada na Plataforma Brasil, identificada sob o código de 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 26641319.7.0000.5504. Foi 

elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que consta no Apêndice A. 

As condicionantes básicas do problema e a identificação do contexto em que a 

pesquisa está inserida, assim como o artefato proposto, são indicadas na Figura 19. 
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FIGURA 19 - ESQUEMA DE PROBLEMA, AMBIENTE DE APLICAÇÃO E ARTEFATO PROPOSTO. 

  

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR BASEADO EM DRESCH, LACERDA E ANTUNES JÚNIOR (2015) 

O trabalho de desenvolvimento do framework proposto foi conduzido por uma 

combinação de desenvolvimento de instanciações, constructos, modelos e método para 

resolver o problema da implantação do BIM colaborativo no contexto estudado, aplicado em 

um ambiente real (LACERDA et al., 2013; MARCH; SMITH, 1995).   

A Figura 20 mostra os artefatos gerados a partir do processo de desenvolvimento da 

pesquisa. O estudo partiu do exercício da prototipagem de modelos BIM com base em 

projetos das construtoras participantes do estudo, conforme demonstrado no item 3.4. Esta 

prototipagem produziu instanciações de modelos BIM que serviram para compreender e 

definir os requisitos necessários para extração de informações para os usos BIM 3D, 4D e 5D, 

com base no contexto das empresas e softwares adotados. 

A partir desta instanciação com base em casos reais, foram abstraídos os conceitos e 

identificados os constructos aptos a solucionar as questões necessárias para possibilitar a 

performance esperada dos modelos BIM em um processo de desenvolvimento de projetos. 

Estes constructos são detalhados na seção 4.2. Após esta etapa, foram definidos modelos de 

uso que permitam relacionar os diferentes constructos identificados, de forma a estabelecer 

os processos para uso de BIM 3D, 4D e 5D. Por fim, foram propostos documentos que atuam 
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como o método que dá as diretrizes e procedimentos guia para a utilização do material 

produzido, dentro do contexto estudado. 

FIGURA 20 - ESQUEMA DE RESULTADOS COM BASE NO DESIGN SCIENCE RESEARCH 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Nos itens a seguir serão demonstradas em maiores detalhes as atividades conduzidas 

para cada uma das etapas do Design Science Research de acordo com o delineamento de 

Dresch, Lacerda e Antúnes Junior (2015). 

3.2. Conscientização do problema 

A primeira etapa da condução da pesquisa é definida como a conscientização do 

problema. Esta atividade deve promover uma identificação do problema a ser tratado e uma 

compreensão das suas repercussões no contexto estudado, assim como a identificação de 

objetivos ou metas que deveriam ser atingidas para se considerar o problema como 

satisfatoriamente resolvido. A partir da conscientização do problema deve ser conduzida uma 
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revisão da literatura, de modo a identificar artefatos existentes que possam representar uma 

possível solução para o problema (LACERDA et al., 2013). 

A revisão bibliográfica foi realizada em bases de conhecimento científico, livros e 

publicações de autores e organizações referenciais na área, além de guias e manuais de 

implantação de BIM. O foco da revisão foi aprofundar o conhecimento nos seguintes tópicos, 

que embasaram o desenvolvimento das demais etapas: 

• Conceituação geral do BIM, com usos em processos 3D, 4D e 5D; 

• Panorama de difusão e maturidade do mercado para implementação BIM; 

• Colaboração de projetos em BIM (Building Information Modeling); 

• Barreiras na adoção do BIM colaborativo; 

• Sistemas de classificação; 

• Avaliação de guias, protocolos e mandates, e seu impacto como facilitadores 

da implementação do BIM colaborativo. 

Com base na bibliografia levantada, foram indicados os principais entraves para a 

adoção de um projeto colaborativo e obstáculos à adoção do BIM, os requisitos para se atingir 

um BIM no nível de maturidade colaborativo e os critérios importantes para fomento da 

colaboração com base na literatura de referência. 

Diferentes processos e guias de implementação do BIM foram evidenciados com foco 

no material produzido no Brasil. Este processo permitiu identificar oportunidades de aplicação 

e avaliar artefatos existentes que possam embasar a elaboração de artefato próprio nas fases 

seguintes. A discussão sobre a revisão bibliográfica está apresentada no capítulo 2. 

Além da revisão bibliográfica, uma parte importante da conscientização do problema 

também foi realizada por meio de interação direta com profissionais das construtoras 

implantando o BIM, de modo a identificar as demandas e os resultados esperados com a 

adoção. 

Foram definidas pelas construtoras as expectativas de uso dos modelos BIM 

desenvolvidos, de modo a pautar os critérios de modelagem adotados para os projetos piloto. 

Conforme definição da Pennsylvania State University (COMPUTER INTEGRATED 

CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2010), os usos determinados foram: Coordenação 3D 
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(3D Coordination), Planejamento de Cronograma (Phase Planning), Planejamento de Canteiro 

de Obras (Site Utilization Planning), Estimativa de Custos (Cost Estimation) e Validação de 

Regras e Códigos (Code Validation).  

A especificação destes usos afetou diretamente a lógica de produção dos modelos, já 

que estes deveriam não só representar adequadamente o protótipo 3D digital da construção, 

mas conter informações vinculadas à elaboração de orçamentos e planejamento virtual da 

construção. Este requisito também tornou necessário o envolvimento de profissionais das 

áreas de orçamento e planejamento das construtoras para que fornecessem as diretrizes 

organizacionais que precisavam ser seguidas para a elaboração dos modelos. 

No contexto de implantação do BIM estudado, as construtoras e incorporadoras foram 

as principais definidoras dos padrões de modelagem e processos de trabalho para condução 

de projetos em BIM. Isto se justificou devido a dois pontos principais: 

1. Como a expectativa de usos do BIM desejados pelas construtoras incluía 

integração com orçamento e planejamento, houve a necessidade de 

alinhamento fiel do modelo aos padrões construtivos da empresa e 

classificações padronizadas. Portanto, a diretriz foi baseada nos preceitos do 

cliente e não na prática executada pelos escritórios de projeto que já 

modelavam em BIM; 

2. A incorporação do desenvolvimento dos padrões pela construtora pode 

reduzir a perspectiva de trabalho e custos adicionais que seriam absorvidos 

pelo projetista para definição de padrões de trabalho com o BIM. Este ponto 

contribui para a equalização da relação de obtenção de benefícios com adoção 

do BIM entre fornecedores e clientes, fator importante para a motivação na 

implantação do sistema por parte dos projetistas (ZHENG et al., 2017). 

A plataforma de soluções BIM da Autodesk fornece uma base comum de softwares 

que pode ser utilizada desde a modelagem até a compatibilização 3D, planejamento 4D e 

extração de quantitativos através do Revit, Navisworks e plugins de apoio, quando necessário. 

Ela foi selecionada para desenvolvimento do framework pois softwares da empresa já eram 

utilizados pelas construtoras e maior parte dos projetistas. Portanto, apesar de outras 
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plataformas oferecerem soluções integradas BIM, os programas da Autodesk ofereceram a 

alternativa mais integrada às práticas existentes das empresas do estudo.  

Naturalmente, esta plataforma possui limitações em diversos aspectos, 

principalmente quando são necessárias funções mais avançadas para planejamento de obra e 

orçamentação. No entanto, como apresentado nos itens 2.1.2 e 2.1.3, possui uma abrangência 

de recursos que permite atender mais usos do BIM dentro de uma única plataforma. Trabalhar 

com outras plataformas demandaria também o uso exclusivo do esquema IFC para troca de 

modelos e dados. Apesar da interoperabilidade ser um aspecto muito importante na aplicação 

do BIM, nesta pesquisa considerou-se que a adoção de plataforma proprietária permitiu focar 

mais nos processos integrados e ferramentas disponíveis para automação sem precisar levar 

em conta, em maior profundidade, a consistência de exportações e mapeamento correto de 

elementos ao esquema IFC, o que reduz a complexidade do processo. 

Como meio de transferência de conhecimento entre atores, foi incentivada a 

participação dos diversos profissionais envolvidos de maneira direta no processo de propostas 

para diretrizes adotadas, tanto da equipe da construtora quanto de projetistas externos. Esta 

condução de ciclo de questionamento e análise por meio de diferentes perspectivas pode 

representar uma importante estratégia para aprendizado coletivo, como indicam Pikas et al. 

(2016). Foram realizadas reuniões para discussão dos modelos, processos e diretrizes 

desenvolvidos a serem adotados com equipes de orçamento, obras, projetos e planejamento 

das construtoras (Figura 21), além dos projetistas parceiros.  
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FIGURA 21 - REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE PADRÕES EM CONSTRUTORA PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR 

3.3. Sugestão e desenvolvimento do artefato 

A segunda etapa consiste na sugestão de possíveis soluções para o problema a partir 

dos artefatos previamente identificados e de condicionantes colocadas na conscientização do 

problema. Como suporte para a sugestão de soluções, foi adotada a premissa de desenvolver 

modelos protótipos baseados em projetos piloto da construtora, de forma a possibilitar o 

estabelecimento das diretrizes com base em testes práticos.  

Para a modelagem, foram utilizados como base os arquivos de projeto em DWG de 

cada uma das disciplinas. É importante ressaltar que a modelagem a partir de desenhos 2D 

não teve como objetivo estabelecer um processo análogo para o desenvolvimento de projetos 

BIM no futuro. O framework não foi concebido considerando que os processos se basearão 

em projetos 2D posteriormente modelados por terceirizados, mas sim no desenvolvimento de 

modelos BIM desde a concepção do projeto. O uso de projetos bidimensionais deveu-se 

apenas à necessidade de referência de projetos para a modelagem dos protótipos que 

pudessem ser utilizados para a definição das diretrizes da construtora. Os empreendimentos 

que foram designados para modelagem de protótipos são edifícios residenciais verticais, em 

um total de três empreendimentos modelados.  
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A prática corrente de desenvolvimento de projetos para as construtoras, também 

adotada pelos projetistas parceiros, é a de elaboração de projetos em 2D por meio do CAD. 

No entanto, alguns dos escritórios trabalham com softwares BIM, utilizando o Autodesk Revit 

e o Archicad, para modelagem de projetos arquitetônicos. Outros possuem, no seu quadro de 

funcionários, profissionais que realizaram cursos de ferramentas de modelagem mas não 

implantaram efetivamente o BIM nas suas rotinas. Os projetistas que já trabalham com 

projeto modelado em BIM geram plantas em arquivos DWG para intercâmbio com a 

construtora e demais projetistas. 

A modelagem dos protótipos por parte do pesquisador foi realizada com o software 

Autodesk Revit 2017. Os projetos estruturais foram desenvolvidos em TQS e houveram testes 

de exportação para Revit por meio de plugin de comunicação entre arquivos nativos de TQS e 

Revit. Isto permitiu testar e propor diretrizes que incorporassem o fluxo de trabalho de 

modelo partindo do software de cálculo estrutural utilizado pelo projetista. 

 As premissas de BIM colaborativo e artefatos existentes identificados na etapa 

anterior e os padrões das construtoras e incorporadoras responsáveis pelos 

empreendimentos modelados foram entradas que forneceram base para a discussão dos 

padrões em conjunto. A discussão em conjunto também utilizou os modelos protótipos 

desenvolvidos para a demonstração das soluções e ajustes necessários. Portanto, a prática de 

modelagem e discussão para estabelecimento dos padrões demonstrou-se cíclica e interativa, 

pois os modelos gerados embasaram a definição conjunta das diretrizes, que por sua vez 

demandaram revisão e atualização dos modelos (Figura 22). 
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FIGURA 22 - FLUXO DEMONSTRATIVO DO PROCESSO ADOTADO  

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

As saídas principais do processo de modelagem foram os modelos BIM das diversas 

disciplinas. A discussão em conjunto com os diversos envolvidos produziu o material base que 

subsidiou a proposta de sugestões para o framework na etapa de desenvolvimento das 

soluções. A demonstração das soluções propostas, testes realizados e definições do 

framework estão detalhados no capítulo 4. 

3.4. Avaliação e conclusões 

A etapa de avaliação do artefato proposto foi feita por meio da avaliação do 

pesquisador e de outros profissionais envolvidos no processo de elaboração das diretrizes, 

tanto das construtoras quanto dos projetistas. Após a elaboração do framework, foi feita sua 

aplicação em situações reais de desenvolvimento de projetos das duas construtoras 

participantes do estudo. Isto permitiu colher dados sobre a eficácia das soluções e das 

diretrizes propostas para resolver o problema de pesquisa, auxiliando na implantação e 

condução de um projeto BIM colaborativo conforme conceito adotado nesta dissertação. 

A avaliação do pesquisador abordou dificuldades e condicionantes encontradas ao 

longo do processo de elaboração do framework, ressaltando as principais questões que 
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devem ser consideradas ou pontos críticos a se atentar para a aplicação das diretrizes em 

contextos similares, assim como a percepção sobre a eficácia do framework aplicado na 

condução de projetos pelas construtoras. 

Para a análise do framework pelos participantes externos da pesquisa, foram 

elaborados dois questionários de avaliação dos itens propostos, considerando espaço para 

comentários sobre as percepções referentes à aplicação das diretrizes do framework nos 

projetos BIM determinados. Um dos questionários foi destinado aos profissionais das 

construtoras e incorporadoras, e outro direcionado aos profissionais de escritórios de projetos 

que participaram do processo de definição e aplicação do framework nas construtoras.  

O questionário proposto foi desenvolvido de modo a obter retorno quantitativo sobre 

a eficácia de diversos itens propostos no framework, utilizando escalas de avaliação, como a 

escala de Likert, e determinadas perguntas de caráter aberto. Foi adotada a escala de 

avaliação de 1 a 6 para o questionário. Sua primeira versão consta no Apêndice B. Esta foi 

submetida à avaliação de especialistas para que pudesse ser refinada e otimizada.  

O questionário revisado foi enviado aos participantes por meio de formulários 

eletrônicos do Google Formulários4. As questões transcritas do questionário final enviado às 

construtoras e incorporadoras estão apresentadas no Quadro 11, e as transcritas do 

formulário enviado aos escritórios de projetos constam no Quadro 12. 

  

 
4Formulário direcionado às construtoras: https://forms.gle/ZyD1PhmAruV4cyr26 / Formulário direcionado aos 

escritórios de projeto: https://forms.gle/XiVNfkvrbXCe3MU77  

https://forms.gle/ZyD1PhmAruV4cyr26
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QUADRO 11 – QUESTÕES ENVIADAS PARA AS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS  

Avaliação do processo geral do Framework 
 
1. Considerando materiais propostos no framework (manual BIM, fichas técnicas de modelos, fluxos de 

projeto, templates, parametrização de tabelas), marque abaixo se os processos e documentos 
estabelecidos são eficientes para: 
a. Reduzir incertezas do processo BIM ao definir vocabulário comum entre os atores 
b. Adotar modelos BIM de protótipos como elementos de interação entre diversos setores (obra, 

orçamento, projeto) 
c. Definir com clareza escopo de itens previstos em cada modelo entregue 
d. Promover um entendimento compartilhado entre construtoras e parceiros sobre o processo BIM a ser 

desenvolvido 
e. Nenhuma das acima 
f. Outros 

2. Dê uma nota para a facilidade no entendimento do conjunto de documentos e diretrizes propostas pelo 
framework. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 muito difícil e 6 muito fácil 

3. Dê uma nota para a utilidade da modelagem de um protótipo de edifício para proposição e validação das 
diretrizes do processo BIM (escopo de cada modelo, parâmetros de classificação e parametrização de 
objetos). Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 

4. Você considera que o processo de implantação e o material proposto no framework auxiliaram na 
colaboração dos profissionais dos diferentes setores da empresa (planejamento, orçamento, projetos, 
etc.)? 
a. Comente sobre a questão anterior, indicando tanto os pontos observados como positivos quanto os 

negativos. * 
5. Você considera que o processo de implantação e o material proposto no framework auxiliaram na 

colaboração dos parceiros terceirizados (projetistas, etc.), atuando como pontos comuns na definição dos 
processos BIM da empresa? 
a. Comente sobre a questão anterior, indicando tanto os pontos observados como positivos quanto os 

negativos. * 
6. Descreva brevemente os resultados obtidos até o momento em relação ao desenvolvimento de projetos 

adotando as diretrizes definidas com o framework 
 
Avaliação de documentos e ferramentas específicas 
 
7. Dê uma nota para a utilidade do Fluxo de Projetos na definição das entregas e mapeamento do processo. 

Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 
8. Dê uma nota para a utilidade da Ficha Técnica de escopo de modelos e diretrizes para entregas de cada 

disciplina, de acordo com a fase do projeto, para a definição dos tipos de elementos e grau de 
detalhamento modelados em cada entrega. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 
muito útil 

9. Dê uma nota para a utilidade do template e tabelas de quantificação parametrizadas para os modelos das 
disciplinas selecionadas no estudo. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 

10. Dê uma nota para a utilidade da padronização da classificação de elementos BIM conforme estrutura de 
classificação interna da construtora. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 

11. Dê uma nota para a utilidade da criação e adoção de Search Sets pré-definidos no Navisworks para 
gerenciamento dos modelos, considerando os códigos padronizados para uso nos processos BIM na 
compatibilização, planejamento e quantitativos. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 
6 muito útil 

12. Caso deseje, deixe sugestões para evolução ou ajustes do framework proposto* 

 
*: Questão de caráter opcional 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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QUADRO 12 – QUESTÕES ENVIADAS PARA ESCRITÓRIOS DE PROJETO PARTICIPANTES 

Avaliação do processo geral do Framework 
 

1. Indique sua disciplina de projeto 
2. Considerando materiais propostos no framework (manual BIM, fichas técnicas de modelos, fluxos de 

projeto, templates, parametrização de tabelas), marque abaixo se os processos e documentos 
estabelecidos são eficientes para: 
a. Reduzir incertezas do processo BIM ao definir vocabulário comum entre os atores 
b. Adotar modelos BIM de protótipos como elementos de interação entre diversos setores (obras, 

orçamento, projeto) 
c. Definir com clareza escopo de itens previstos em cada modelo entregue 
d. Promover um entendimento compartilhado entre construtoras e parceiros sobre o processo BIM a ser 

desenvolvido 
e. Nenhuma das acima 
f. Outros 

3. Dê uma nota para a facilidade no entendimento do conjunto de documentos e diretrizes propostas pelo 
framework. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 muito difícil e 6 muito fácil 

4. Dê uma nota para a facilidade percebida no desenvolvimento de um projeto BIM colaborativo em um 
contexto onde as diretrizes estão estabelecidas, comparado a um processo BIM onde não há nenhuma 
diretriz estabelecida (escopo de cada modelo, parâmetros de classificação e parametrização de objetos). 
Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 muito difícil e 6 muito fácil 

5. Você considera que o processo de implantação e o material proposto no framework auxiliaram na 
colaboração do escritório de projeto com a construtora contratante e demais profissionais da equipe de 
projeto, atuando como pontos comuns na definição dos processos BIM a serem seguidos? 

a. Comente sobre a questão anterior, indicando tanto os pontos observados como positivos quanto os 
negativos. * 

6. Descreva brevemente os resultados obtidos até o momento em relação ao desenvolvimento de projetos 
adotando as diretrizes definidas com o framework 

 
Avaliação de documentos e ferramentas específicas 
 
7. Dê uma nota para a utilidade do Fluxo de Projetos na definição das entregas e mapeamento do processo. 

Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 
8. Dê uma nota para a utilidade da Ficha Técnica de escopo de modelos e diretrizes para entregas de cada 

disciplina, de acordo com a fase do projeto, para a definição dos tipos de elementos e grau de 
detalhamento modelados em cada entrega. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 
muito útil 

9. Dê uma nota para a utilidade do template e tabelas de quantificação parametrizadas para os modelos das 
disciplinas selecionadas no estudo. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 sem utilidade e 6 muito útil 

10. Dê uma nota para o impacto da inclusão da classificação de elementos BIM nos objetos modelados, 
conforme estrutura de classificação interna da construtora. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 
impacta muito negativamente e 6 impacta muito positivamente 

11. Dê uma nota para a dificuldade da adaptação da forma de modelagem, considerando as diretrizes de 
construção dos elementos conforme orientação da construtora para uso nos processos BIM na 
compatibilização, planejamento e quantitativos. Pontue em uma escala de 1 a 6, sendo 1 muito difícil e 6 
muito fácil 

12. Caso deseje, deixe sugestões para evolução ou ajustes do framework proposto* 
 
*: Questão de caráter opcional 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A discussão sobre os resultados obtidos e a análise do artefato constam no capítulo 5. 

A conclusão explicita os pontos considerados positivos e limitações do framework proposto 
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para a condução de projetos BIM colaborativos. Na conclusão, demonstrada no capítulo 6, são 

indicadas as possibilidades de generalização e aplicação do framework em outros casos, assim 

como as restrições da pesquisa e possibilidades de desdobramento e evolução do trabalho. 
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4. PROCESSO DE ELABORAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO FRAMEWORK 

4.1. Panorama geral do framework 

Um framework é definido pelo dicionário Merriam-Webster como uma estrutura 

conceitual base sobre determinado conjunto de ideias (MERRIAM-WEBSTER, 2020, tradução 

nossa). O dicionário BIM define framework como um conjunto de estruturas teóricas que 

explicam ou simplificam aspectos complexos de um domínio ao identificar conceitos chave e 

suas relações (BIME INITIATIVE, 2019, tradução nossa).  Essa definição é próxima à usada por 

Jung e Joo (2011), que define framework como um conjunto sistemático de relações ou um 

esquema, estrutura ou sistema conceitual sobre determinado domínio. Segundo tais autores, 

o propósito de estabelecimento de um framework pode ser: guiar esforços de pesquisa, 

aprimorar comunicações por meio de um entendimento compartilhado e também integrar 

conceitos relevantes em um modelo descritivo ou preditivo. 

Neste sentido, o propósito de fornecimento do framework para BIM colaborativo está 

alinhado com a premissa de eliminação de limites que impedem a colaboração, estabelecendo 

vocabulário comum a todos os participantes e métodos padronizados que reduzam incertezas 

na condução dos projetos.  

O framework proposto é configurado por uma estrutura que alia documentos 

orientativos como protocolos, fluxos e Planos de Execução BIM a um material composto por 

templates, configurações de softwares, padronização de parâmetros para automatizar os 

processos do desenvolvimento de um projeto BIM, compreendendo a compatibilização 3D, 

planejamento 4D e extração de quantitativos para orçamento 5D (Figura 23). Com a proposta 

deste material prático para integração das diretrizes do framework diretamente aos softwares 

da plataforma, espera-se mitigar algumas das limitações indicadas por Alreshidi, Mourshed e 

Rezgui (2017) e facilitar a aplicação direta das diretrizes estabelecidas no desenvolvimento e 

gestão dos modelos. A estrutura completa do framework está apresentada de forma 

sintetizada no Apêndice C, que permite visualizar todos seus componentes agrupados. 
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FIGURA 23 – DOCUMENTOS, CONFIGURAÇÕES E FERRAMENTAS QUE COMPÕEM O FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O processo de estabelecimento das diretrizes seguiu o fluxo indicado na Figura 24, que 

pode ser considerado um fluxo base para determinação das diretrizes em diversos contextos. 

O fluxo iniciou-se por guias ou manuais pré-estabelecidos (caixas verdes na figura), que 

determinam um ponto de partida a partir de algum material ou boa prática pré-definida. No 

caso desta dissertação, este ponto de partida foi a revisão bibliográfica conduzida no capítulo 

2, que compreendeu a análise de guias nacionais publicados. A partir desta referência, a 

definição dos processos da construtora foi iniciada com a modelagem de um protótipo para 

apoio no estabelecimento destas diretrizes, que foi base de testes para estruturar os modelos 

de informação e a extração de informações para o planejamento 4D e quantitativos 5D.  
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FIGURA 24 – FLUXO DE ESTABELECIMENTO DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Foram definidas as disciplinas que deveriam ser modeladas no processo de 

desenvolvimento de projetos BIM, para que fossem detalhadas as diretrizes referentes a cada 

uma das especialidades da engenharia. Como o mercado brasileiro ainda não possui níveis 

avançados de adoção BIM (KASSEM; SUCCAR, 2017), muitos escritórios ainda não estão 

adaptados. Isto ocorre principalmente para projetos muito específicos como 

impermeabilização, decoração, dentre outros, conforme constatado no estudo em conjunto 

com as construtoras. Portanto, para o framework foram considerados como base os projetos 

de arquitetura, estrutura e instalações (hidráulica, elétrica e ar condicionado). 

Baseado na definição das disciplinas, pôde ser elaborado o fluxo de projetos, que 

mapeia o fluxo de trabalho e determina predecessoras, sucessoras e informações necessárias 

à elaboração do modelo, estabelecendo também as entregas de modelos previstas conforme 

estabelecido pela construtora. Este processo é detalhado no item 4.3.2. 
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Estabelecidas as entregas previstas de forma geral do processo, foram especificados 

os modelos de informação de cada disciplina em cada fase correspondente e definidos quais 

são os entregáveis gerados a partir deste modelo. A discussão detalhada sobre este item 

apresenta-se na seção 4.3.3. 

Com a definição dos modelos de informação, foram desenvolvidos modelos protótipos 

para testar os parâmetros dos objetos, o nível de detalhamento das informações e os critérios 

de modelagem. A Figura 25 indica exemplo de modelos protótipo de arquitetura e estrutura 

para a definição destas diretrizes. 

FIGURA 25 - MODELO GENÉRICO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA DE UM DOS PROJETOS PILOTO. 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

Com a modelagem dos protótipos foram definidas e validadas as diretrizes de 

construção do modelo, conforme as premissas da construtora, além dos processos adotados 

para extrair as informações de quantitativos e planejamento 4D. Isto foi feito pela integração 

da EAP da construtora com os objetos modelados (item 4.2.1) e permitiu validar as diretrizes 
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com base em testes práticos e modelos que atuaram como objetos de limite, conforme 

tratado no item 2.3, onde diferentes atores do processo podem atuar para alterar ou ratificar 

os padrões de modelagem e extração de informações estabelecidos. Também possibilitou 

indicar desafios e obstáculos na elaboração dos projetos BIM colaborativos, simulando um 

contexto de desenvolvimento de projeto e integração de modelos. 

A cada ciclo de definição destes processos baseados no protótipo, os protocolos foram 

alimentados com diretrizes para o desenvolvimento de projetos BIM para a construtora até 

que, no final do processo, obteve-se o documento finalizado, a base de diretrizes para 

desenvolvimento de projetos BIM colaborativos na empresa. O detalhamento dos processos 

e materiais criados a partir desta implantação encontra-se detalhado nas seções 4.2 e 4.3. 

4.2. Elaboração do framework – Templates para modelagem, coordenação e 

avaliação dos projetos BIM 

Uma parte importante do framework proposto diz respeito a padronizações técnicas e 

gabaritos (templates) para uso em softwares de modelagem, coordenação e gestão de 

modelos. Este material foi aplicado como meio de otimizar e operacionalizar, de maneira 

prática, os processos desenvolvidos para gestão e desenvolvimento dos modelos BIM e 

superar limitações de documentos como guias, protocolos e mandates baseados apenas em 

orientações textuais, como indicados no tópico 2.6.  

Conforme apontado por Pikas et al. (2016), a qualidade da implementação dos 

métodos de trabalho padronizados é um dos fatores que ajudam a promover trabalho 

colaborativo e uma das questões importantes para a construção destes métodos é considerar 

as possibilidades e limites da tecnologia adotada para tais processos. Portanto, para esta 

pesquisa, considerou-se imprescindível fornecer bases técnicas e ferramentas pré-

configuradas para a viabilização dos processos colaborativos em BIM. 

4.2.1. Parâmetros de classificação de objetos e input de informações 

Conforme apresentado no item 2.5, existem sistemas de classificação padronizados e 

normatizados internacionalmente, como a Omniclass, Uniclass, Masterformat além do 

próprio sistema de classificação brasileiro, atualmente em desenvolvimento. Ainda assim, nas 

empresas avaliadas foram identificados sistemas de classificação próprios, utilizados diversas 



 

110 

vezes pelo departamento de orçamentos, compras, planejamento ou suprimentos em geral. 

Nos exemplos das empresas participantes, esta classificação variou desde uma lista mestra de 

composições e códigos de insumos a planos de conta com hierarquia estruturada (Figura 26). 

FIGURA 26 – FORMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Como um modelo BIM pode ser entendido como um banco de dados de informações 

sobre o projeto, este sistema de classificação pode ser utilizado para alimentar um modelo, 

possibilitando a extração de informações conforme um padrão específico da empresa. Com a 

informação padronizada presente nos modelos, a aplicação nos diversos usos do BIM, como 

compatibilização 3D, planejamento 4D, orçamento 5D e outros, se torna mais direta e melhor 

estruturada (Figura 27). No framework proposto, estas informações são alimentadas 

diretamente no Revit. 
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FIGURA 27 - UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO PARA ALIMENTAR OBJETOS E USOS BIM 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Apesar do Revit dispor de campos nativos disponíveis para a inserção de informações 

sobre os elementos, como os parâmetros “Descrição”, “Modelo”, “Comentários de Tipo”, 

dentre outros, estes podem ser utilizados para alimentar outros tipos de dados referentes a 

cada objeto. O sistema de classificação nativo do Revit é baseado na Omniclass, que também 

não permite customizações, como discutido no item 2.5. Portanto, nesta pesquisa optou-se 

pela criação de parâmetros customizados para a aplicação do sistema de classificação, que 

seriam claramente identificáveis e diminuiriam a chance de inserção de informações 

inadequadas. 

Parâmetros customizados podem ser criados no Revit por meio de parâmetros de 

projeto ou por parâmetros compartilhados. Os tópicos da Autodesk Knowledge Network 

definem os parâmetros de projeto e os parâmetros compartilhados conforme demonstra o 

Quadro 13.  
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QUADRO 13 - DEFINIÇÕES DE PARÂMETROS DE PROJETO E PARÂMETROS COMPARTILHADOS DO REVIT 

 
FONTE: TÓPICOS DE AJUDA DO AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK 

Os parâmetros compartilhados são criados em um arquivo de texto separado e podem 

ser utilizados em diversos projetos e famílias, o que não é possível com um parâmetro de 

projeto. Deste modo, apenas os parâmetros compartilhados podem ser utilizados como 

identificadores de elementos (tags) e como parâmetros listáveis em tabelas que exibam mais 

de uma categoria de família (parede, porta, janela, etc.), denominadas no Revit de tabelas de 

multicategoria (AUTODESK, 2019b). Como o parâmetro compartilhado fica vinculado às 

informações presentes no arquivo de texto, quando adicionado em mais de uma família, 

identificador ou projeto, o software consegue reconhecê-lo como um parâmetro comum 

entre tais elementos. 

Por tais motivos, optou-se pela criação dos parâmetros customizados por meio de 

parâmetros compartilhados. Estes parâmetros devem ser criados no comando de mesmo 

nome do Revit. Por meio de uma nova janela aberta, novos arquivos de parâmetro 

compartilhado podem ser criados ou podem ser editados arquivos previamente carregados. 

Para a criação dos parâmetros, primeiro devem ser feitos grupos para que depois possam ser 

criados os parâmetros em cada grupo correspondente (Figura 28). 

  

PARÂMETROS DE 
PROJETO 

Os parâmetros de projeto são armazenadores de informações que você 
define e, a seguir, adiciona em múltiplas categorias de elementos em um 
projeto. São específicos para o projeto e não podem ser compartilhados com 
outros projetos. É possível, portanto, listar estes parâmetros apenas em 
tabelas de multicategoria ou de categoria única. (AUTODESK, 2019a). 

PARÂMETROS 
COMPARTILHADOS 

Os parâmetros compartilhados são definições de parâmetros que podem ser 
utilizados em múltiplas famílias ou projetos. Estas definições são 
armazenadas em um arquivo, independentemente de qualquer arquivo de 
família ou projeto do Revit; e isso permite acessar o arquivo de diferentes 
famílias ou projetos. O parâmetro compartilhado é uma definição de um 
contêiner para as informações que podem ser utilizados em múltiplas famílias 
e projetos. As informações definidas em uma família ou projeto usando o 
parâmetro compartilhado não são aplicadas automaticamente a outra família 
ou projeto usando o mesmo parâmetro compartilhado (...)(AUTODESK, 
2019b). 
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FIGURA 28 - COMANDO E JANELA DE CRIAÇÃO DE PARÂMETROS COMPARTILHADOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Após a criação do arquivo de parâmetros compartilhados, arquivo no formato de texto 

(Figura 29), estes parâmetros podem ser adicionados ao projeto ou família pela guia de criação 

de novos parâmetros. Se alguma alteração for feita no arquivo original de parâmetros 

compartilhados, os parâmetros deverão ser atualizados no projeto. 

FIGURA 29 - ARQUIVO DE PARÂMETROS COMPARTILHADOS ABERTO NO BLOCO DE NOTAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Ao adicionar o parâmetro compartilhado ao projeto, deverá se especificar: para quais 

categorias de elementos ele será aplicado, se é um parâmetro de tipo ou instância e em qual 

grupo de parâmetros ele ficará alocado. Após estas configurações, o parâmetro ficará 

disponível na janela de “Editar tipo” ou na janela de propriedades de instância para os 

elementos aplicáveis (Figura 30). 
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FIGURA 30 - PARÂMETROS COMPARTILHADOS DE INSTÂNCIA E TIPOS ADICIONADOS AOS ELEMENTOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

No início dos experimentos de aplicação dos parâmetros para a classificação dos 

objetos, se considerou utilizar apenas parâmetros de tipo. Isto se deu, pois, tais parâmetros 

são aplicados ao tipo de determinado objeto e, uma vez assinalados, todas as instâncias 

daquele mesmo elemento já terão o parâmetro alocado. Esta estratégia também permitiria 

que todos os parâmetros fossem previamente preenchidos na configuração dos templates de 

projeto, eliminando a necessidade de preenchimento por parte dos projetistas no ato da 

modelagem. 

Porém, no decorrer da pesquisa foi identificado que determinadas classificações 

encontradas nas empresas para certas disciplinas da engenharia dificultariam o uso exclusivo 

de parâmetros por tipo, o que levou à criação de parâmetros por instância. As disciplinas onde 

isto foi necessário foram elétrica e hidráulica devido à variação de classificação para objetos 

que, na verdade, seriam do mesmo tipo, mas com classificação alterada em função do uso ou 

local em que são instalados. 
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No caso da hidráulica, no sistema de classificação das construtoras avaliadas as 

instalações são separadas entre prumadas e distribuição, e podem ainda ser divididas em mais 

setores como barrilete, desvios de tubulações em térreo e subsolo (Figura 31). 

FIGURA 31 - EXEMPLO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR (CEDIDO POR CONSTRUTORA) 

Esta lógica dificulta a classificação pelo tipo do objeto pois o mesmo elemento pode 

ser utilizado para mais de uma região de instalação. Por exemplo: um tubo de PVC branco de 

100 milímetros de diâmetro é utilizado na distribuição de hidráulica interligando bacias 

sanitárias aos tubos de queda da prumada. Este mesmo tubo é utilizado na própria prumada, 

coletando o esgoto geral de determinados banheiros. Para utilizar os parâmetros de tipo, o 

elemento “Tubo PVC Branco” precisaria ser duplicado e um deles classificado como “Tubo PVC 

Branco – Distribuição” e outro como “Tubo PVC Branco – Prumada”. Se isto fosse aplicado 

para todos os elementos como registros e conexões diversas, o grande número de elementos 

a ser criados tornaria o processo de modelagem mais complexo. 

Utilizar o parâmetro de instância apresenta a vantagem de não precisar duplicar 

nenhum tipo, adotando apenas um tipo de elemento para cada objeto modelado. No entanto, 

o parâmetro deve ser aplicado em todos os elementos após a modelagem, já que não é 

possível fazer o preenchimento prévio de parâmetros de instância. Neste caso, filtros de vista 

podem ser utilizados para facilitar a identificação dos elementos já preenchidos e fazer a 

distinção entre os diferentes códigos aplicados, conforme demonstra a Figura 32. 
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FIGURA 32 - PARÂMETROS DE INSTÂNCIA APLICADOS EM MODELO DE HIDRÁULICA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Um caso similar ocorre com o projeto de elétrica, pois as instalações frequentemente 

são separadas entre embutidas e aparentes, sendo que em determinados casos também é 

separado o que é embutido em estrutura e o que é embutido em alvenaria, como exemplo 

das construtoras estudadas (Figura 33). 

FIGURA 33 - EXEMPLO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR (CEDIDO POR CONSTRUTORA) 

Os eletrodutos utilizados na construção que são embutidos na estrutura e em paredes, 

comumente são do mesmo tipo, o que leva também a considerar a classificação por instância. 

Eletrodutos aparentes e eletrocalhas não possuem a mesma variação, sendo mais adequadas 

à classificação por parâmetros de tipo. Deve-se, no entanto, levar em conta se a alteração de 

classificação entre tipo e instância para elementos similares irá complicar o processo de 

classificação para quem está projetando ou alimentando os dados. A Figura 34 apresenta um 

exemplo da classificação por instância de eletrodutos em estrutura e em parede. 
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FIGURA 34 - CLASSIFICAÇÃO DE ELETRODUTOS EM ESTRUTURA OU PAREDES, COM PARÂMETROS DE INSTÂNCIA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Principalmente para os parâmetros de instância, a alimentação manual dos códigos de 

classificação pode se tornar um processo demorado e dispendioso, dependendo do volume 

de informações e diversidade de códigos que devem ser aplicados. Como meio de facilitar o 

processo de gestão e aplicação de diferentes sistemas de classificação aos objetos, a Autodesk 

desenvolveu o plugin BIM Interoperability Tools para o Revit.  

Um dos módulos de função deste plugin é chamado de Classification Manager, ou 

Gerenciador de Classificações. Este comando permite a utilização de sistemas de classificação 

padronizados ou a inclusão de sistemas de classificação customizados para alimentar os 

objetos BIM de maneira mais prática do que a inserção manual de dados. O painel de 

ferramentas do Classification Manager apresenta dois comandos principais: Setup 

(configurar) e Assign (atribuir) (Figura 35). 

FIGURA 35 - COMANDOS NO PAINEL DO CLASSIFICATION MANAGER 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A configuração da ferramenta pode ser feita utilizando uma base de dados pré-

carregada no plugin ou customizando uma planilha Excel base do plugin com um sistema 
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próprio de classificação. As bases de dados previamente carregadas no plugin contam com 

sistemas como Omniclass, Uniclass e uma base de mapeamento de parâmetros para a 

exportação IFC.  

O Classification Manager pode aplicar classificações para cinco categorias diferentes 

de informação e entidades em um projeto do Revit: contact (contatos), que representam 

parâmetros para gerar informações no padrão COBie; facility (complexo ou edifício), que 

também são informações utilizadas para a extração de planilhas COBie; space (espaços), que 

podem ser aplicados a ambientes ou espaços no Revit e element (elementos), que são 

aplicáveis aos elementos do modelo, tanto em parâmetros de instância quanto de tipo. O 

arquivo Excel para configuração customizada apresenta uma planilha para cada uma das cinco 

categorias. 

Cada planilha apresenta três seções principais de informação que devem ser 

preenchidas (Figura 36). Devem ser especificadas informações que identifiquem o sistema de 

classificação criado, como: título, descrição e versão da base de dados. Também devem ser 

indicados os parâmetros de Revit que serão mapeados e alimentados com as informações. O 

plugin irá alimentar os parâmetros correspondentes definidos dentro do projeto, que podem 

ser quaisquer parâmetros customizados criados, desde que exista um parâmetro que 

corresponda ao código da classificação (number parameter), e outro à sua descrição 

(description parameter). Por fim, devem ser preenchidas as linhas com dados dos itens 

desejados para o sistema de classificação. 
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FIGURA 36 - CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DE PLANILHA DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O preenchimento dos dados na planilha pode ser feito conforme a necessidade 

específica do banco de dados desejado, o que confere flexibilidade ao adaptar estruturas de 

classificação de construtoras, entidades do setor da construção ou associações de normas 

diversas. Para alimentar os dados na planilha deve-se apenas seguir o tipo de informação 

necessária em cada coluna da planilha padronizada, que gera o correto reconhecimento dos 

dados dentro do Classification Manager. Estas informações devem ser distribuídas em quatro 

colunas, conforme Figura 37. 

Na primeira coluna, são imputados os códigos do sistema de classificação. A segunda 

coluna deve conter o nome, ou descrição, dos itens. A terceira coluna é utilizada para permitir 

a organização adequada da base de dados em diferentes grupos. Caso o sistema de 

classificação configurado possua níveis de hierarquia para seus itens como grupos, subgrupos 

e itens, estes devem ser especificados com um código numeral que denote seu nível 

hierárquico na coluna level (nível). A quarta coluna permite o mapeamento de categorias de 

elementos do Revit para os itens da planilha. Estes códigos são uma referência interna do 

Revit e há uma lista completa de códigos de elementos na planilha de instruções do arquivo 
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Excel de configuração do sistema de classificação. Alimentar os itens com os códigos de 

categoria pertinentes permite que o processo de atribuição de informações dentro do modelo 

seja mais rápido. Uma limitação da codificação utilizando este plugin é que só pode ser 

aplicado um código numeral e um código de descrição para cada classificação. Se o sistema 

de determinada construtora for composto de mais códigos, não é possível inserir todos de 

uma só vez. 

FIGURA 37 - COLUNAS PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Após a configuração das planilhas, estas devem ser carregadas dentro do Revit, dentro 

das configurações do Classification Manager. Uma vez carregado o sistema de classificação, 

as informações poderão ser aplicadas diretamente aos elementos estabelecidos utilizando a 

interface do plugin. A hierarquia de classificação criada fica disponível para navegação, busca 

de classificações e atribuição aos elementos. Caso o código da categoria Revit tenha sido 

atribuído ao item no momento da criação da planilha, quando selecionamos um elemento da 

mesma categoria, apenas os códigos pertinentes a esta são mostrados. No exemplo da Figura 
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38, uma parede foi selecionada, e apenas os códigos aplicáveis a paredes são disponibilizados 

dentro do Classification Manager. 

FIGURA 38 - INTERFACE DE COMANDO PARA ATRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS DO CLASSIFICATION MANAGER 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Quando a atribuição do código pertinente ao objeto escolhido é feita, ocorre o 

preenchimento automático dos parâmetros criados no projeto que batem com a especificação 

de parâmetros na planilha de customização (Figura 39). A adoção deste processo na utilização 

de sistemas proprietários de classificação permite agilizar e automatizar a tarefa de alimentar 

os metadados requisitados pelo contratante, órgão público ou qualquer outra entidade 

pertinente. 
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FIGURA 39 - PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO DOS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO POR MEIO DO PLUGIN 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Neste caso, a padronização de parâmetros compartilhados aliada à utilização de 

ferramentas para a automação, como o plugin Classification Manager, permite ganho de 

produtividade no processo de classificação de objetos BIM (Figura 40). 

FIGURA 40 - UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS COMPARTILHADOS E SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO DE 

FRAMEWORK BIM COLABORATIVO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Dentro do framework estabelecido para o desenvolvimento de projetos em BIM 

colaborativo, a presença de informações e metadados que permitam uma classificação 

comum aplicada aos objetos é essencial, como discutido no item 2.5. Esta classificação irá 

permitir a extração de informações dos modelos para usos e aplicações diversas ao longo do 

ciclo de vida do edifício, cujas aplicações são demonstradas nos itens seguintes.  

4.2.2. Search sets Navisworks 

O software Navisworks Manage permite criar grupos para seleção rápida de elementos dos 

modelos BIM carregados. Este recurso facilita o manuseio de elementos e modelos, 

principalmente para localizar ou agrupar objetos específicos (DODDS; JOHNSON, 2012). Estes 

grupos são denominados de sets, e existem dois tipos de sets disponíveis para criação: 

selection sets e search sets. Estes grupos podem ser estáticos ou fluídos, incorporando os 

mesmos conjuntos de objetos para diferentes modelos carregados. Podem ser usados para 

detectar colisões (clash detection) entre elementos específicos no modelo, facilmente alterar 

cores, transparências e materialidade de objetos ou ainda determinar objetos para simulação 

de cronograma de obras (https://www.augi.com/articles/detail/power-up-with-search-and-

selection-sets). 

Os selection sets são grupos criados por meio da seleção de elementos de um ou mais 

modelos, em seguida, do armazenamento desta seleção como um novo selection set. A 

seleção pode ser feita manualmente ou por meio da árvore de navegação e seleção geral dos 

elementos, denominada de selection tree (árvore de seleção). A utilização da árvore de 

seleção facilita o processo de seleção baseada em parâmetros específicos, permitindo a busca 

por critérios como níveis do projeto, tipos de elementos desejados (paredes, pisos, vigas etc.), 

tipos específicos de elementos, dentre outros (Figura 41). 

  

https://www.augi.com/articles/detail/power-up-with-search-and-selection-sets
https://www.augi.com/articles/detail/power-up-with-search-and-selection-sets
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FIGURA 41 - ÁRVORE DE SELEÇÃO NO NAVISWORKS MANAGE 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O Navisworks apresenta quatro tipos de modos para seleção na selection tree: padrão 

(standard), compacta (compact), propriedades (properties) e conjuntos (sets). O modo mais 

utilizado nesta pesquisa foi o padrão, que tem a hierarquia de elementos definida na Figura 

42, com base em um modelo importado a partir do Revit. A exibição compacta detalha os 

elementos até a hierarquia do nível, sendo um tipo de seleção com nível baixo de 

granularidade. 

FIGURA 42 - ESTRUTURA DE SELECTION TREE PADRÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 



 

125 

 

A exibição por propriedades permite filtrar e selecionar todos os elementos 

diretamente pelos parâmetros neles disponíveis. Cada categoria de propriedade irá indicar os 

valores acessíveis e mais possibilidades de filtro (Figura 43). O modo de exibição pelos 

conjuntos apresenta a mesma estrutura da janela dedicada dos conjuntos (selection sets ou 

search sets). O conhecimento desta estrutura possibilita maior controle na seleção, navegação 

e visualização dos elementos do modelo. 

FIGURA 43 - ESTRUTURA DE PROPRIEDADES DO SELECTION TREE 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Com os elementos desejados selecionados, pode ser criado um novo selection set na 

janela de sets do Navisworks (Figura 44). Este tipo de grupo é vantajoso para a criação de 

conjuntos de elementos específicos em determinados projetos, desde que não precise ser 

reutilizado para outros modelos ou que seja um aglomerado de elementos com um critério 

de agrupamento muito específico. Isto se dá, pois este conjunto é vinculado especificamente 

aos elementos selecionados. Se o modelo utilizado como referência for descarregado do 

Navisworks, o set criado irá perder o vínculo dos objetos. Caso seja carregada uma nova 

revisão do modelo, o conjunto precisará ser atualizado manualmente por meio de uma nova 

seleção. 

FIGURA 44 - CRIAÇÃO DE SELECTION SET 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Pela baixa capacidade de reutilização dos selection sets entre projetos diferentes ou 

entre diversas revisões de modelo, a estratégia mais adequada para agrupar conjuntos 

padronizados de objetos é a criação de search sets. Estes grupos são criados por meio de busca 

por parâmetros especificados pelo usuário dentro dos elementos de quaisquer modelos 

carregados no Navisworks. Ao contrário dos selection sets, criados a partir da seleção de 

elementos, os search sets irão alimentar o grupo com quaisquer elementos que se enquadrem 

nos critérios de busca definidos. 

Para criação dos search sets, a ferramenta Find Items deve ser utilizada com o objetivo 

de realizar o processo de busca de elementos que irão alimentar os conjuntos desejados. 

Conforme exemplo demonstrado na  Figura 45, o filtro determina inicialmente o tipo de 

parâmetro buscado (Category); em seguida, qual a propriedade relativa àquele tipo de 

parâmetro que se deseja pesquisar (Name), a condição de busca (igual a; maior ou menor que, 

contém, inicia com etc.) e, por fim, a especificação do valor alvo para a pesquisa, conforme 

critérios que podem ser estabelecidos previamente ou determinados a cada projeto. 

 FIGURA 45 - JANELA DE BUSCA DE ELEMENTOS (FIND ITEMS) 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Na definição dos parâmetros de busca que serão utilizados para a criação dos 

conjuntos precisa ser levada em conta a estrutura de dados do modelo carregado. A janela de 

propriedades dos elementos (properties) no Navisworks permite navegar por todos os 

parâmetros presentes no elemento selecionado. Para realizar a busca de parâmetros da janela 

de propriedades por meio do comando find items, deve-se considerar a seguinte referência: 

as diferentes abas da janela de propriedades devem ser mapeadas na coluna de categoria; a 

coluna de propriedades corresponde à segunda coluna do find items e os valores de 
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parâmetros devem ser mapeados para a última coluna, correspondente aos valores (Figura 

46). 

FIGURA 46 - MAPEAMENTO DE PROPRIEDADES PARA BUSCA DE ITENS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Modelos provenientes do Revit possuem uma estrutura básica das propriedades 

presentes em seus elementos, que é consistente quando mapeada dentro das categorias e 

classes de parâmetros dentro do Navisworks. Isto permite definir as principais categorias de 

parâmetros utilizados para buscas de dados como: nível do elemento, parâmetros relativos 

ao tipo da família, parâmetros relativos à instância do elemento, parâmetros relativos à 

categoria interna de elementos do Revit (paredes, pisos, janelas etc.). 

A categoria de parâmetros “Item” permite acessar propriedades básicas do elemento, 

que já vem nativas do Revit, tais como: nome da família, nome conjugado da família e tipo, 

nível de referência, material, dentre outras propriedades. A categoria “Element” corresponde 

a todos os parâmetros presentes na instância do objeto, incluindo propriedades de projeto ou 

compartilhadas, definidas pelo usuário para a instância de elementos. A categoria “Revit 

Type” contém os parâmetros de tipo dos elementos, também incluindo todos os parâmetros 

customizados definidos pelo usuário. 

Em determinados casos, para efetuar o vínculo das propriedades dos modelos de 

forma adequada é necessário explorar a estrutura de dados dos elementos no Navisworks, ao 
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invés de depender apenas da forma em que os parâmetros se apresentam no Revit. É o caso 

da busca e seleção de elementos com base na nomenclatura dos níveis usando o find items. 

Diferentes categorias de elementos no Revit apresentam diferenças na nomenclatura do 

parâmetro de referência ao nível. Por exemplo: para paredes o nível se baseia no parâmetro 

“Restrição da base”, para vigas o parâmetro é chamado “Nível de referência” e para a maioria 

dos componentes o parâmetro é denominado apenas de “Nível” (Figura 47). 

FIGURA 47 - PARÂMETROS DE NÍVEIS DE REFERÊNCIA DE DIFERENTES CATEGORIAS DE ELEMENTOS NO REVIT 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Transferindo estes elementos para o Navisworks, podemos verificar que a referência 

de nível que consta nos parâmetros do Revit está na aba “Element” e as propriedades estão 

como constam no Revit: restrição da base, nível de referência e nível. O valor dos parâmetros 

de nível, no entanto, aparece com uma referência “Level” antes do nome do nível e com um 

código de identificação (Figura 48). Esta diferença de parâmetros dificulta o processo de busca 

pela referência de nível entre objetos de categorias distintas. Caso seja necessário, por 

exemplo, criar um conjunto de busca que contenha vigas, pilares e paredes em um pavimento 

distinto, não será possível adotar os parâmetros acima com apenas uma chave de busca, 

devido às diferenças no nome do parâmetro e códigos de identificação. 
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FIGURA 48 - PARÂMETROS DE NÍVEIS DE REFERÊNCIA DE DIFERENTES CATEGORIAS DE ELEMENTOS NO NAVISWORKS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Em função desta diferença de nomenclatura, existe uma alternativa que é utilizar a 

propriedade “layer” dentro da categoria de propriedades do “Item”. O parâmetro de “layer” 

apresenta a referência do nível do objeto selecionado, independente da categoria. Conforme 

a Figura 49, o nome do nível se mantém o mesmo que consta no Revit (“1PAV”), sem incluir o 

código identificador ou a palavra “level” antes do nome do nível, o que facilita a seleção. O 

problema deste método é que a propriedade “layer” não é facilmente associada ao nível do 

objeto, demandando que o usuário conheça a estrutura de propriedades dos elementos no 

Navisworks. 
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FIGURA 49 - SELEÇÃO DE NÍVEIS PELA PROPRIEDADE "LAYER" 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A grande vantagem de utilizar os search sets ao invés dos selection sets está na 

capacidade de reutilização dos grupos criados entre diferentes projetos. Dois arquivos de 

testes foram criados para demonstrar a diferença de comportamento entre os dois tipos de 

conjuntos criados no Navisworks. Um modelo simples de cinco pavimentos foi criado, 

contendo os seguintes elementos: paredes, portas, janelas, revestimentos de piso, louças e 

bancadas. Este modelo foi base para a criação de três selection sets e três search sets relativos 

aos mesmos elementos: paredes, janelas e portas (Figura 50). Os search sets foram criados 

pesquisando pelo nome da categoria Revit de cada elemento. É importante ressaltar que os 

nomes de cada conjunto não podem ser repetidos, ainda que um deles seja um selection set 

e outro um search set, caso contrário o Navisworks irá gerar um conflito e não conseguirá 

selecionar nenhum dos elementos. 
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FIGURA 50 - MODELO E SETS CRIADOS PARA TESTE NO NAVISWORKS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Para testar a reutilização dos conjuntos foi carregado no Navisworks um segundo 

modelo, baseado em uma moradia unifamiliar. Quando se seleciona o selection set 

“PAREDES_SELEÇÃO”, apenas as paredes do modelo de cinco pavimentos são selecionadas, 

pois foram o modelo base para a criação do conjunto. Quando é selecionado o search set 

“PAREDES”, as paredes de ambos os modelos são selecionadas, pois as categorias da parede 

dos modelos carregados são as mesmas (Figura 51). 

FIGURA 51 - EXEMPLO DE SELEÇÃO POR SELECTION SET E POR SEARCH SET 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Se o próprio modelo que originou os selection sets for descarregado e recarregado 

novamente, os conjuntos criados com base na seleção não irão mais selecionar os elementos 

previamente carregados. Neste caso, a seleção deveria ser refeita para repopular os selection 

sets com os elementos desejados. Quando um selection set se torna vazio, o ícone ao lado de 

seu nome deixa de ser preenchido em azul para demonstrar que aquele conjunto já não 

contém nenhum elemento do modelo (Figura 52). 

FIGURA 52 - EXEMPLO DE SELECTION SETS DESCARREGADOS COM A RETIRADA DE MODELO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os search sets podem ser exportados em formato XML para que possam ser 

importados em qualquer projeto de Navisworks, aumentando o seu potencial de reutilização 

em diversas situações. Podem ser configurados diferentes arquivos de search sets conforme 

o uso desejado (MAN; DISNEY; THICKETT, 2015). Por exemplo: na maioria dos casos, para 

vincular os conjuntos a tarefas de cronograma de obra para simulação 4D, é importante ter a 

separação dos conjuntos por pavimentos; para outros usos pode não ser necessária a divisão 

por níveis. A utilização dos search sets para diferentes usos do BIM será discutida em detalhe 

nas próximas seções. 

4.2.3. Aplicação dos search sets para a compatibilização 3D e clash detection 

O processo de compatibilização de modelos 3D frequentemente é feito por meio da 

visualização e navegação dos modelos em que se realiza uma análise crítica das soluções de 

projeto, identificando incompatibilidades ou inconsistências entre projetos, ou mesmo dentro 

da própria disciplina. A outra ferramenta comum utilizada na compatibilização de modelos 3D 

é a detecção de conflitos automatizada, realizada por programas como o Navisworks 

(COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2010). Para ambas as 

práticas de compatibilização, a criação de search sets pode otimizar o fluxo de trabalho e 

automatizar determinados processos adotados na verificação dos modelos. 
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Ao realizar a navegação do modelo, é necessário controlar a visualização e filtrar 

elementos que são desnecessários para a compatibilização pretendida, ocultando, alterando 

a cor ou deixando elementos específicos transparentes. Isto se deve pois, frequentemente, a 

navegação do modelo completo pode impedir a detecção de determinadas 

incompatibilidades em elementos que ficam embutidos ou ocultos por outros objetos.  

Os search sets podem ser utilizados para fazer a sobreposição de visibilidade em 

conjuntos específicos de elementos como, por exemplo, deixar todas as paredes 

transparentes para que se possa visualizar os modelos de instalações. Esta prática é 

demonstrada na Figura 53, onde os search sets criados para compatibilização permitem a 

seleção rápida de todas as paredes do modelo e a alteração de seu valor de transparência. 

FIGURA 53 - COMPATIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES COM PAREDES TRANSPARENTES 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os search sets também podem ser utilizados para realizar processos de detecção de 

colisões, indicando conjuntos de elementos que deverão ser ignorados no clash ou 

especificando com maior precisão e controle grupos de elementos para serem verificados. 

Este controle de grupos de verificação permite reduzir a ocorrência de conflitos falsos 
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positivos, ou seja, colisões dos modelos que, na verdade, não são de fato incompatibilidades 

que ocorreriam na obra. 

Conduítes embutidos na estrutura e em paredes são um caso comum de elementos 

que são indicados como colisões, caso não seja feita uma configuração adequada no processo. 

Para demonstrar este uso, foi realizado um processo de detecção de colisões entre modelos 

de elétrica e estrutura do pavimento tipo do empreendimento de uma das construtoras 

participantes do estudo.  

Foram utilizados search sets para determinar todos os eletrodutos embutidos na 

estrutura, com base em parâmetros já pré-determinados pelo plano de contas da empresa. 

Comumente, construtoras separam eletrodutos embutidos na estrutura de eletrodutos 

embutidos em alvenarias pois o processo de execução ocorre em etapas e de maneiras 

diferentes. O search set de eletrodutos na estrutura, portanto, foi criado com base em um 

parâmetro de plano de contas já previsto na estrutura analítica da empresa (Figura 54). 

FIGURA 54 - PARÂMETROS DE BUSCA PARA ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ESTRUTURA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Para a realização do clash detection no Navisworks foram selecionados os modelos de 

elétrica e estrutura completos, que contemplam dois pavimentos tipo idênticos do edifício. 

No primeiro teste não foi determinado nenhum critério para exclusão de elementos. Neste 

teste foram identificadas 857 colisões entre os modelos de elétrica e estrutura (Figura 55). 

  



 

135 

 

FIGURA 55 - TESTE DE COLISÕES ENTRE ELÉTRICA E ESTRUTURA SEM CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

No segundo teste foram criadas duas regras de exclusão baseadas nos search sets de 

elétrica e estrutura. Os conjuntos utilizados foram: ELETRODUTOS - ESTRUTURA (que 

representam todos os eletrodutos embutidos), PISOS ESTRUTURA – CONCRETO (que agrupam 

todas lajes do modelo estrutural) e VIGAS ESTRUTURA – CONCRETO (que representam todas 

as vigas do modelo estrutural) (Figura 56). As regras de exclusão do clash detection permitem, 

dentre outras funções, ignorar colisões entre dois search sets especificados. Portanto, uma 

das regras ignorou os eletrodutos embutidos em relação as lajes, e a outra desconsiderou os 

eletrodutos embutidos nas vigas. 
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FIGURA 56 - REGRAS PARA A EXCLUSÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS E ESTRUTURA NO PROCESSO DE CLASH DETECTION 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Após o estabelecimento destas regras, o teste foi rodado novamente. Foram adotados 

os mesmos parâmetros em relação ao tipo de colisão a ser identificada e os mesmos modelos 

foram selecionados. Quando o teste desconsiderou os eletrodutos embutidos, as colisões 

ativas passaram de 857 para 280, considerando que 577 colisões foram resolvidas. Neste 

exemplo, portanto, o número de falsos positivos causados por eletrodutos embutidos na 

estrutura representou 67% do total das colisões identificadas inicialmente (Figura 57). 
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FIGURA 57 – TESTE DE COLISÕES ENTRE ELÉTRICA E ESTRUTURA COM EXCLUSÃO DOS ELETRODUTOS EMBUTIDOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Outra alternativa de uso dos search sets para o clash detection é usar os próprios 

conjuntos estabelecidos como grupos para rodar o teste de colisões. Neste caso, diferente do 

exemplo acima, onde os modelos de elétrica e estrutura completos foram considerados para 

executar a detecção, podem ser selecionados apenas sets específicos para verificação (Figura 

58). Isto permite, por exemplo, usar conjuntos de objetos apenas em determinados 

pavimentos, como na verificação do pavimento tipo de um edifício. A verificação de 

pavimentos repetidos irá replicar a quantidade de colisões identificadas, aumentando o 

tempo de análise, verificação e gerenciamento de todos os conflitos detectados. 
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FIGURA 58 - EXEMPLO DE SELEÇÃO DE SETS PARA REALIZAÇÃO DE CLASH DETECTION 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A estratégia de configuração de testes de detecção de colisões por meio de sets 

também permite que os testes definidos sejam replicados em outros projetos e modelos. Isto 

pode ser realizado dentro do Navisworks por meio do comando de exportação dos clash tests 

definidos. Isto é possível pois os testes que são definidos por meio de search sets são baseados 

em conjuntos de objetos identificados por meio da busca de parâmetros definidos. Uma vez 

estabelecidas, as verificações necessárias podem ser replicadas em quais projetos se deseje, 

desde que os parâmetros sejam padronizados. 

Na prática, isto permite que se crie antecipadamente uma máscara de verificações e 

clashes entre tipos de objetos em que podem ser encontradas colisões, descartando a 

verificação entre elementos que não representam colisões efetivas. Portanto, a lógica dos 

testes não se torna mais verificar uma determinada disciplina “A” (como hidráulica) com a 

disciplina “B” (elétrica, por exemplo), e sim verificar conjuntos de elementos como: tubos e 
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conexões de hidráulica com eletrocalhas e eletrodutos aparentes de elétrica. Para permitir 

este tipo de verificação, no entanto, é importante que os parâmetros e sistemas de 

classificação de objetos sejam padronizados de modo a possibilitar o agrupamento de 

elementos conforme critérios de compatibilização e que estes parâmetros se mantenham 

constantes entre diferentes projetos. Este processo é representado esquematicamente pela 

Figura 59. 

FIGURA 59 - PROCESSO DE AUTOMAÇÃO DE CLASHES POR MEIO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E SEARCH SETS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

4.2.4. Aplicação dos search sets para planejamento 4D 

O processo de integração dos modelos 3D com o cronograma de obra para fazer a 

simulação 4D é baseado na utilização dos search sets para seleção e agrupamento de 

elementos que representem as tarefas específicas do cronograma que se deseja simular. A 

automatização do vínculo dos objetos modelados com as atividades no cronograma é 

realizada pela criação de regras de associação entre search sets e informações do cronograma 

de obra. Nesta pesquisa, os cronogramas foram provenientes do software Microsoft Project e 

a base conceitual do processo de integração é exemplificada na Figura 60. 
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FIGURA 60 - PROCESSO DE VÍNCULO AO PLANEJAMENTO 4D 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A principal referência para determinação dos search sets é o sistema de classificação 

que define a EAP utilizada por determinada empresa. Tal sistema, que geralmente se baseia 

em códigos padronizados e descrições para itens determinados de execução de serviços, 

demonstrou ser o mais adequado para determinar a relação entre os modelos e as atividades 

planejadas no cronograma de execução de obras. Este sistema de classificação é aplicado aos 

elementos por meio de parâmetros compartilhados customizados no Revit, conforme 

demonstrado na seção 4.2.1. 

Além do parâmetro que permita determinar qual o tipo de elemento que deve ser 

selecionado, também é necessária a indicação do nível para o vínculo automático na tarefa 

correspondente. Caso não houvesse o parâmetro de nível aplicado, não seria possível 

determinar os pavimentos específicos simulados na ordem da construção. Para a 

determinação dos níveis com base nos modelos provenientes do Revit foi utilizada a 

propriedade Layer do Navisworks, dentro da categoria Item.  

Assim que são filtrados os elementos desejados nos níveis corretos, pode ser criado o 

conjunto de elementos para vínculo ao cronograma. Para edifícios verticais, como foi o caso 

dos projetos utilizados como referência para esta pesquisa, foi necessária a criação de diversos 



 

141 

 

search sets, prevendo os possíveis níveis dos projetos futuramente simulados. Um exemplo 

de conjuntos para a seleção de alvenarias de vedação é demonstrado na Figura 61.  

FIGURA 61 - PARÂMETROS DE BUSCA E SEARCH SETS PARA ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Para que este processo funcione de maneira adequada em um cenário de 

desenvolvimento de projetos BIM colaborativos, onde cada disciplina irá produzir seu próprio 

modelo, é imprescindível definir uma padronização da estrutura e nomenclatura de níveis nos 

modelos, de modo que sejam consistentes entre diversas disciplinas e também entre projetos 

diferentes. Isto irá evitar que diferentes projetistas nomeiem de maneiras distintas os níveis, 

fazendo com que os search sets definidos não encontrem os objetos desejados. Conforme 

exemplos da Figura 62, o mesmo nível pode apresentar diversas nomenclaturas diferentes, o 

que pode gerar confusão de informações entre diferentes projetos. 

FIGURA 62 - POSSIBILIDADES DE VARIAÇÃO DE NOMENCLATURA DE NÍVEIS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Ao longo dos estudos e experimentos realizados para a montagem do framework, 

foram discutidas algumas possibilidades de nomenclatura padronizada de níveis. A primeira 

proposta levava em conta códigos numéricos associados a uma abreviação do nível, com o 
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intuito de criar um padrão numérico para as plantas de determinado pavimento. Esta 

proposta também considerava especificar qual seria o pavimento tipo, diferenciando-o do 

primeiro pavimento tanto no número quanto na sigla (Figura 63). 

FIGURA 63 - PROPOSTA INICIAL DE PADRONIZAÇÃO DE NÍVEIS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

No entanto, após os testes com vínculo do planejamento e criação dos search sets, 

percebeu-se que este padrão de nomenclatura não acomodava facilmente variações de 

tipologia de edifícios. Por exemplo: podem existir edifícios em que o nível acima do térreo seja 

um pavimento com infraestrutura de lazer e o primeiro pavimento de apartamentos seja 

acima do pavimento de lazer. Outra variação possível seria uma configuração com 

determinados pavimentos de escritórios, ou lojas, antes de iniciar o pavimento tipo (no caso 

de edifícios residenciais). Se os conjuntos de seleção fossem baseados nestes códigos e siglas, 

a adaptação a variações no padrão da edificação teria de ser manual, perdendo os benefícios 

da automatização para vínculo com o cronograma. 

Por estes fatores, foi feita uma proposta alternativa de padronização de níveis. Esta 

proposta revisada eliminou o código numérico antes da sigla do pavimento, para que não 

houvesse variação de nomenclatura entre diferentes edifícios em função do número de 

andares de cada empreendimento. Para as siglas, a lógica aplicada foi de que sempre haverá 

um pavimento térreo na edificação, sendo que o nível imediatamente acima do pavimento 
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térreo deveria ser sempre nomeado como 1PAV (primeiro pavimento) e os pavimentos 

subsequentes seguiriam como 2PAV (segundo pavimento), 3PAV (terceiro pavimento) e assim 

por diante. Os pavimentos abaixo do térreo se enquadram como subsolo, então deveriam ser 

nomeados como 1SS (primeiro subsolo), 2SS (segundo subsolo), 3SS (terceiro subsolo) etc.  

Identificou-se, também, que determinados níveis sempre existirão no projeto, tais 

como: nível do barrilete, nível da casa de máquinas, dos reservatórios superior e inferior, nível 

da face superior de blocos baldrames e vigas de fundação, dentre outros. Estes níveis possuem 

nomenclaturas específicas, conforme Figura 64. Pavimentos de apartamentos duplex também 

tiveram o nome de seus níveis padronizados, devendo se manter os mesmos para qualquer 

empreendimento. Caso o edifício em questão não possua os níveis de duplex, estes serão 

simplesmente ignorados e eliminados dos modelos, não interferindo com a nomenclatura dos 

demais pavimentos. 

FIGURA 64 - PROPOSTA REVISADA DE PADRONIZAÇÃO DE NÍVEIS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Com a definição dos códigos do sistema de classificação da construtora e padronização 

dos níveis, grande parte dos search sets necessários para realizar o vínculo com o cronograma 
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de obras puderam ser criados. No entanto, no estudo identificamos casos em que o 

cronograma de obra planejado não é inteiramente aderente ao sistema de codificação da 

empresa. O principal fator identificado na pesquisa foi que as diferentes áreas da empresa 

muitas vezes possuem lógicas e condições específicas em seus processos de trabalho, que nem 

sempre são os mesmos para setores de negócios distintos, o que pode configurar um limite 

pragmático de interesses entre diferentes áreas de uma mesma empresa. Um ponto geral 

detectado foi que o nível de detalhamento do cronograma por vezes está acima do 

detalhamento da estrutura do sistema de classificação, ou vice versa. Isto demanda o uso de 

mais parâmetros para que se possa criar conjuntos adequados à estrutura do planejamento. 

Um dos exemplos identificados na pesquisa foi a separação no cronograma entre a 

execução da alvenaria externa e interna dos pavimentos. Esta divisão é feita por umas das 

construtoras participantes do estudo: elevar as alvenarias externas em construções verticais 

permite prescindir do uso de guarda-corpos provisórios para atender a requisitos de 

segurança do trabalho, uma vez que a própria parede irá fornecer o anteparo necessário. 

No entanto, a estrutura de plano de contas da mesma empresa não faz a distinção 

entre alvenarias externas ou internas. Como demonstra a Figura 65, o subgrupo de alvenaria 

de vedação engloba todas alvenarias sem função estrutural, sem fazer distinção das externas 

e internas. 

FIGURA 65 - EXEMPLO DE DEFINIÇÃO DA ALVENARIA EM PLANO DE CONTAS 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR (CEDIDO PELA CONSTRUTORA) 

Neste exemplo, para poder simular a execução separada de alvenarias externas e 

internas no planejamento 4D, foi preciso adicionar mais uma camada de filtro para o critério 

de busca de parâmetros na execução da alvenaria, já que apenas os códigos ou descrições do 

plano de contas não apresentaram o detalhamento necessário. Para tanto, foi utilizado o 

parâmetro do nome do tipo das paredes. Este critério foi utilizado em conjunto com uma 

padronização de nomenclatura deste parâmetro (Figura 66), que indica que todas alvenarias 

de vedação devem conter no nome do tipo o código “PR”, seguido pela demarcação de 
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externa (“EXT”) ou interna (“INT”). Seguindo esta lógica de nomenclatura, um exemplo para 

nome do tipo completo para tal parede é: PR-EXT-Genérica-ALV-19cm. 

FIGURA 66 - CRITÉRIO DE BUSCA UTILIZADO PARA PAREDES EXTERNAS EM NÍVEL ESPECÍFICO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os exemplos realizados na pesquisa permitiram explorar o uso dos search sets e 

parâmetros definidos nos modelos para operacionalizar de forma semiautomatizada o 

processo de vínculo de objetos 3D a tarefas do cronograma de obras. Desta forma, é 

apresentada uma proposta para viabilizar a simulação 4D do edifício e reforça-se a 

necessidade de estabelecer padrões definidos e claros para o desenvolvimento de projetos 

BIM para uso em processos 4D. 

4.2.5. Tabelas de quantificação parametrizadas e padronizadas para 5D 

A possibilidade de automação na extração de quantitativos de projetos é um recurso 

com elevado potencial de ganhos na adoção do BIM, podendo economizar grande quantidade 

de tempo e recursos durante o processo de projeto e construção de empreendimentos de 

edificações, sendo um dos principais objetivos na implantação de BIM por parte das 

construtoras avaliadas no estudo. 

Existem diversas bases de dados de composições e insumos que podem ser utilizadas 

no desenvolvimento de orçamentos de obras civis. Um dos principais utilizados é o SINAPI, 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, vinculado à Caixa 

Econômica Federal. Para empreendimentos e empresas com foco em programas de Habitação 

de Interesse Social (HIS), este sistema é muito utilizado nos orçamentos. Outro dos principais 
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sistemas é o TCPO, Tabela de Composições e Preços para Orçamentos, gerida pela editora 

PINI, focada em material técnico para arquitetura e engenharia. As duas bases de dados 

possuem códigos estruturados para composições e insumos que podem ser alimentados no 

modelo BIM. 

No entanto, nas construtoras avaliadas no estudo, a composição de custos e insumos 

é baseada em códigos próprios, que seguem uma referência de preços históricos e praticados 

por fornecedores da própria empresa. Isto ocorre porque as bases de dados gerais são mais 

genéricas e invariavelmente possuem algumas divergências em relação ao modo de cada 

construtora quantificar e orçar os serviços, além de diferenças de preços praticados nos casos 

específicos de cada empresa. Portanto, a estratégia adotada na pesquisa foi utilizar o mesmo 

sistema de classificação das construtoras para alimentar os objetos BIM, seja um Plano de 

Contas, Códigos de Composição estruturados ou Códigos de Insumo, permitindo a extração 

de quantitativos conforme as diretrizes de cada empresa. 

Neste caso, procurou-se organizar a informação de modo que a definição dos códigos 

de classificação de elementos fossem os mesmos para a extração de informações na 

compatibilização, planejamento 4D e também na quantificação. Para a elaboração do 

orçamento, a estratégia adotada foi utilizar os códigos do sistema de classificação para 

organizar a extração de quantitativos, de modo que possam ser vinculados diretamente ao 

sistema de orçamento da empresa. 

Em uma das empresas avaliadas, o sistema de classificação utilizado se baseia em 

códigos para serviços, o que facilita a harmonização de parâmetros entre os diferentes usos 

BIM. A outra construtora participante do estudo possui, como sistema para classificação de 

orçamentos, uma base de dados de códigos de insumos gerais, utilizado para todo tipo de 

material, mão de obra e serviço executado. Em alguns casos, esta base de dados é definida 

com códigos sequenciais, mas sem especificações de grupos e subgrupos dentro da lista de 

insumos e sem organização exclusiva para códigos de mão de obra ou de material, conforme 

exemplo da Figura 67. 
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FIGURA 67 - EXEMPLO DE SISTEMA DE CÓDIGOS DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL 

 

FONTE: ACERVO DO AUTOR (CEDIDO PELA CONSTRUTORA) 

Um dos primeiros desafios na utilização de planilhas deste tipo foi determinar quais 

códigos deveriam ser utilizados para vincular os objetos modelados. O nível de detalhamento 

dos insumos frequentemente está acima do nível de detalhamento do modelo realizado. 

Como exemplo para tais situações, pode-se utilizar a referência de execução de uma parede 

de vedação de blocos de concreto, ainda sem revestimento. A Figura 68 indica quais insumos 

de material são necessários para a execução da parede com base no padrão de orçamento de 

determinada construtora, considerando um bloco de 19cm de espessura. 

FIGURA 68 – EXEMPLO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO DE 19CM 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM EXEMPLO DE ORÇAMENTO CEDIDO POR CONSTRUTORA 
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Para a execução deste elemento da construção, que no modelo é representado por um 

único objeto BIM, são necessários sete insumos materiais. Dentre estes insumos, temos 

objetos como telas soldadas, pinos e cartuchos, que frequentemente não são modelados na 

construção dos modelos BIM. No caso de projetos específicos de vedação racionalizada, onde 

cada parede individual é detalhada e modelada bloco a bloco, a correspondência entre o nível 

de detalhe dos insumos materiais e o modelo BIM é mais direta. Porém, mesmo nestes casos, 

frequentemente os projetos de vedação são realizados apenas no pavimento tipo de edifícios 

altos e, ainda assim, existem determinados elementos que não são comumente modelados, 

como os pinos e cartuchos necessários para execução da alvenaria. 

Existem determinados componentes da construção, principalmente em disciplinas de 

instalações, que têm maior precisão entre o que é representado na modelagem e o que é 

necessário para a construção real. Estes objetos frequentemente se encontram em disciplinas 

que utilizam componentes industrializados, onde sua representação e modelagem 

correspondem ao componente construtivo. Em um projeto de hidráulica, a coleta de esgoto 

apresenta os componentes como joelhos 45°, junções, tubos de PVC branco e outros, que são 

encontrados com a correspondência adequada entre o que é modelado e o que está indicado 

como insumo material na planilha geral de classificação, como mostra exemplo da Figura 69. 

FIGURA 69 - COMPONENTES MODELADOS DE HIDRÁULICA E SUA CORRESPONDÊNCIA COM INSUMOS DE MATERIAIS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM EXEMPLO DE PLANILHA CEDIDA POR CONSTRUTORA 

Existem, no entanto, determinadas desvantagens em utilizar tais códigos de insumos 

materiais para a classificação dos elementos, mesmo que haja uma correspondência direta 
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entre o insumo e o objeto BIM. O primeiro ponto crítico é a quantidade de diferentes famílias 

que precisariam ser criadas para adequação de todos os objetos aos códigos de insumo de 

material.  

No caso da hidráulica, a maior parte dos componentes, como tubos e conexões, tem 

variações de dimensão e configuração de ângulo determinadas por parâmetros de instância 

no Revit. A mudança de parâmetros de instância para cada um dos elementos que tenha 

dimensão ou ângulo alterado (joelho de 45° para joelho de 90°, por exemplo) gera um volume 

muito grande de trabalho de inserção de dados. A alternativa de criar tipos de objetos 

específicos para cada variação de elemento também geraria uma quantidade muito grande 

de tipos de elementos. Considerando um joelho 45° de conexão de PVC branco para esgoto, 

temos a variação de seis tipos diferentes de diâmetro, que vão de 40 até 200 milímetros, o 

joelho de 90° também tem seis tipos diferentes de diâmetro, totalizando doze tipos diferentes 

de objetos apenas para uma conexão. Uma configuração com tantos objetos diferentes pode 

prejudicar o trabalho de modelagem, tornando-o ineficaz e mais lento, comprometendo 

prazos e custos do desenvolvimento de projetos. 

O segundo ponto de desvantagem na utilização de códigos de materiais é na 

discrepância com a lógica de construção e planejamento de obra, baseada em serviços. Como 

visto na seção 4.2.4, muitas vezes o plano de contas de empresas é organizado pela 

configuração do local das instalações, distribuído em itens como prumadas, distribuição ou 

desvios aéreos. Esta lógica é mais aderente ao planejamento de obras, que separa 

componentes pela fase e pelo local em que são executados. A classificação de objetos por 

insumos relativos a materiais, portanto, é ineficaz para o vínculo com a área de planejamento 

e harmonização do sistema de classificação como um todo, mesmo que os objetos modelados 

em determinada disciplina sejam componentes construtivos industrializados. 

Em função destas limitações, a estratégia adotada foi utilizar códigos de composições, 

quando a empresa possuísse estes códigos padronizados, ou o plano de contas geral de 

serviços. No caso de códigos gerais de planilhas de insumos padronizados, o mais eficiente foi 

utilizar os códigos de mão de obra, que são atribuídos aos serviços e podem ser utilizados 

como referência, tanto para a extração de quantitativos quanto para a elaboração do 
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planejamento 4D, nos casos em que havia coerência entre a lógica de cronograma de obra e 

a divisão de serviços por orçamento. 

O processo de extração de quantitativos foi baseado na configuração de tabelas em 

Revit, separadas de acordo com a codificação definida pela classificação, de modo que 

pudesse ser vinculada diretamente ao sistema ou planilhas de orçamento. Estes quantitativos, 

baseados em serviços, são referência para a alimentação de quantidades nas composições e, 

a partir destas, os insumos unitários podem ser extraídos por meio de parametrizações no 

sistema de orçamento de cada construtora. Portanto, para que este processo funcione 

adequadamente, as tabelas no Revit devem possuir a separação de códigos conforme sistema 

da construtora e extrair os quantitativos conforme critérios específicos da empresa. 

Utilizando as paredes como exemplo, houve a situação de uma das construtoras, que 

separa quantificação de alvenarias e de paredes de drywall. A quantificação entre paredes de 

drywall e shafts de drywall também é separada. A divisão foi feita com base nos parâmetros 

compartilhados onde foi inserido o sistema de classificação das construtoras, adotando 

condições de filtro dentro da configuração de cada tabela no Revit. Neste exemplo, o que está 

adotado é o código de insumo para mão de obra de cada um destes serviços e o filtro aplicado 

nas tabelas deve considerar apenas elementos que estejam conforme o código de insumo 

desejado (Figura 70).  
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FIGURA 70 - EXTRAÇÃO DE TRÊS TABELAS DE QUANTITATIVOS A PARTIR DA MESMA CATEGORIA DE ELEMENTOS DO REVIT 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A necessidade de separação dos elementos de alvenaria, paredes de drywall e paredes 

de shaft em drywall também é reforçada pela lógica de quantificação para cada um destes 

tipos de elemento que, no caso desta construtora específica, apresenta critérios próprios de 

levantamento para cada tipo de parede (Figura 71). Esta divisão é feita com base em normas 

provenientes da lógica de contratação de mão de obra e material para a construção da obra. 
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FIGURA 71 - EXEMPLO DE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO PARA PAREDES 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM BASE EM MATERIAL FORNECIDO PELA CONSTRUTORA 

Para atender critérios como os especificados no exemplo acima, existem processos de 

parametrização e configurações adicionais nas tabelas de quantitativos que foram 

possibilitados com a utilização do Revit. O desconto de vãos para quantificação de mão de 

obra de alvenaria, por exemplo, demandou a maior parametrização em função dos recursos 

padrão disponíveis no software. Para possibilitar este desconto, foi utilizado o plugin Wall 

Opening Area5, que consegue fornecer a informação de área para todos os vãos somados e 

também a área somada de todos os vãos menores que a referência especificada pelo usuário. 

Para atender aos critérios de quantificação do exemplo indicado, vãos menores que dois 

metros quadrados devem ser desconsiderados. 

A tabela de extração de quantitativos é configurada de modo a receber as informações 

do plugin em campos específicos e então utilizar fórmulas de cálculo para chegar aos valores 

 
5 Disponível em: 

https://apps.autodesk.com/RVT/pt/Detail/Index?id=6956732096827902056&appLang=en&os=Win64 

https://apps.autodesk.com/RVT/pt/Detail/Index?id=6956732096827902056&appLang=en&os=Win64
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desejados. A área total de material de cada parede é calculada como o valor real com todos 

os descontos e a área total de mão de obra de cada parede, com a aplicação dos critérios de 

desconto: desconsiderando todos os vãos menores que dois metros quadrados e 

considerando apenas 50% de vãos maiores que dois metros quadrados (Figura 72). 

FIGURA 72 - CONFIGURAÇÃO DE TABELA DE QUANTITATIVOS DE ALVENARIA COM CRITÉRIOS DE DESCONTO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os exemplos de tabelas indicados demonstram como a capacidade de extração de 

informações e quantificação de elementos disponível nos softwares BIM, especificamente no 

Revit, possibilitam o uso para aumentar a eficiência do processo de orçamentação. A 

exportação em formato TXT permite a integração com aplicativos externos por meio de 

planilhas Excel, uma das plataformas mais comuns para a exportação e importação de dados 

(AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017b). No entanto, estas 

vantagens são obtidas com configurações e padronizações, que aliam a capacidade 

tecnológica a processos e metodologia específicos de gestão de informações do modelo. É 

importante ressaltar ainda que o processo de modelagem deve ser feito com a consideração 

de quais informações precisam ser extraídas no futuro, para que a construção do modelo BIM 
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esteja alinhada com as premissas previstas para cada um de seus usos ao longo do ciclo de 

vida do edifício. 

4.2.6. Montagem de templates 

A definição do template para cada disciplina teve como meta agilizar o 

desenvolvimento do projeto, eliminando a necessidade de configuração e carregamento de 

objetos necessários. A Figura 73 demonstra os elementos que compõem um projeto de Revit 

e quais foram tratados especificamente nos templates produzidos como parte da aplicação 

para diretrizes do framework. 

FIGURA 73 - ELEMENTOS TRATADOS NOS TEMPLATES PRODUZIDOS 

 

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR COM BASE EM AUTODESK (2020) 

Os elementos do modelo representam todos os objetos modelados no 

desenvolvimento do projeto e que são os principais repositórios de informações dos modelos 

BIM conforme a proposta do framework. Na estrutura do Revit, os elementos identificados 

como hospedeiros são comumente famílias de sistema, que podem ser duplicadas e editadas 

com base na criação de diferentes tipos de uma determinada categoria de objeto. Este tipo 

de objeto não pode ser salvo em arquivos externos, como em uma biblioteca de objetos, para 

ser carregado pontualmente em cada projeto necessário. No entanto, tais elementos podem 
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ficar salvos nos templates e arquivos de projeto do Revit, o que possibilita a sua reutilização e 

padronização prévia de componentes para diversos tipos de projeto. A Figura 74 exemplifica 

elementos das categorias de parede, piso e forro carregadas em um template criado no 

âmbito de estudo do framework. 

FIGURA 74 - EXEMPLO DE FAMÍLIAS DE SISTEMA CARREGADAS EM TEMPLATE DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os elementos de dados e referências no ambiente do Revit correspondem a todas as 

entidades que referenciam outros elementos e objetos do modelo. Especificamente no caso 

do Revit, estas entidades são níveis, eixos de projeto e planos de referência. A padronização 

deste tipo de elemento na proposta no framework é feita na nomenclatura dos níveis, de 

forma já pré-carregada nos templates, conforme estratégia discutida no item 4.2.4.  

O intuito de apresentar os níveis pré-carregados é facilitar a aderência à padronização 

de nomenclatura definida. Neste caso, o projetista responsável deve apenas fazer o ajuste das 

elevações de cada nível e incluir pavimentos adicionais conforme nomenclatura estabelecida, 

caso necessário.  

A Figura 75 demonstra uma elevação no template Revit, com níveis na nomenclatura 

definida como padrão.  
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FIGURA 75 - VISTA DE ELEVAÇÃO EM TEMPLATE COM NÍVEIS PADRONIZADOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os elementos específicos da vista na estrutura do Revit são todas as anotações e 

detalhamentos como: textos, cotas, hachuras, detalhes 2D, símbolos de elevação, 

identificadores de objetos etc. Tais elementos aparecem apenas na vista específica onde são 

inseridos. Por exemplo: as cotas e textos de uma planta de detalhamento do pavimento térreo 

de determinado projeto não aparecerão nas plantas de nenhum outro pavimento nem nas 

vistas 3D, elevações e cortes. Isso visa manter a organização de elementos de detalhamento 

nas vistas correspondentes.  

Os elementos de anotação não aparecem em arquivos exportados para análise de 

modelos 3D, como no Navisworks, ou mesmo em exportações do formato IFC. Por este 

motivo, não foram considerados como repositórios de informações de classificação de 

objetos, ou mesmo de padronizações visuais, dentro do âmbito específico do framework. O 

uso de tais objetos é livre e seu detalhamento pode ser feito conforme critério de 

representação visual de cada escritório de projetos. 

A padronização do template, portanto, definiu os tipos de objetos que devem ser 

utilizados e determinou previamente a classificação de todos os parâmetros e metadados de 

elementos necessários para o uso destes modelos nos processos de compatibilização 3D, 

quantificação e planejamento de obra. Conforme apresentado no tópico 4.2.1, a aplicação 

destes metadados é realizada por meio de parâmetros de tipo criados para os elementos 
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carregados. Como demonstrado pela Figura 76, a aplicação pode ser feita em famílias do 

sistema do Revit. 

FIGURA 76 - INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E METADADOS REFERENTES A PAREDES OSSO (ALVENARIA) 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os componentes carregáveis do Revit, que são objetos como tomadas, portas, janelas, 

mobiliários, equipamentos hidráulicos, dentre outros, também podem ser inseridos e salvos 

em um template. Estes elementos também podem ser padronizados com códigos de 

classificação, desde que sejam aplicáveis aos parâmetros de tipo, e outras informações 

necessárias pré-definidas, como no exemplo da Figura 77. Estas configurações no template 

visaram facilitar a aplicação de objetos com os metadados corretos no desenvolvimento dos 

projetos. 
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FIGURA 77 - CAIXA DE TOMADAS DE ELÉTRICA, EXEMPLO DE METADADOS EM PROPRIEDADES DE TIPO. 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Além da parametrização de componentes, também pode ser feita a inserção de 

metadados aplicados diretamente aos materiais do Revit, padronizando estas informações no 

template (Figura 78). A proposta do framework é que dados aplicados ao material sejam 

usados quando há necessidade de subdivisão da extração de informações de camadas 

específicas de determinados elementos como, por exemplo, as camadas de chapisco, emboço 

e reboco que compõem um revestimento de parede. 

FIGURA 78 - INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E METADADOS REFERENTES A PISOS DE REVESTIMENTO APLICADOS AO 

MATERIAL 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Complementando a determinação dos metadados e objetos padronizados, a 

configuração do template em Revit no contexto do framework determina e parametriza as 

tabelas de quantificação, alimentadas com base nos elementos e seus metadados já definidos, 

como apresentado na seção 4.2.5. Estas tabelas contam com os campos definidos, critérios de 

agrupamento de itens, além de fórmulas de cálculo e outros campos customizados 

necessários para atender os critérios definidos para a extração de informações (Figura 79). 

FIGURA 79 – EXEMPLOS DE TABELAS PRÉ-CONFIGURADAS NO TEMPLATE 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A proposta do template, dentro do contexto do framework, é contribuir para a 

implementação prática das diretrizes estabelecidas por determinada construtora e 

incorporadora, com base em metadados para a classificação, padronização de objetos e 

informações dos modelos, níveis e tabelas de quantificação. Este material constitui a base 

para o desenvolvimento dos projetos BIM, que possibilitam o uso dos modelos para a 

compatibilização, quantificação e planejamento de obras, que são os usos recortados para 

estudo dentro do framework mas que podem ser expandidos conforme a necessidade. 

Além disso, a proposta de prévio desenvolvimento destes padrões e fornecimento do 

material à equipe de projeto visa retirar dos projetistas a carga de trabalho e a 

responsabilidade de configurar o volume de informações necessários para a adequação dos 
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modelos ao padrão da construtora contratante, já que estes padrões variam de empresa para 

empresa e representam uma responsabilidade de escopo adicional que comumente não é 

absorvida pelos desenvolvedores de projeto. Desta maneira, pode contribuir para o 

balanceamento das relações de risco, trabalho e recompensa entre empresas contratantes e 

equipe de desenvolvimento de projetos, conforme apontado por Zheng et al. (2017) e 

discutido na seção 2.4. 

4.3. Elaboração do framework – protocolos desenvolvidos 

Dentro da estrutura do framework, os protocolos dão as orientações necessárias para 

o uso do material técnico produzido, além de definir as premissas para modelagem, 

fluxogramas de atividades, diretrizes para o vínculo de elementos e definições quanto aos 

entregáveis. 

4.3.1. Protocolo de desenvolvimento de projetos BIM 

O protocolo proposto contém diretrizes gerais sobre a coordenação do 

desenvolvimento de projetos BIM com definições aplicadas no aspecto mais geral e amplo do 

processo, pertinentes a todas disciplinas. O foco do material desenvolvido se deu na fase de 

desenvolvimento de projetos executivos, dentro do ciclo de elaboração de projetos. Esta 

etapa, de acordo com o praticado nas construtoras, geralmente se inicia após a concepção 

inicial do projeto pela arquitetura, estudos de estrutura e de projetos de instalações. Também 

é comum nas empresas estudadas que, nesta fase, o projeto legal já tenha sido desenvolvido 

e aprovado. Nestas construtoras, a fase inicial de projeto é denominada de estudo preliminar 

e as fases de projeto executivo compreendem o anteprojeto, pré-executivo, executivo e 

liberado para obra. 

Portanto, o material elaborado considera processos para atender este contexto, onde 

a concepção do projeto já está desenvolvida e há uma base de projetos que serão 

compatibilizados e detalhados ao longo das fases seguintes. As diretrizes neste manual 

envolvem a conceituação do propósito do protocolo e projeto BIM implantado, 

responsabilidades gerais dos envolvidos, indicações para posicionamento e divisão de 

modelos, dentre outras. O detalhamento dos itens propostos no protocolo é descrito a seguir, 

destacando as seções principais do documento proposto. 
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Principais seções do protocolo: 

Definição de usos do BIM 

O primeiro ponto presente no protocolo para o desenvolvimento dos projetos BIM é a 

explicitação do objetivo da adoção do BIM nos projetos da construtora e suas utilizações 

previstas. Considerou-se que a determinação clara das expectativas acerca do uso do BIM é 

importante para que todos os envolvidos tenham ciência dos aspectos que serão exigidos no 

processo de desenvolvimento do projeto. 

 A elaboração de modelos voltados apenas para o processo de compatibilização 3D em 

BIM tem requisitos diferentes dos necessários quando os modelos serão utilizados para 

extração de quantitativos ou integração com o planejamento da obra. Para os casos das 

construtoras participantes do estudo, os usos do BIM incorporaram compatibilização 3D, 

planejamento 4D e extração de quantitativos (5D). 

Disciplinas de projeto previstas no framework BIM desenvolvido 

Atualmente o mercado se encontra em uma fase de transição do pré-BIM ao BIM, 

como indicado no item 2.2 da revisão bibliográfica. Neste contexto, onde o desenvolvimento 

de projetos em CAD 2D está gradualmente dando lugar à elaboração dos projetos por meio 

do BIM colaborativo, ainda existem diversos profissionais que se encontram em fase de 

adaptação ou ainda não iniciaram a transição de projeto. 

Portanto, nem todas as disciplinas que comumente participam do processo de projeto 

das construtoras participantes do estudo foram consideradas aptas a desenvolver projetos em 

BIM. Foi necessário estabelecer quais especialidades de projeto seriam prioritárias e 

indispensáveis para implantação do BIM. Os demais projetistas participantes do processo 

continuaram a desenvolver seus projetos em CAD 2D. 

A disciplina de arquitetura é o grande ponto de partida do projeto, sendo o arquiteto 

o provedor da principal base para a elaboração dos demais projetos. A arquitetura atua como 

grande integradora das soluções do projeto, fornecendo diretrizes para os projetos 

complementares e incorporando as soluções de projeto na própria arquitetura. No ciclo de 

desenvolvimento de projetos executivos, também é a disciplina que inicia o processo, 
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apresentando o modelo inicial para que os demais envolvidos possam detalhar a solução dos 

projetos de cada especialidade. Portanto, é uma disciplina indispensável em um processo BIM. 

A estrutura é também uma disciplina base que precisa ser considerada na tomada de 

diversas decisões de projeto das demais especialidades como, hidráulica, elétrica, e até 

mesmo arquitetura. Em um processo de BIM colaborativo, em que cada modelo desenvolvido 

deve conter apenas os elementos pertinentes à sua disciplina, a estrutura e arquitetura devem 

ser ainda mais integradas do que em projetos 2D. A arquitetura, neste caso, não deverá 

modelar pilares, vigas, lajes ou outros elementos estruturais dentro de seu projeto, 

dependendo da estrutura para complementar o modelo arquitetônico. Esta situação é 

identificada na Figura 80. 

FIGURA 80 – INTEGRAÇÃO ENTRE MODELOS DE ARQUITETURA E ESTRUTURA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A arquitetura e a estrutura fornecem a base de desenvolvimento dos demais projetos 

mas o desenvolvimento dos projetos de instalações em BIM pode representar um grande 

ganho em termos de compatibilização e assertividade das soluções projetuais, reduzindo 

muitas interferências que seriam detectadas somente na construção. Por tal motivo, os 

projetos de hidráulica, elétrica e mecânicas (ar condicionado, pressurização e exaustão) 

também foram definidos como prioritários na elaboração dos modelos BIM. 

Os projetos elencados acima estiveram presentes no processo de implantação nas 

duas construtoras participantes do estudo, tendo sido considerados como padrão no 
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protocolo para desenvolvimento dos projetos BIM no nível colaborativo. Além destes, a 

incorporação de projetos em BIM para as disciplinas de alvenaria, fundações e paisagismo 

também foram mencionadas pelas construtoras mas não foram padrão em todas as empresas 

participantes. Demais disciplinas de projeto muito especializadas como impermeabilização, 

arquitetura de interiores, caixilhos de alumínio, dentre outras, não foram demandadas em 

nenhum dos casos participantes do estudo, pois ainda estão mais defasadas em relação à 

implantação do BIM em seus processos. 

Por fim, considerou-se importante indicar, no protocolo de desenvolvimento de 

projetos BIM, as disciplinas que seriam modeladas para que todos os parceiros pudessem 

adaptar seus processos sem prejuízos na elaboração dos projetos, ainda que determinados 

projetistas não fossem desenvolver seus projetos em BIM. O fato de alguns projetos não 

serem desenvolvidos em BIM gerou a necessidade de envio de desenhos 2D a partir de 

modelos de determinadas disciplinas, principalmente dos projetos base, para que os demais 

projetistas pudessem elaborar seus projetos normalmente. Além disso, os escritórios de 

projeto que não desenvolvessem modelos BIM teriam a ciência de que poderiam acessar os 

modelos das demais disciplinas, ainda que apenas para a visualização e melhor compreensão 

do projeto como um todo, fazendo uso do modelo tridimensional. 

Coordenadas e Níveis 

Para possibilitar a montagem do modelo federado e a sobreposição e integração de 

diferentes modelos BIM, é imprescindível que os pontos de coordenadas e a origem dos 

modelos sejam definidos claramente e adotados para todos os parceiros desde o início do 

projeto (AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, 2017d). Para permitir a 

estruturação adequada das coordenadas dos modelos, os softwares de autoria possuem 

recursos específicos voltados a este fim. Usando como base os recursos disponíveis no Revit, 

estes serão brevemente discutidos para justificar os parâmetros adotados para o framework.   

O Revit possui um sistema de coordenadas que é baseado em dois pontos distintos: o 

ponto base do projeto (Project Base Point) e o ponto de pesquisa (Survey Point) (Figura 81). O 

ponto base de projeto é uma referência interna, como a origem relativa do modelo no sistema 

de coordenadas interno. O ponto de pesquisa pode ser entendido como a referência de um 

ponto determinado no mundo real, ou seja, pode ser adotado como um ponto de referência 
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indicado pelo levantamento topográfico. Este ponto é utilizado para auxiliar no 

estabelecimento do projeto em relação ao terreno (ABIN, 2011). 

FIGURA 81 – PONTO BASE DO PROJETO E PONTO DE PESQUISA EM UM PROJETO REVIT 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Por padrão, os dois pontos se encontram na mesma localização dentro do modelo do 

Revit. Eles podem ser movidos, caso necessário, para determinar as coordenadas desejadas. 

A localização inicial desses pontos corresponde ao ponto de coordenadas x=0; y=0 dentro do 

espaço do projeto no Revit. O posicionamento do ponto base e do ponto de pesquisa e a 

relação entre eles definem os dois sistemas de coordenadas do Revit: sistema interno de 

coordenadas do projeto e sistema de coordenadas compartilhadas. 

O sistema interno de coordenadas do projeto controla o posicionamento de elementos 

e a orientação em relação ao projeto e modelo em si. A orientação do projeto em relação ao 

norte provê um exemplo para ilustrar o funcionamento das coordenadas de projeto. Um 

edifício projetado pode ter uma orientação rotacionada 30° em relação ao norte verdadeiro. 

No entanto, trabalhar no projeto com esta rotação torna o processo de modelagem e 

referência de elementos mais difícil, já que os elementos não estarão alinhados horizontal e 

verticalmente em relação à tela de trabalho e às folhas de projeto (ABIN, 2011). Portanto, as 

coordenadas internas do projeto no Revit permitem trabalhar com posicionamento e 

orientação em relação ao que é chamado de “Norte do Projeto” (Figura 82). 
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FIGURA 82 – EXEMPLO DE ORIENTAÇÕES DE PROJETO EM RELAÇÃO AOS NORTES REAL E DE PROJETO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O sistema de coordenadas compartilhadas tem como objetivo localizar o modelo, ou o 

conjunto de modelos, na referência de coordenadas do mundo real. Por este motivo, é 

denominada de coordenada compartilhada, pois os diferentes modelos podem possuir 

coordenadas internas distintas mas compartilham uma relação de coordenadas referentes à 

localização efetiva das coordenadas geográficas (Figura 83). 
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FIGURA 83 – RELAÇÃO ENTRE SISTEMA DE COORDENADAS COMPARTILHADAS E SISTEMA INTERNO DE COORDENADAS 

 

FONTE: ADAPTADO DE ABIN (2011) 

Para o protocolo de desenvolvimento de modelos dentro framework proposto, o 

intuito foi adotar uma base que pudesse ser claramente compreendida e adotada pelos 

projetistas e outros profissionais que fossem compartilhar os modelos. Em função disto, a 

premissa adotada foi a de utilizar o ponto base do projeto e o ponto de pesquisa na mesma 

localização, ambos mantidos no ponto de coordenadas x=0; y=0 dentro do espaço do projeto, 

e elaborar os modelos a partir deste ponto pré-estabelecido. Como forma de deixar claro a 

todos os envolvidos qual a referência adotada, foi proposto o uso de eixos horizontais e 

verticais, que indicassem o ponto de origem do modelo. Para identificação no material de 

orientação, estes planos foram denominados de “Eixos BIM” (Figura 84). 
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FIGURA 84 – DETERMINAÇÃO DO PONTO DE ORIGEM E “EIXOS BIM” 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Em determinadas tipologias de projetos, a definição do ponto de origem do modelo 

pôde seguir uma premissa única. Por exemplo: em uma das construtoras e incorporadoras 

participantes, o tipo de produto imobiliário predominante é o edifício residencial de torre 

única e pavimentos tipo bem definidos. Neste caso, pôde ser estabelecida uma premissa de 

que o ponto de origem deveria estar sempre centralizado em relação ao pavimento tipo. Para 

outros tipos de edifícios esta lógica pode não funcionar devido à variação da tipologia do 

prédio e seus pavimentos, à presença de mais de uma torre, dentre outros fatores. Nestas 

condições, o ponto de origem deve ser estabelecido conforme a lógica mais adequada para 

cada edifício. Em ambos os casos, definiu-se que tal ponto deve ser definido e indicado na 

primeira emissão do projeto de arquitetura, como no exemplo da Figura 85. Este modelo será 

a base para o desenvolvimento dos demais modelos. 
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FIGURA 85 – PONTO DE ORIGEM E EIXOS BIM INDICADOS NO MODELO DE ARQUITETURA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O estabelecimento do ponto de origem do projeto também deve considerar o 

posicionamento do modelo em relação ao eixo Z, que determina a coordenada da altura onde 

o mesmo está localizado. Para a documentação, é comum adotar como referência a elevação 

efetiva do edifício em relação ao nível do mar. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, tem 

elevação base de 546 metros acima do nível do mar6, São Paulo tem sua altitude em 760 

metros7.  

Para permitir a referência a tais altitudes é possível estabelecer a coordenada de 

elevação relativa ao mundo real no modelo. Isto evita que os modelos precisem ser 

efetivamente elevados até a elevação real dentro de suas coordenadas internas, o que não foi 

considerado como ideal para o manuseio dos arquivos, que vão estar muito deslocados em 

relação seu ponto de origem. A Figura 86 demonstra esta situação com modelos inseridos no 

mesmo arquivo do Navisworks, onde determinados modelos tiveram a elevação aplicada à 

coordenada compartilhada e outros foram movidos dentro do espaço do modelo para a 

elevação real. A imagem também mostra claramente o grau de divergência de 

 
6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Preto 

7 https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo 
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posicionamento que pode ocorrer se diferentes projetistas adotarem critérios distintos de 

coordenadas em seus modelos. 

FIGURA 86 – COMPARAÇÃO DE MODELOS COM DIFERENÇAS DE COORDENADAS  

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Para padronizar o posicionamento dos modelos no eixo vertical, adotou-se que o 

pavimento térreo do edifício seria sempre alinhado ao nível 0, relativo à coordenada interna 

dos modelos. No mesmo pavimento térreo, deve ser referenciada a elevação real por meio do 

sistema de coordenadas compartilhadas, que permitirão referenciar o nível do mar no modelo 

e documentação de projeto, sem de fato mover todos elementos (Figura 87). Deste modo, 

buscou-se evitar dificuldades na visualização e manipulação dos modelos. 

FIGURA 87 – REFERÊNCIA DO TÉRREO NO ESPAÇO DO MODELO E NA COORDENADA DE NÍVEL REAL 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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O processo de especificação da elevação nas coordenadas compartilhadas é adotado 

por meio do comando “Especificar coordenadas no ponto”, acessível na guia Gerenciar, 

dentro da barra de ferramentas do Revit. Com este comando, pode ser selecionado o nível de 

referência, estabelecido como o nível Térreo, e indicado o valor correspondente à elevação 

daquele pavimento (Figura 88). 

FIGURA 88 – PROCESSO DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVAÇÃO NAS COORDENADAS COMPARTILHADAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Como o ponto base do projeto está mantido fixo na mesma origem para todos os 

modelos produzidos, o compartilhamento e vínculo de modelos no Revit e Navisworks deve 

ser feito utilizando como referência a opção de importação “origem para origem”. Desta 

forma, o processo de vínculo e integração de modelos fica menos complexo, considerando o 

sistema de coordenadas compartilhadas apenas para indicar a elevação real dos níveis. 

Após avaliação junto a profissionais das construtoras, definiu-se que os níveis 

deveriam ser adotados com referência ao “osso” dos elementos, ou seja, considerados 

alinhados às lajes estruturais e não aos pisos acabados. Isto permite que haja uma consistência 

maior nas restrições dos elementos, se comparado ao modo de considerar o nível do 

pavimento alinhado ao nível acabado, já que estes podem ter maiores variações. Estabeleceu-

se também que não deveriam ser considerados níveis diferentes para o osso e o acabado pois 

poderiam ser geradas incompatibilidades e dubiedades na determinação de quais elementos 

estariam vinculados a cada nível, o que prejudicaria os processos de compatibilização, 

planejamento 4D e extração de custos. A padronização de nomenclatura dos níveis seguiu as 

premissas estabelecidas no item 4.2.4, de modo a permitir a correta automatização dos 

vínculos de elementos às tarefas do cronograma de obras por meio dos search sets. 
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Divisão dos modelos 

O estabelecimento da divisão de modelos em partes ou setores é um ponto importante 

no desenvolvimento de projetos BIM, especialmente para edifícios de grande porte, conforme 

corrobora o Guia 04 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2017d). Um dos 

motivos para tal prática é a redução do tamanho dos arquivos, já que modelos muito grandes 

podem prejudicar o processamento das informações pelo computador, tornando lenta a 

manipulação do arquivo. Isto se torna especialmente importante quando se está integrando 

diferentes modelos em um mesmo modelo federado. A lógica de divisão dependerá da 

tipologia do edifício em questão. 

Uma das empresas participantes do estudo tem a maior parte de seus produtos 

imobiliários com uma tipologia de edifícios residenciais de uma única torre, com pavimentos 

tipos padrão ao longo de seus andares, com variações de planta comumente sendo apenas no 

primeiro andar tipo e nos apartamentos de cobertura. Esses empreendimentos geralmente 

contam com subsolos para garagens, áreas técnicas, determinadas áreas comuns e 

pavimentos com ambientes de lazer no térreo ou no pavimento imediatamente acima. 

Esse tipo de caso permite conceber uma estratégia de divisão de modelos padronizada 

para a empresa como um todo, já que apresenta produtos imobiliários homogêneos, com este 

tipo de configuração. Foram definidos três setores para a separação do modelo: 

embasamento, tipo e coroamento. 

No exemplo desta construtora, o embasamento deveria compreender todos os 

pavimentos desde as fundações até o nível do primeiro apartamento tipo, que geralmente 

possui terraços privativos em função da disposição arquitetônica do pavimento térreo. Em 

relação ao modelo do tipo, inicialmente foi proposto que este contivesse apenas um 

pavimento. No entanto, verificou-se que deste modo não seriam identificadas as 

incompatibilidades entre as instalações de teto com as instalações de piso do pavimento tipo 

acima. Portanto, definiu-se que o modelo do tipo deveria englobar dois andares, como 

demonstra a Figura 89, de modo a viabilizar a identificação de incompatibilidades entre 

instalações de teto e piso dos pavimentos.  
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FIGURA 89 – EXEMPLO DE MODELO TIPO COM DOIS PAVIMENTOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Para esta construtora estabeleceu-se que o coroamento deveria conter o último 

pavimento tipo padrão, assim como quaisquer apartamentos de cobertura previstos (duplex, 

triplex etc.) e todos os níveis referentes à cobertura, casa de máquinas, reservatório superior, 

dentre outros. 

Para edifícios verticais mais complexos, a lógica de seccionamento nem sempre é 

padrão, sendo necessário o estudo caso a caso. Isto é comum para prédios multifuncionais, 

onde múltiplos andares abrigam diferentes usos e tipologias de plantas, o que torna mais 

difícil estabelecer um pavimento tipo padrão. Em muitos casos, se estabelece mais de um 

pavimento que pode ser considerado como tipo. Tal complexidade também pode ocorrer no 

caso de grandes complexos ou edifícios predominantemente horizontais, que poderiam ser 

divididos por setores, blocos ou alas. 

A sugestão para a determinação da divisão dos pavimentos é seccionar o modelo em 

todo nível em que exista uma transição de tipologia de construção. Esta transição deve 

incorporar pavimentos adjacentes onde existam desvios de instalações, transições de 
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estrutura ou quaisquer outras alterações que possam gerar interferências no projeto. A 

sugestão do processo para determinação de níveis e divisão do modelo está indicada na Figura 

90. 

FIGURA 90 – ESQUEMA LÓGICO PARA DIVISÃO DE MODELOS DE EDIFÍCIOS MAIS COMPLEXOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O processo proposto consiste em determinar o ponto de origem do projeto como 

primeira atividade, o que irá permitir estabelecer uma divisão de modelos que seja coerente 

com a origem especificada. Após a divisão dos modelos em setores, conforme as premissas 

básicas, devem ser ajustados os níveis de referência do projeto. Este ajuste pode compreender 

o acréscimo ou exclusão de níveis, assim como adaptações nas elevações de cada um. Uma 

vez definidos os níveis e a divisão dos modelos, deve ser publicada planilha com as referências 

adotadas no PEB para que sirva de gabarito a todos os projetistas que desenvolverão os 

projetos BIM. Com esta prática, ainda que não seja possível adotar uma divisão padronizada 

de modelos, fica estabelecido o método padronizado para efetuar este seccionamento em 

todos os projetos BIM. 

Repositórios de arquivos (Common Data Environment) 

O repositório deve ser o local para compartilhamento dos modelos, documentação e 

outros arquivos relativos ao projeto, centralizando o acesso a todos os participantes. O termo 

common data environment (CDE), ou ambiente comum de dados, é adotado para descrever a 

solução de compartilhamento e acesso às informações entre todos os envolvidos. O CDE, no 

entanto, não deve ser entendido apenas como uma solução de tecnologia única mas sim como 
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uma combinação que pode envolver um conjunto de tecnologias e processos de trabalho que 

definam o ambiente comum de dados (UK BIM ALLIANCE, 2019). 

Para a determinação do CDE no framework foram avaliadas soluções de 

armazenamento de arquivos e modelos que poderiam ser incorporadas no estabelecimento 

dos processos do compartilhamento de informações entre os usuários no desenvolvimento 

do projeto BIM. As plataformas pesquisadas fornecem serviços específicos na nuvem voltados 

para o mercado de AEC, não sendo considerados serviços genéricos de armazenamento de 

arquivos na nuvem, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, dentre outros. 

No mercado nacional já existem diversas soluções de repositório de arquivos para a 

indústria da construção. No entanto, a maioria destas plataformas é voltada para a gestão de 

documentos e desenhos CAD 2D. Algumas soluções que podem ser citadas são: Autodoc 

Projetos, Construtivo e Construmanager8. As funcionalidades mais comuns oferecidas por tais 

provedores são: controles administrativos de usuários, permissões, etc.; criação de estruturas 

de pastas e diretórios para organização dos arquivos; fluxos de aprovação e liberação de 

projetos e outros documentos cadastrados; possibilidade de marcação em desenhos 

diretamente na nuvem; controle de plotagem; controle de revisões de arquivos. 

Uma plataforma voltada para o BIM deve apresentar requisitos e funcionalidades 

específicos para suportar processos pertinentes ao trabalho com modelos e seus metadados. 

As soluções comumente utilizadas para o armazenamento de arquivos de projetos 2D irão, 

portanto, limitar alguns dos benefícios da implantação BIM. 

Um dos principais pontos focados pelas plataformas de compartilhamento de arquivos 

BIM é possibilitar a visualização dos modelos. Deste modo, o acesso aos modelos pode ser 

feito diretamente na nuvem por diversos envolvidos no processo, sem a necessidade de 

instalação de softwares específicos para visualização. Considerando que os modelos contém 

metadados inerentes a seus elementos, também é desejável que a plataforma permita 

também acesso às informações presentes no modelo BIM (UK BIM ALLIANCE, 2019). Isto 

facilita a colaboração de mais profissionais ao longo do ciclo de vida de um edifício. 

 
8 http://autodoc.com.br/projetos / http://construtivo.com/ / https://construmanager.com.br/ 

http://autodoc.com.br/projetos%20/
http://construtivo.com/
https://construmanager.com.br/
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Uma lista de soluções para compartilhamento de modelos BIM foi elaborada de modo 

a comparar brevemente as funcionalidades de cada uma para a definição no processo do 

framework. O intuito desta comparação não é exaurir a lista das soluções disponíveis no 

mercado, nem estudar a fundo os recursos de cada uma delas mas prover o contexto das 

opções presentes no mercado nacional e suas funções, de modo a contextualizar o que foi 

adotado nas construtoras participantes do estudo. Estas informações são apresentadas no 

Quadro 14. 

QUADRO 14 – PLATAFORMAS DE COMPARTILHAMENTO DE MODELOS BIM 

 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

PLATAFORMA FUNCIONALIDADES 
BIM Sync Arena • Visualização e navegação de modelos em formato IFC; 

• Permite importar, criar e gerenciar ocorrências a partir de arquivos BCF (BIM 
Collaboration Format); 

• Apresenta visualizações de gráficos e relatórios com base em indicadores 
estabelecidos para projetos; 

• Permite acesso às informações do modelo; 

• Permite anexar documentos e desenhos diretamente nos objetos do modelo. 

BIM 360 Docs • Visualização e navegação de modelos em formato RVT, IFC e NWD; 

• Utiliza plataforma Autodesk Forge como motor interno; 

• Permite criar modelos federados a partir de arquivos RVT; 

• Permite publicar desenhos diretamente a partir dos arquivos RVT; 

• Permite acesso às informações do modelo; 

• Permite realizar marcações e texto diretamente no modelo; 

• Ferramentas para criação de ocorrências e solicitações de informação (RFIs); 

• Controle de acessos, documentação e fluxos de aprovação; 

• Possui aplicativo para acesso móvel. 

Autodoc 4BIM • Visualização e navegação de modelos em formato RVT, IFC e NWD; 

• Utiliza plataforma Autodesk Forge como motor interno; 

• Permite criar modelos federados a partir de arquivos RVT; 

• Permite acesso às informações do modelo; 

• Permite realizar marcações e texto diretamente no modelo; 

• Em implantação, processo de gestão de ocorrências e conflitos de projeto; 

• Controle de acessos, documentação e fluxos de aprovação conforme plataforma 
Autodoc 2D; 

• Armazenamento ilimitado, cobrado pela quantidade de usuários; 

• Solução nacional. 

Trimble Connect • Visualização de modelos em formato IFC; 

• Permite criar modelos federados a partir de arquivos gerais de modelos; 

• Acesso às informações do modelo; 

• Permite criação de clashes diretamente no visualizador de modelos; 

• Permite realizar marcações e texto diretamente no modelo; 

• Criação de listas de tarefas; 

• Menos recursos para gestão de documentação 2D. 
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Todas as plataformas permitem visualizar modelos em formato IFC mas apenas o BIM 

360, da Autodesk, e a plataforma Autodoc 4BIM permitem a visualização de modelos em 

formato RVT e NWD, provenientes do Revit e Navisworks, respectivamente. Um dos recursos 

que também é comum à maior parte das plataformas é a possibilidade de fazer marcações e 

anotações diretamente no ambiente de visualização nos modelos. No entanto, o processo de 

gerenciamento das ocorrências e compatibilizações possui especificidades em cada uma das 

soluções, como a possibilidade de exportar ou não comentários em BCF e a detecção de 

clashes. 

No caso das construtoras estudadas no framework, a plataforma utilizada pelas 

empresas na gestão de documentos de projetos em 2D era o Autodoc Projetos. Por uma 

questão de adaptação à plataforma e facilidade na migração para o sistema Autodoc 4BIM, 

optou-se por adotar esta solução como repositório de modelos. O idioma da plataforma 

também foi um fator importante para facilitar o envolvimento de diversas pessoas da 

empresa, já que as demais soluções, no momento do estudo, não possuíam tradução para o 

português. 

Os conceitos apresentados nesta seção correspondem às orientações que foram 

estabelecidas para o protocolo de desenvolvimento de projetos BIM, constituído como 

documento único com as diretrizes majoritariamente conceituais e abrangentes a todos os 

envolvidos no processo de elaboração e gestão dos modelos. Os processos e documentos 

apresentados nas seções seguintes se estruturam como orientações mais específicas ou 

complexas que, pelo seu caráter mais detalhado, podem ser organizadas em documentos 

individuais. No questionário de avaliação do framework pelos profissionais participantes, 

foram estabelecidas questões únicas para os documentos principais, como estabelecido no 

item 3.4. 

4.3.2. Fluxo de projetos 

No desenvolvimento da pesquisa, o mapeamento do fluxo foi feito em conjunto com 

as construtoras e incorporadoras participantes do estudo a fim de estabelecer em que 

momento os projetistas deveriam efetuar suas entregas, conforme exemplo da Figura 91. 
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FIGURA 91 - TRECHO DE FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BIM  

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A definição das etapas e o fluxo de informações permitiu estabelecer em que momento 

os projetistas devem efetuar suas entregas. Conforme o projeto amadurece, as entregas dos 

modelos devem também evoluir em termos de informações e detalhamento. Neste sentido, 

o mapeamento do fluxo de projetos permite extrair quais modelos devem ser entregues a 

cada fase estabelecida. Tais modelos devem ser detalhados quanto ao seu escopo, elementos 

e nível de desenvolvimento para que fique claro como os modelos de informação irão evoluir 

desde o início até o final da modelagem do projeto. 

No fluxo também foram determinados em quais momentos as informações dos 

modelos devem ser fornecidas para as equipes de orçamento, planejamento ou outros usos 

previstos no caso aplicado. Esta interface é importante para determinar o nível de informação 

necessário ou o tipo de entrega complementar que deve ser feita para embasar determinado 

processo dentro do ciclo de vida do edifício.  

Por exemplo: os modelos podem ser desenvolvidos considerando a divisão de um 

edifício em determinados setores para a compatibilização, omitindo pavimentos tipo 

repetidos, que podem ser prescindidos para a coordenação e checagem de conflitos 3D. Por 

outro lado, se no fluxo de projetos define-se o momento em que os modelos serão utilizados 

para a simulação 4D de obras, as entregas de projeto desta etapa devem contemplar modelos 

com todos os pavimentos, possibilitando a simulação virtual da construção. 
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 A definição do fluxo de projetos, portanto, define a relação de precedências, as 

validações e compatibilizações padronizadas previstas, assim como cada uma das entregas de 

modelos e documentos definidas em cada fase de projeto pertinente. Estas entregas devem 

ser coerentes com as necessidades informacionais da etapa e com os usos previstos para cada 

momento do projeto. Tal conjunto de informações e o estabelecimento claro do momento de 

entrega do modelo de cada disciplina permite que sejam detalhados todos os requisitos para 

o modelo BIM e seus repositórios de informação, detalhados na seção 4.3.3. 

4.3.3. Definições dos modelos de informação  

Como indica a ISO 19650-1, cada entregável do projeto BIM deve ser claramente 

definido, com a especificação de informações que deverão ser incluídas, seu nível de detalhe 

e onde as mesmas estarão armazenadas. A estratégia de federação também deve ser 

determinada, definindo como os modelos e demais arquivos entregues serão divididos e como 

serão integrados no modelo federado, conforme estabelecido na ISO e discutido na seção 

4.3.1 (UK BIM ALLIANCE, 2019). 

A ISO também se referencia ao conceito de modelo de informação (information 

model), que deve ser entendido em sentido amplo como uma coleção de repositórios de 

informação (information containers), que são elementos ou locais onde são armazenados os 

dados dos modelos de informação em BIM. No desenvolvimento dos processos de criação e 

gestão dos modelos, devem ser definidas a estrutura e as partes de repositórios de informação 

que irão compor o todo (UK BIM ALLIANCE, 2019). Este foi um dos aspectos centrais na 

determinação do framework, para que os envolvidos no desenvolvimento dos projetos BIM 

tivessem a compreensão clara de como deveriam ser estruturados os modelos e os demais 

entregáveis.  

No processo do framework proposto, são os modelos BIM gerados pelo software de 

projeto que organizam todos os repositórios de informação, sendo que os principais 

elementos que contêm a informação são os objetos e materiais do modelo. Os produtos de 

entregas são tabelas e desenhos exportados, além do próprio modelo em si. Tais entregáveis 

são criados a partir da configuração da estrutura geral do repositório de informação, conforme 

indicado na Figura 92. 
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FIGURA 92 – ESTRUTURA DE REPOSITÓRIOS DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os elementos marcados na cor roxa da Figura 92 representam as entregas de arquivos 

dentro do processo que são: os modelos Revit, os arquivos de documentação nos formatos 

compatíveis (DWG, PDF, DXF ou DWF) e as tabelas de quantificação exportadas. Os elementos 

marcados em verde representam onde são alimentados os metadados de parâmetros de 

classificação específicos da construtora para extração de informações. Na definição dos 

repositórios de informação, portanto, devem constar os elementos e informações que irão 

compor os modelos de cada disciplina e como estas informações vão ser integradas entre 

diversos projetos e usos BIM. 

A definição da estrutura e da divisão da informação entre os diferentes repositórios 

definidos permite que os diversos envolvidos no projeto criem e gerenciem as informações 

necessárias, o que facilita as trocas de informação e mitiga o risco de que haja informações 

sobrepostas no processo. Este processo, combinado à estratégia de federação dos modelos, 

define as regras para combinação e separação dos modelos de informação para os diferentes 

propósitos pretendidos (UK BIM ALLIANCE, 2019). 
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Como premissa de desenvolvimento e integração dos modelos, foi estabelecido que 

nenhuma disciplina poderia conter em seu modelo algum elemento de propriedade de outros. 

Por exemplo: o modelo de arquitetura não poderia conter pilares, vigas ou lajes, já que estes 

são de responsabilidade da estrutura. Esta prática prevê garantir a consistência do modelo 

federado quando realizada a integração dos diversos arquivos (AEC UK, 2012). 

Conforme exemplo indicado na Figura 93, a composição dos modelos de arquitetura e 

estrutura separados irá permitir que sua integração ocorra sem duplicação de elementos, 

constituindo a base para as demais disciplinas desenvolverem seus projetos.  

FIGURA 93 - EXEMPLO DE ENTREGÁVEIS E MODELO FEDERADO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

No contexto das construtoras e incorporadoras participantes desta pesquisa, há um 

grau significativo de especialização entre projetos e a quantidade de disciplinas envolvidas 

para um empreendimento comumente ultrapassam o número de dez especialidades. 

Consequentemente, a definição da estratégia de federação dos modelos de informação se 

torna ainda mais importante para que todos sejam integrados de modo adequado. 
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Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, identificou-se que o processo de separar os 

modelos e seus elementos, de maneira a eliminar a duplicidade de objetos entre as disciplinas, 

não é simples, especialmente quando diversos projetos possuem áreas de intersecção ou até 

mesmo sobreposição de definições e representação de soluções projetuais.  

Um dos exemplos que pode ser citado é a interface entre o projeto de fundações e o 

projeto estrutural. Na definição da fundação, o calculista responsável pelo projeto de 

fundações e contenções define a solução de apoio no solo, indicando se são mais viáveis 

estacas, sapatas, tubulões ou outros tipos de fundações. Após esta definição e a emissão do 

projeto de fundações, o projetista estrutural precisa detalhar e armar determinados 

elementos de fundação, como as sapatas. Neste caso específico, o projetista de fundações é 

responsável apenas pela área de contato da sapata com o solo e o projetista de estrutura 

define a altura e armação da sapata. 

No desenvolvimento de projetos 2D, que são mais fragmentados, este tipo de questão 

não se torna tão crítica quanto no desenvolvimento dos projetos BIM colaborativos, onde os 

modelos são integrados para compor o edifício projetado em sua totalidade. A estratégia 

adotada para solucionar o exemplo da sapata foi considerar que a responsabilidade pela 

primeira modelagem das sapatas seria do projetista de fundações, mas neste estágio 

consideram-se as sapatas como genéricas, em um nível de definição e confiabilidade menor. 

Após a finalização do projeto, para a emissão do executivo, o projeto de fundações deve 

eliminar as sapatas de seu modelo e a responsabilidade pela modelagem da sapata passa para 

o projetista de estrutura, que deve inclui-la em seu modelo final. 

Outro exemplo desta interface entre diferentes projetos é o detalhamento de projetos 

de paisagismo, projetos de decoração e suas sobreposições com a arquitetura. Em 

determinados casos, o projetista de paisagismo é responsável por desenvolver a parte civil de 

áreas externas de empreendimentos, como o detalhamento de piscinas, floreiras para jardins, 

espaços de lazer, dentre outros. Ao mesmo tempo, existem projetos em que paisagismo se 

responsabiliza principalmente pelo plantio nas áreas verdes, e arquitetura detalha a parte 

civil. No entanto, como a concepção inicial do projeto é principalmente criada pela 

arquitetura, existem elementos que são modelados na área externa pela arquitetura e depois 

devem ser assumidos pelo paisagismo. 
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Para esta interação, a estratégia sugerida no estudo foi adotar como escopo do modelo 

de paisagismo todas as áreas externas, incluindo a propriedade de elementos que comumente 

são detalhados pela arquitetura, tais como: paredes, coberturas, bancadas, dentre outros, 

desde que estejam na área delimitada de tratamento da disciplina de paisagismo. Neste 

cenário, o primeiro modelo de arquitetura pode conter elementos da área externa, mas em 

caráter genérico, assim como determinado nas sapatas, no caso de estrutura e fundações.  

Para orientar os projetistas no desenvolvimento de seus modelos, deve ser indicada 

não só a lógica para a integração entre diferentes modelos, mas também os elementos que 

devem constar nos modelos entregues e o escopo do que deve ser modelado para cada 

disciplina, de modo que se integrem adequadamente. Esta definição deve ser feita levando-

se em conta também a evolução dos projetos de acordo com as fases previstas de 

desenvolvimento. Nos cenários das construtoras estudadas para o framework, as etapas de 

projeto envolvem: anteprojeto, pré-executivo, executivo e liberado para obra. 

Para traduzir as necessidades de entrega de cada modelo, compreendendo tanto os 

objetos modelados necessários e as informações entregues demandadas para a fase, foi 

proposta uma estrutura de imagem que identificasse estas diretrizes, para referência dos 

projetistas e profissionais da construtora (Figura 94). 
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FIGURA 94 – EXEMPLO DE DETALHAMENTO DE ENTREGA DE MODELO DE ARQUITETURA 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O exemplo da Figura 94 apresenta a ficha de especificação do modelo de arquitetura 

pertinente à etapa de anteprojeto. Nesta etapa, foi estabelecido que o modelo seria 

executado somente com paredes e pisos modelados sem revestimento, e com portas e janelas 

simplificadas. A definição desta premissa teve por base aplicar níveis de desenvolvimento 

adequados para a fase de projeto apresentada (DELATORRE; SANTOS, 2015), para que não se 

detalhasse demasiadamente o modelo no início do processo, aumentando o grau de 

retrabalho em função de ajustes para compatibilização. A apresentação no formato sugerido, 

com figuras ilustrativas de cada elemento, teve como intuito deixar a definição do nível de 

detalhamento e escopo do modelo claros para todos os envolvidos. 

Além do detalhamento do escopo dos entregáveis e elementos previstos em cada 

modelo, também foi proposta uma estrutura para padronizar a nomenclatura dos objetos 
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modelados, com o objetivo de definir os elementos de uma maneira clara e que possibilitasse 

a extração de informações de acordo com uma regra pré-definida. Esta padronização também 

teve como objetivo orientar a nomenclatura de novos objetos, caso fosse necessária a criação 

de novos elementos para atender as necessidades específicas de cada projeto. 

Os nomes da Família e dos Tipos utilizados seguiram a lógica demonstrada na Figura 

95, que apresenta dois exemplos: uma família do sistema (parede) e uma família de 

componente carregável (porta). A proposta para divisão entre termos do nome da família 

considerou uso do “_” (underline). Para especificação de componentes de fabricantes 

específicos, deveria ser colocado código de referência e fabricante no final do nome da família 

(ex: _CUBA_Embutir_Oval_L.37_Deca).  

O uso de código para paredes internas ou externas no nome do tipo permite, por 

exemplo, a criação de filtros pelo Navisworks para selecionar paredes apenas internas ou 

externas, como explorado na seção 4.2.4. Este tipo de definição permite separar os elementos 

conforme a estratégia de planejamento de obra. Outra aplicação que pode ser mencionada é 

a criação de filtros para alterar a visualização de determinados elementos como, por exemplo, 

ocultar todas as paredes de revestimento com a determinação do código “REV” no lugar do 

código “PR”, que define uma parede osso (Figura 95). 

FIGURA 95 - LÓGICA PARA A NOMENCLATURA DE FAMÍLIAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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Determinadas famílias de componentes para projetos de hidráulica, elétrica ou outras 

instalações podem seguir o padrão de nomenclatura do fabricante (Tigre, Amanco etc.), desde 

que o nome da família e tipo permitam a identificação clara do elemento modelado. Os 

exemplos de padronização de nomenclatura de famílias para outros tipos de elementos são 

apresentados no Quadro 15. 

QUADRO 15 - EXEMPLOS DE NOMENCLATURA DE FAMÍLIAS PADRÃO 

NOMENCLATURA DE FAMÍLIAS  

PAREDES 

_PR_EXT_Bloco_Concreto_19cm 

_PR_INT_Preenchida_Bloco_14cm 

_PR_INT_Bloco_Concreto_Estrutural_9cm 

_PR_Drywall_2S/70/2S_14cm 

PAREDES REVESTIMENTOS 
_REV_INT_Pintura_(espessura) 

_REV_EXT_Pintura_(espessura) 

PISOS GENÉRICOS 
_REV_Genérico_Cerâmico_(espessura) 

_REV_Genérico_Porcelanato_(espessura) 

PISOS ACABAMENTOS 
_REV_Cerâmico_60x60_(espessura) 

_REV_Porcelanato_60x60_(espessura) 

SUBSTRATOS _SUB_Contrapiso_4cm 

PORTAS 

_PORTA_Abrir_2Folhas_Madeira 

_PORTA_Correr_2Folhas_Alumínio 

_PORTA_PNE_1Folha_Madeira 

JANELAS 

_JAN_Maxiar_BandeiraInferior_Alumínio 

_JAN_Correr_2Folhas_Alumínio 

_JAN_Fixa_Veneziana_Alumínio 

_JAN_Fixa_VenezianaTela_Ferro 

LOUÇAS E METAIS 

_BIDE_VoguePlus_3Furos_(Código)_(Fabricante) 

_BACIA_VoguePlus_CaixaAcoplada_P.505_Deca 

_CUBA_Inox_Tanque_Franke_(Código) 

_CUBA_SemiEncaixe_Quadrada_L.830_Deca 

_LAV_VoguePlus_ColunaSuspensa_L.510_Deca 

_TORNEIRA_IzyPlus_Mesa_BicaAlta_1198.C24_Deca 

_MIST_IzyPlus_Mesa_BicaAlta_1877.C24_Deca 

BANCADAS 

_BANCADA_Retangular_SemRebaixo 

_BANCADA_Retangular_ComRebaixo 

_BANCADA_L_SemRebaixo 

_BANCADA_U_ComRebaixo 

FORROS 

_FORRO_FGA_3cm 

_FORRO_FGE_3cm 

_FORRO_Mineral_3cm 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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4.3.4. Mapeamento de parâmetros IFC 

A padronização das informações provenientes do modelo foi definida dentro do 

sistema proprietário com base no software Revit, mas a utilização do IFC foi necessária para 

permitir a interoperabilidade com os projetistas que não adotaram o Revit em seu escritório. 

A principal disciplina, neste caso, foi a arquitetura, que adotou o Archicad para o 

desenvolvimento de seus modelos. 

Para extrair as informações do modelo de forma adequada também em IFC, foram 

definidas premissas de exportação, que envolveram o mapeamento das entidades IFC 

adequadas para os tipos de objeto previstos no desenvolvimento de modelos de arquitetura. 

O esquema de dados do padrão IFC é formado basicamente por entidades, atributos e 

propriedades. As entidades incluem elementos físicos como paredes (IfcWall), pessoas 

envolvidas (IfcActor) ou mesmo a geometria de superfícies (IfcSurface) (HOOPER, 2018). A 

Figura 96 mostra um esquema simplificado de como as entidades são organizadas dentro do 

IFC. 

FIGURA 96 – ESQUEMA CONCEITUAL DE ÁRVORE DE DEFINIÇÃO DE ENTIDADES IFC 

 

FONTE: HOOPER (2018, TRADUÇÃO NOSSA) 
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As ocorrências são as instâncias individuais dos elementos e correspondem ao que é 

compreendido por instâncias no Revit. Ou seja, uma ocorrência de parede dentro do esquema 

IFC é representada pela IfcWall, que é a parede modelada propriamente dita. Os tipos 

representam os tipos de determinado elemento, um IfcWallType irá ter as configurações 

típicas de uma parede específica. Também são análogos ao entendimento de tipos dentro do 

Revit. Na página oficial de documentação do esquema Ifc 2x39, podem ser listadas e 

identificadas todas as entidades que constam no esquema de dados (Figura 97). 

FIGURA 97 – PÁGINA OFICIAL DO ESQUEMA IFC 2X3 

 

FONTE: { HYPERLINK “HTTPS://STANDARDS.BUILDINGSMART.ORG/IFC/RELEASE/IFC2X3/FINAL/HTML/” } 

Identificou-se no estudo que o mapeamento correto de entidades é um dos pontos 

cruciais para a interoperabilidade de modelos e exportação com consistência de informações. 

A Figura 98 demonstra um exemplo de exportação de modelo básico de arquitetura de um 

apartamento tipo desenvolvido no estudo. Este modelo foi gerado em exportação a partir do 

Revit sem configurações de mapeamento de entidade.  

  

 
9 https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/ 

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/
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FIGURA 98 – EXEMPLO DE MODELO EXPORTADO PARA IFC SEM CONFIGURAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Neste exemplo, o contrapiso modelado é exportado como IfcSlab. Conforme definição 

da buildingSMART, IfcSlab (laje) é um componente da construção que pode prover o suporte 

inferior (piso) ou fechamento superior (laje de teto) de qualquer espaço no edifício, sendo que 

apenas a parte de núcleo deste suporte deve ser considerada como laje e os acabamentos de 

piso e teto são considerados como cobrimentos (covering)10. Portanto, a exportação padrão 

de revestimentos de piso para a entidade IfcSlab é errada e deve ser ajustada nas 

configurações em cada software para que seja definido como um elemento do tipo 

IfcCovering. 

As configurações de exportação e mapeamento de entidades IFC em função das classes 

e categorias de cada software variam para cada programa. Apesar destas diferenças técnicas, 

no estudo do framework houve a necessidade de indicar quais entidades IFC deveriam ser 

consideradas para cada tipo de elemento presente no modelo de informação, considerando-

se apenas os modelos de arquitetura, no caso específico estudado. Para tanto, desenvolveu-

se o Quadro 16, que indica os elementos que constam no modelo de arquitetura para cada 

 
10 https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/ 

https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC2x3/FINAL/HTML/
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fase de projeto, conforme o mapeamento dos modelos de informação apresentado no item 

4.3.3. A primeira coluna indica o tipo de elemento da construção, a segunda demarca a 

entidade IFC correspondente e a terceira especifica o tipo pré-definido no esquema IFC, que 

é aplicável apenas a determinados tipos de entidades. 

QUADRO 16 – QUADRO DE MAPEAMENTO DE CLASSES E TIPOS IFC 

 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Além do mapeamento correto das entidades, para que um revestimento seja de fato 

entendido como um revestimento no esquema IFC, as propriedades de classificação 

ARQUITETURA - ANTEPROJETO 

TIPO DE ELEMENTO ENTIDADE IFC TIPO PRÉ-DEFINIDO IFC 

Paredes(Osso) IfcWallStandardCase  

Pisos (contrapiso / porcelanato / 
outros revestimentos) 

IfcCovering FLOORING 

Janelas IfcWindow Ex: SinglePanel 
DoublePanelVertical 
DoublePanelHorizontal * 

Portas IfcDoor Ex: SINGLE_SWING_LEFT 
SINGLE_SWING_RIGHT 
DOUBLE_SWING_LEFT* 

Peles de vidro IfcCurtainWall  

Painel da pele de vidro IfcPlate  

Guarda-corpos IfcRailing GUARDRAIL 

Louças IfcFlowTerminal  

Metais IfcFlowTerminal  

Bancadas IfcFurniture  

Forros IfcCovering CEILING 

Ambientes IfcSpace  

Mobiliário IfcFurnishingElement  

Telhado IfcRoof  

Piso de concreto último subsolo IfcSlab  

Escada IfcStair  

Vigas de pergolado IfcBeam  

Pilares de pergolado IfcColumn  

ARQUITETURA – PRÉ EXECUTIVO 

TIPO DE ELEMENTO CLASSE IFC TIPO PRÉ-DEFINIDO IFC 

Corrimão IfcRailing HANDRAIL 

Barras de apoio IfcFurnishingElement  

ARQUITETURA – EXECUTIVO 

TIPO DE ELEMENTO CLASSE IFC TIPO PRÉ-DEFINIDO IFC 

Paredes de revestimento IfcWallStandardCase  

Arremates de pedras em geral IfcWallStandardCase  

Frisos IfcWallStandardCase  

Rufos e calhas IfcRoof  
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customizadas atribuídas aos elementos também precisaram ser tratadas para a identificação 

correta nos arquivos exportados. No esquema IFC, o conjunto de propriedades de 

determinado elemento é definido por grupos denominados Property Sets (HOOPER, 2018). 

Existem diversos conjuntos de propriedades pré-definidos para diferentes tipos de entidades 

IFC e estes campos deverão ser alimentados com os valores e informações pertinentes para 

cada tipo de parâmetro. Na Figura 99 é apresentada a página oficial da documentação IFC 2x3, 

na listagem de Property Sets (identificado pelo prefixo Pset) e as informações de propriedades 

comuns para portas, representado pelo conjunto Pset_DoorCommon. Nesta figura se 

identificam, por exemplo, propriedades para a classificação de performance acústica e de 

resistência a fogo das portas. 

FIGURA 99 – EXEMPLO DE PROPERTY SETS PARA PORTAS NA DOCUMENTAÇÃO IFC 2X3 

 

FONTE: { HYPERLINK “HTTPS://STANDARDS.BUILDINGSMART.ORG/IFC/RELEASE/IFC2X3/FINAL/HTML/” } 

Para a utilização das propriedades customizadas conforme o sistema de classificação 

da construtora, portanto, é necessário o vínculo a um conjunto de propriedades do esquema 

IFC. Como o volume de dados pré-definidos e a variabilidade de informações do esquema IFC 
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são grandes, podendo causar dúvidas na hora da aplicação e visualização das informações, 

optou-se pela criação de um property set customizado, que pode ser adotado para a inserção 

de propriedades específicas de variados objetos. Desta forma, pode-se obter uma maior 

facilidade de entendimento e visualização das propriedades de classificação de uma forma 

padronizada e identificada dentro do esquema. A Figura 100 indica a exportação do modelo 

exemplo de um pavimento tipo com a definição de um property set customizado que permite 

identificar os códigos e grupos do sistema de classificação adotado. 

FIGURA 100 – MODELO EXPORTADO COM PROPERTY SET CUSTOMIZADO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Estas configurações de mapeamento de entidades e conjuntos de propriedades devem 

ser definidas na exportação dos arquivos. No ambiente do Revit, a janela de exportação 

referente aos property sets fornece opções para: exportar as propriedades comuns de 

diferentes elementos (common property sets); exportar tabelas do Revit como property sets 

exclusivos, que listam os elementos e as quantidades definidas nas tabelas; e a criação do 

mapeamento para property sets customizados (Figura 101). 
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FIGURA 101 - OPÇÕES PARA EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS IFC 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Desta forma, com base na definição destes processos para exportação de modelos IFC 

buscou-se manter a consistência dos dados dos modelos arquitetônicos provenientes de 

softwares diferentes, de modo que os códigos padronizados da construtora pudessem ser 

facilmente identificáveis. 

4.3.5. Documentos específicos do empreendimento 

Os documentos e diretrizes descritos dos itens 4.3.1 a 4.3.4 correspondem a definições 

aplicáveis de forma geral a todos os empreendimentos da construtora. No entanto, 

determinadas construtoras podem ter variações entre perfis de empreendimentos e projetos 

que demandem a definição de determinadas diretrizes específicas para cada projeto. Isto foi 

identificado em uma das construtoras participantes do estudo, que possui grande variação na 

configuração arquitetônica entre seus edifícios. Portanto, foi constatada a necessidade de 

complementação dos protocolos já estabelecidos com um documento orientativo específico 

para cada projeto, que defina os pontos que são variáveis neste empreendimento. 

Um dos primeiros pontos a serem definidos são os participantes envolvidos e quais 

disciplinas serão modeladas em BIM. Como o mercado ainda se encontra em contexto de 

transição, podem haver casos em que nem todos os projetos serão feitos em BIM. Deste 

modo, fica estabelecido quais participantes terão troca de arquivos baseados em modelos e 

quais irão ainda trabalhar elaborando projetos com base em CAD 2D. Isto possibilita o correto 

planejamento do andamento dos serviços e relação de precedências entra as disciplinas de 

projeto. 
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Com base na definição das disciplinas modeladas, também são definidos os papeis 

específicos que cada ator irá ter no processo, estabelecendo quem irá realizar a coordenação, 

o gerenciamento de qualidade dos modelos, a extração de informações de quantificação e a 

execução das simulações 4D. Além disso, também neste documento definem-se os softwares 

utilizados e suas versões, o que é importante para permitir a comunicação correta entre 

modelos de formatos proprietários e as extensões de arquivos trocadas entre participantes 

(Figura 102). 

FIGURA 102 – EXEMPLO DE TABELAS COM DEFINIÇÕES DE TROCAS DE ARQUIVOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

No documento específico para cada empreendimento, também foram consideradas 

questões relativas à configuração do edifício, seus níveis e coordenadas. O mapeamento de 

cada nível e seu nome foram estabelecidos para que todos os projetistas pudessem adotar a 

mesma referência, o que iria permitir a consistência entre todos os projetos, como tratado 

em tópico específico da seção 4.3.1. No documento desenvolvido como estudo para o 

framework, a definição dos níveis é feita por meio de uma tabela que correlaciona o nome de 
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cada nível, a sua descrição para identificação, e a coordenada do nível do mar relativa para 

cada pavimento específico (Figura 103).  

Além da definição de cada nível, também se julgou pertinente indicar qual nível do mar 

está relacionado ao nível 0,00 do modelo, para que os projetistas pudessem fazer a referência 

correta das coordenadas. Também foi definido o ponto de origem 0;0 no eixo X e Y, 

estabelecendo qual o ponto mais adequado em função da configuração específica do edifício. 

FIGURA 103 - EXEMPLO DE TABELA COM NÍVEIS DEFINIDOS PARA O EMPREENDIMENTO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Por fim, o último aspecto tratado no documento é a determinação da divisão dos 

modelos para o projeto específico. Com base nas características e na complexidade do 

empreendimento, o edifício pode ser dividido em diversas partes ou ser projetado de forma 

completa. Esta divisão depende, em grande parte, do tamanho da edificação e do 

consequente tamanho dos arquivos de modelos BIM, pois arquivos de modelos muito grandes 

podem prejudicar o desempenho devido à alta demanda de processamento computacional 

(Figura 104).  
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FIGURA 104 - EXEMPLO DE DETERMINAÇÃO DE DIVISÃO DE MODELO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O documento com as diretrizes específicas completa o conjunto de documentos e 

processos propostos na estrutura do framework, que tem como objetivo auxiliar construtoras 

e projetistas na implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos BIM em nível 

colaborativo. Os resultados obtidos e a avaliação dos profissionais participantes da pesquisa 

são apresentados no capítulo seguinte, onde são discutidos os impactos e desafios do 

processo de implantação e desenvolvimento de projetos BIM. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE DO FRAMEWORK 

A conclusão do desenvolvimento das premissas do framework resultou na 

consolidação da sua estrutura, conforme apresentado na Figura 105. O artefato produzido é 

uma instanciação que é composta por um conjunto de definições, métodos, templates e 

ferramentas que podem ser adotadas em situações de implantação e gerenciamento de BIM 

colaborativo para construtoras e incorporadoras. 

Com a definição das premissas para desenvolvimento de projetos BIM para cada 

construtora participante do estudo e propostas com base na estrutura do framework, as 

construtoras puderam aplicar as diretrizes estabelecidas no desenvolvimento de projetos 

piloto em BIM. Isto permitiu a coleta de dados sobre o material proposto no estudo, por meio 

de questionários detalhados no tópico 3.4, e a avaliação dos resultados obtidos nos projetos 

até o momento da finalização desta dissertação. 

FIGURA 105 - ESTRUTURA CONSOLIDADA DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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A avaliação dos resultados com a aplicação do framework foi apresentada com base 

nas percepções do pesquisador, obtidas por meio do acompanhamento do desenvolvimento 

dos projetos e contato com as equipes das construtoras, e por meio do retorno dos 

questionários de avaliação enviados aos profissionais participantes. Foram apontados os 

desafios percebidos para a condução de projetos BIM colaborativos, conforme conceito 

adotado nesta pesquisa, assim como os pontos em que o framework proposto atingiu os 

resultados esperados. 

5.1. Alinhamento geral entre áreas 

As experiências na aplicação do framework proposto e discussão com os profissionais 

de diversas áreas participantes do estudo permitiram identificar os distanciamentos entre os 

vários atores e setores organizacionais na cadeia da construção civil. Em determinados casos, 

dentro de uma mesma empresa. Como indicado na revisão bibliográfica, o BIM pode atuar 

como um grande catalisador para a colaboração, mas há, ao mesmo tempo, uma ruptura de 

processos internos para as várias equipes que não possuem o costume de trabalhar em 

conjunto para a obtenção de um resultado comum. 

Uma das maiores quebras de paradigma é a compreensão de um modelo BIM como 

repositório de informações que alimentarão diversos usos no ciclo de vida de um edifício. 

Tarefas e processos que em situações pré-BIM se conduziam por meio da extração e inserção 

manual de informações em plataformas dispersas como planilhas, soluções de orçamento, 

desenhos 2D e sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), agora devem estar baseados 

no uso de um ou mais modelos de informação que são compartilhados e referenciados de 

maneira muito mais intensa, extraindo deles os dados necessários para cada processo de 

forma mais automatizada. No entanto, grandes desafios se originam da necessidade de 

adaptação de processos de diversos setores para possibilitar que estas informações sejam 

utilizadas em todas as áreas necessárias. 

Um dos exemplos verificados foi a forma como departamentos de construtoras e 

incorporadoras classificam e utilizam as informações sobre o edifício. A codificação, em 

determinados casos, era divergente entre setores como suprimentos, planejamento e 

orçamento, por exemplo. Isto demonstra a escala de segregação dentro de uma mesma 
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empresa, que lida com um objeto comum (no caso, o próprio edifício sendo projetado ou 

construído). A implantação do BIM colaborativo, neste caso, força a adoção de padrões únicos 

para que as informações do modelo sejam comuns para todas as interações necessárias 

(Figura 106). Esta padronização, no entanto, poderá forçar diversos atores a adaptarem 

processos já consolidados em seus setores em prol de uma prática mais abrangente e 

horizontalizada. 

FIGURA 106 - CONCEITO DE PADRONIZAÇÃO ENTRE ÁREAS NA IMPLANTAÇÃO BIM 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Constatou-se em uma das empresas participantes que as etapas de execução de obra 

não estavam em conformidade com a estrutura da codificação dos elementos BIM, adotada 

com base no sistema de orçamentos. Especificamente neste caso, a equipe de planejamento 

não detalhava determinados pavimentos, como o barrilete do edifício. Isto levou à adição de 

tarefas no cronograma de planejamento para que os parâmetros de codificação dos 

elementos do modelo pudessem alimentar adequadamente tanto a quantificação para 

orçamento (5D) quanto o planejamento de obras (4D). 
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A padronização das informações é vital para operacionalizar de forma eficiente os 

processos BIM. Os exemplos de aplicação dos search sets para planejamento e parametrização 

de tabelas de quantificação nos itens 4.2.4 e 4.2.5 demonstram que a facilidade de extração 

de informações dos modelos BIM depende de métodos padronizados aliados à consistência 

nos dados e padrões de classificação. Caso as informações contidas nos modelos não estejam 

de acordo com a base de dados padrão adotada, e esta não seja comum para os setores 

interessados, os processos de uso dos modelos se tornarão excessivamente manuais, 

impedindo ganhos efetivos com a implantação da metodologia BIM. 

É importante citar que, naturalmente, diferentes áreas possuirão foco em diferentes 

tipos de informação, com distintos níveis de detalhamento de acordo com a atividade de cada 

setor, mas é imprescindível que tais diferenças sejam tratadas de modo a não reforçar o 

isolamento em a falta de colaboração entre diferentes stakeholders. 

5.2. Desafios identificados no desenvolvimento e aplicação do framework 

Os pontos levantados nesta seção levaram em conta a experiência do pesquisador ao 

longo do desenvolvimento do framework e acompanhamento das primeiras aplicações das 

diretrizes estabelecidas em projetos reais com desenvolvimento em BIM. Como modo de 

agrupar as questões mais relevantes observadas, a categorização destes problemas foi 

alicerçada em três categorias básicas para a implantação e gerenciamento de projetos BIM: 

pessoas, tecnologias e processos (ALRESHIDI; MOURSHED; REZGUI, 2017; SUCCAR, 2009a). 

5.2.1. Desafios relativos a pessoas 

Um dos principais desafios identificados no desenvolvimento dos projetos foi relativo 

à compreensão geral do BIM em seu conceito mais amplo como um sistema e às rupturas de 

paradigmas estabelecidos em processos 2D tradicionalmente adotados por parte dos 

profissionais participantes do estudo. De modo geral, a percepção do BIM de muitos atores 

envolvidos ainda era relativa à modelagem, desconsiderando alterações de processos ou a 

lógica de integração de modelos.  

A visão dos modelos como um banco de dados de informações não era clara para 

muitos dos atores, especialmente nos escritórios de projeto, o que por vezes dificultou a 
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condução de processos como a classificação de elementos com parâmetros e metadados 

estabelecidos pelas diretrizes da construtora, geradas pelo processo do framework.  

Esta questão tangencia também um ponto previamente levantado no item 5.1, que é 

relativo ao escopo e termos de contratação. Como na proposta do framework os modelos 

desenvolvidos pela equipe de projetos devem estar aptos à utilização para processos de 4D e 

5D, segundo as expectativas das construtoras, as entregas de modelos demandaram uma 

atenção especial para a precisão e qualidade de modelagem, assim como a correta 

classificação de diversos elementos.  

Um exemplo representativo é a separação de elementos conforme a estrutura de 

planejamento para simulação em 4D. Como todos os elementos devem ser vinculados ao nível 

específico, é necessário que os modelos de hidráulica ou elétrica, por exemplo, tenham os 

tubos ou elementos de prumadas segmentados a cada nível, o que não seria necessário se o 

intuito da utilização do modelo fosse apenas para compatibilização 3D. A própria classificação 

de todos os elementos conforme um sistema padronizado específico de cada construtora gera 

um esforço adicional para a equipe de projetos. 

Esta dificuldade representa de forma explícita um limite pragmático, onde 

circunstância novas resultam em interesses divergentes entre atores do processo, fato que 

prejudica a colaboração plena (PIKAS et al., 2016). Tal aspecto também é tratado por Zheng 

et al. (2017), que indicam que determinados profissionais podem ser prejudicados na 

implantação do BIM, seja por uma carga de trabalho maior ou pela alteração de processos já 

pré-estabelecidos. Esta compensação de escopo adicional ou a equiparação de benefícios e 

dificuldades adicionais geradas pelo processo, foi um aspecto identificado como relevante 

para incentivar a colaboração das equipes, principalmente na relação entre cliente e 

fornecedor. 

Uma das alternativas é compartilhar os ganhos obtidos no processo como um todo 

entre os participantes, implantando formas de contrato que prevejam tal tipo de prática, mas 

isto não foi considerado viável nas construtoras participantes, o que demonstra que o 

mercado pode estar ainda pouco preparado para este tipo de contratação para 

desenvolvimento de projetos, reforçando a identificação de cenário nacional de pouca 

maturidade em BIM (KASSEM; SUCCAR, 2017). No escopo do framework proposto, aspectos 
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relativos a formas de contratação não foram abordados, mas são questões relevantes para 

evolução em pesquisas futuras. 

Outro ponto que pode auxiliar na redução de custos adicionais para a classificação de 

elementos é a padronização de sistemas de classificação conforme normas nacionais e 

internacionais. Neste sentido, uma movimentação do mercado para o uso de sistemas de 

classificação padronizados, como a norma NBR 15965, é desejável. No entanto, ainda é um 

processo que demanda alterações significativas na indústria de AEC e pode ser viável apenas 

em um horizonte de médio a longo prazo. 

Outros pontos identificados como erros de práticas conduzidas pelos escritórios 

foram: 

• Duplicação de elementos em projetos: em um dos projetos desenvolvidos, no 

modelo de arquitetura do prédio completo e no modelo de elétrica houve a 

inserção de elementos que não eram pertinentes às disciplinas em questão. O 

projetista de arquitetura inseriu dutos de pressurização e o projetista de 

elétrica modelou paredes que não constavam na base de arquitetura. No 

processo de colaboração BIM proposto pelo framework, onde cada modelo 

deve conter seus elementos específicos, tais práticas foram consideradas 

prejudiciais e configuram erros na modelagem; 

• Uso incorreto dos elementos: no modelo do pavimento tipo de elétrica 

desenvolvido pelo projetista houve a utilização de componentes de tubulações 

hidráulicas flexíveis, para que os tubos que representariam os conduítes 

acompanhassem o traçado curvo pretendido no modelo. Como o projetista 

visou somente obter a representação tridimensional, usou elementos não 

pertinentes à disciplina mas não considerou os erros que seriam gerados na 

utilização do modelo para elaboração de quantitativos, por exemplo. 

Os pontos levantados anteriormente reforçam a necessidade de treinamento de 

pessoas e amadurecimento em processos BIM por parte do mercado em geral. Com uma 

maior proficiência no desenvolvimento de projetos colaborativos por meio de BIM, espera-se 

que a visão por parte das diferentes equipes seja mais abrangente em relação às necessidades 

de informações e precisão quanto à qualidade de modelagem. Questões diretamente 
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relacionadas a treinamento não foram o foco desta dissertação mas são um ponto relevante 

para pesquisas futuras. 

5.2.2. Desafios relativos a tecnologia 

Para o desenvolvimento dos projetos BIM conforme proposto pelo framework, 

identificou-se que questões técnicas ainda podem causar limitações e apresentar desafios 

para a colaboração plena entre todos os atores. Apesar do esquema IFC permitir a 

comunicação entre diversas plataformas, diferentes softwares possuem lógicas de 

funcionamento e trabalho diferentes, demandando a adaptação de processos em função de 

restrições tecnológicas. Um dos principais exemplos referentes a este ponto foi a integração 

do software TQS no processo de desenvolvimento e troca de modelos. Este software de 

cálculo estrutural é utilizado pelos escritórios de projeto de ambas as construtoras 

participantes da pesquisa, o que permitiu verificar questões relevantes de interoperabilidade 

para o intercâmbio de modelos BIM entre programas distintos. 

Uma das situações detectadas no desenvolvimento dos projetos em BIM foi que o TQS, 

diferentemente de softwares como o Revit, não permite que se trabalhe com dois sistemas 

de coordenadas para um determinado modelo. Enquanto em um projeto do Revit é possível 

adotar simultaneamente uma coordenada interna e uma referência a uma coordenada 

compartilhada, no TQS o sistema de coordenadas é vinculado a apenas um ponto de inserção 

e origem do modelo. 

A coordenada do TQS não pode ser alterada com referência ao nível real do mar, 

mantendo o espaço de modelo com a coordenada com base no nível 0 do eixo Z (altura). 

Questionado sobre esta característica do software, um dos engenheiros de um dos escritórios 

de estrutura confirmou que “Realmente o TQS não dá a opção de fornecer uma cota de nível 

distinta do ponto de inserção. Quando se opta por utilizar o Térreo com cota Z 0.00, todos os 

níveis dos pavimentos vão ser em função dessa cota. Não há como definir um ponto de 

inserção fora desse ponto.”11  

Deste modo, para que a documentação do projeto estrutural se mantivesse conforme 

a cota do nível do mar real e o modelo BIM adotado como referência interna, em um ponto 

 
11 Transcrito de e-mail enviado por projetista participante da pesquisa ao pesquisador 



 

203 

 

de elevação zero definida, o modelo foi gerado no TQS com a elevação conforme o nível do 

mar, exportado para o Revit em formato TQR e posteriormente ajustado no próprio Revit 

antes da emissão do modelo aos demais parceiros. 

Cabe ressaltar que as diferenças inerentes à construção de cada um dos softwares 

poderão gerar circunstâncias e necessidades de adaptação na troca de modelos e 

interpretação de informações de modelos. Conforme a Figura 107, presente em artigo do site 

do TQS, as formas de construção de objetos têm diferenças entre o software de estruturas e 

softwares BIM de autoria de projetos, como o Revit ou outro similar (TQS DOCS, [s.d.]). 

FIGURA 107 - COMPARAÇÃO ENTRE SOFTWARE DE ESTRUTURAS E SOFTWARE BIM 

 

FONTE: (TQS DOCS, [S.D.]) 

Portanto, deve-se buscar manter a consistência de informações nos modelos, mesmo 

exportando arquivos de diferentes soluções. Este é um ponto importante de atenção, ainda 

que envolva a realização de ajustes e adaptações em modelos para garantir a adequação aos 

padrões estabelecidos, como no exemplo de ajustes dentro do Revit para os modelos gerados 

a partir do TQS e importados por meio de plugin específico de comunicação entre TQS e Revit. 

Outros exemplos de desafios relativos à tecnologia verificados foram: 
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• Volume de dados e Search Sets no Navisworks: a grande quantidade de search 

sets do Navisworks necessários para o vínculo das tarefas de execução de obra 

a um cronograma com alto nível de detalhamento de tarefas ocasionou 

instabilidade e falhas no software, gerando por vezes perda nos search sets 

previamente criados; 

• Elementos tridimensionais para furação de estrutura: determinadas famílias 

utilizadas por projetistas de instalações para a demarcação de furos na 

estrutura de concreto não foram reconhecidas pelo TQS, o que demandou a 

alteração do processo previsto para demarcação da furação na estrutura com 

base nos modelos BIM; 

• Representação de modelos IFC: a representação de determinados elementos 

IFC, provenientes da base de arquitetura em Archicad e inseridos no Revit para 

a modelagem de projetistas complementares, gerou problemas ou piora na 

visualização de elementos. Como exemplo, podem ser citadas extrusões de 

vazios criados a partir de janelas do IFC, linhas que demarcam a estrutura de 

criação da geometria sólida, especialmente para bacias e elementos sanitários, 

assim como casos em que elementos como portas não estavam visíveis; 

• Elementos vinculados ao hospedeiro: determinadas famílias do Revit, como 

tomadas e bacias sanitárias, hospedadas a elementos como paredes ou pisos, 

apresentaram problemas em função da modificação dos hospedeiros. Se uma 

parede era alterada ou excluída os elementos hospedados também eram 

excluídos. Para evitar problemas como este, foi sugerido adotar famílias sem 

vínculo a nenhum hospedeiro quando estes não forem pertinentes à disciplina 

específica sendo desenvolvida; 

• Armazenamento na nuvem: para se obter maior eficiência no processo, o 

desenvolvimento de projetos BIM colaborativos deve ser apoiado por sistemas 

de armazenamento e centralização de arquivos na nuvem (ALRESHIDI; 

MOURSHED; REZGUI, 2017; BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2016). Durante 

o processo de desenvolvimento de projetos BIM com as primeiras aplicações 

do framework, não foram implantadas plataformas que permitiram suporte à 

visualização dos modelos na nuvem e outros recursos como marcação de 
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revisões. A falta de um repositório centralizado e comum para todos os 

envolvidos com recursos específicos para gerenciamento de modelos BIM 

causou perda de eficiência na troca e manipulação dos modelos desenvolvidos. 

Tais exemplos mostram como limitações técnicas ou a própria lógica da estrutura de 

dados interna de cada um dos softwares pode restringir ou pautar os processos que devem 

ser adotados no processo BIM colaborativo, de modo a minimizar eventuais dificuldades. Uma 

alternativa para maior flexibilidade seria desenvolver soluções customizadas via programação, 

como rotinas em Dynamo, plugins, programas específicos para processamento de IFC, dentre 

outras. Um dos problemas, neste caso, pode ser a insuficiência de capacidade técnica para 

desenvolvimento de soluções customizadas próprias, ou mesmo o custo envolvido para 

programação destas. 

5.2.3. Desafios relativos a processos 

Por fim, a definição dos processos é outro dos aspectos vitais para a implantação e 

condução de projetos BIM de maneira adequada. Pelas percepções obtidas no 

desenvolvimento dos projetos baseados no framework, parte significante dos desafios 

pertinentes a processos em BIM estava correlacionada à dificuldade de adaptação de práticas 

adotadas em projetos anteriormente desenvolvidos apenas em 2D e ao rompimento de 

paradigmas de trabalho de contextos pré-BIM. Um dos pontos em que se notou dificuldade 

foi na sequência de projetos adotada e no fluxo de desenvolvimento de modelos em cada 

fase, considerando as dependências dos demais projetistas. 

Determinados projetistas questionaram a necessidade de entregar os modelos desde 

as fases iniciais, como a de anteprojeto, especialmente os de instalações hidráulicas e 

elétricas, com a justificativa de que fases iniciais dos projetos ainda possuem muitos ajustes 

de conceito e adaptações nas soluções propostas. Eles argumentaram que os ajustes gerariam 

um grande retrabalho caso a entrega de modelos ocorresse desde a fase inicial, explicando 

que gerar um modelo demandava mais horas de trabalho que gerar desenhos 2D sem 

detalhamentos. 

Dentro da estrutura do framework foram propostas possibilidades de definição de 

escopo de modelos iniciais com menor nível de detalhamento, de forma a minimizar os riscos 

de retrabalhos excessivos e ainda obter os benefícios da modelagem desde o início do projeto. 
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Ainda assim, existem demandas das construtoras e de processos pré-estabelecidos que, por 

vezes, podem ir de encontro à premissa de modelos menos detalhados no início do projeto. 

Um exemplo característico é o detalhamento de arquitetura em relação às paredes 

osso e revestimentos. Nas diretrizes definidas para as empresas participantes, foi proposto 

que a arquitetura iniciasse o projeto modelando apenas as paredes osso (alvenarias de blocos, 

drywall etc.), sem considerar a modelagem de revestimentos de todas as paredes, para reduzir 

o nível de trabalho em fases iniciais. Esta proposta de separação entre paredes osso e 

revestimentos foi feita considerando a necessidade de haver elementos independentes para 

a simulação 4D e para a quantificação, já que os critérios de levantamento de alvenarias e 

revestimentos eram diferentes nas construtoras avaliadas. 

Um dos desafios identificados para a premissa de modelagem de elementos osso no 

início foi a necessidade de constar as medidas acabadas dos ambientes em documentos como 

projetos legais, imagens de venda e plantas de contrato. Com isto, houve um descompasso 

em relação às informações que precisariam constar na entrega dos desenhos iniciais com 

referências às espessuras de elementos acabados e à proposta de como os modelos das 

primeiras fases seriam desenvolvidos. Uma das alternativas sugeridas, neste caso, foi 

considerar paredes sem detalhamento, mas com a espessura completa incluindo 

revestimentos, que depois seria ajustada conforme medida osso da parede. 

O encadeamento e a dependência entre projetos também apresentaram algumas 

diferenças ou especificidades no desenvolvimento com base nos modelos BIM em relação ao 

que era adotado nos processos baseados em desenhos 2D. A sequência de trabalho 

tradicionalmente se inicia com projetos de arquitetura emitindo uma base para que estrutura 

trabalhe e, posteriormente, projetistas complementares usam a arquitetura e estrutura como 

sua principal referência. No entanto, como está sendo desenvolvido um modelo 

tridimensional, para que os modelos estejam completamente consistentes, a arquitetura 

precisaria fazer adequações no modelo levando em conta a estrutura desenvolvida, ajustando 

as paredes ao fundo de vigas, por exemplo. 

Também se observou que, para o desenvolvimento de modelos, tornou-se mais difícil 

segmentar o desenvolvimento e a entrega dos projetos por níveis. Enquanto que em projetos 

pré-BIM cada planta emitida poderia ser uma base de trabalho, para o desenvolvimento da 



 

207 

 

modelagem é necessário ser entregue o modelo completo com as seções do edifício 

estabelecidas (embasamento ou coroamento, por exemplo), de modo que o trabalho dos 

demais projetistas possa ser desenvolvido. Esta interdependência também reforça a 

necessidade de fornecimento de uma base adequada de arquitetura ou estrutura com todos 

os objetos relevantes para trabalho dos demais projetistas. Como um modelo BIM muitas 

vezes se torna mais detalhado que desenhos 2D, principalmente quando se considera o 

contexto de projetos de instalações, a falta de qualquer elemento de referência, como uma 

bancada, por exemplo, torna difícil a modelagem dos objetos das demais disciplinas da 

engenharia. 

Outro ponto de atenção identificado foi a necessidade de fornecimento da 

documentação ao longo das entregas dos projetos. Nas aplicações do framework avaliadas, 

mesmo com parte relevante da equipe desenvolvendo modelos, diversos projetistas ainda 

não estavam adaptados a essa forma de trabalho. Isto ocorreu também para outros atores 

envolvidos, como consultores e profissionais das construtoras. Mesmo os projetistas de 

estrutura que trabalham com TQS, indicaram que têm preferência pela utilização de bases 2D 

da arquitetura para lançamento do projeto estrutural. Isto demonstra como ainda há 

resistência em adaptação de formas de trabalho e pouca difusão da cultura de troca e trabalho 

por modelos. Neste sentido, há uma necessidade premente para a formação no conceito do 

BIM e alteração de paradigmas vigentes de trabalho em 2D. 

Portanto, apenas a entrega de modelos sem plantas e desenhos 2D não foi viável para 

o desenvolvimento dos projetos avaliados. A demanda de entrega de documentação gerou 

questionamento por parte de determinados projetistas, notadamente de instalações, mas 

entendeu-se, neste caso, que será necessária ainda um amadurecimento geral do mercado 

para permitir a entrega de documentação dos modelos apenas em etapas finais. 

Outros aspectos identificados relativos a processos foram: 

• Gestão da informação dos modelos: conforme indicado por Zheng et al., 

(2017), o projeto em BIM pode apresentar maiores desafios para o projetista 

em função do esforço intelectual adicional necessário para seu 

desenvolvimento e da grande quantidade de dados que precisam ser checados. 

Este aspecto foi constatado na modelagem, principalmente na etapa de criação 
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de quantitativos, na qual requisitos como a classificação dos elementos e 

consistência dos modelos são cruciais e precisaram ser verificados e corrigidos 

diversas vezes. Como tradicionalmente as soluções de projeto são 

representadas pela execução dos desenhos técnicos e documentos como 

memoriais,  o trabalho de inserção de informações em objetos modelados e a 

garantia da consistência destes metadados pode representar um custo 

adicional significativo; 

• Premissas para a integração de modelos: mesmo com o sistema de 

coordenadas mapeado e definido, alguns dos modelos desenvolvidos pelos 

projetistas não possuíam ponto de coordenada comum para a integração no 

modelo federado, fora da conformidade do padrão estabelecido de 

coordenadas. Esta inconsistência gerou grande retrabalho no ajuste destes 

modelos; 

• Divisão dos modelos: a divisão dos modelos em partes separadas gerou 

questionamentos por determinados projetistas, como os de hidráulica e 

estrutura. A justificativa destes profissionais foi que precisariam estudar e 

calcular o projeto por completo, considerando os elementos que percorrem 

toda a estrutura vertical do edifício, como prumadas e pilares. Também foi um 

desafio a prática de opções de projeto, como variações de planta. Em 

determinados casos, a arquitetura usava recursos de opções de modelo do 

próprio software (Revit), o que dificultou o trabalho de outros projetistas, que 

não possuíam o conhecimento para trabalhar com os recursos de opções do 

software. 

Tais desafios listados para as três características principais do BIM representam pontos 

verificados em um recorte específico e não têm como intuito apresentar uma lista exaustiva 

de questões que devem ser tratadas. No entanto, são problemas representativos de um 

contexto de mercado atual para o desenvolvimento de projetos BIM colaborativos, que devem 

ser tratados no processo de implantação e definição das diretrizes. Cabe ressaltar que tais 

limitações podem ser naturalmente mitigadas ao longo do tempo, com a evolução do mercado 

em termos de maturidade para desenvolvimento de projetos em BIM. 
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5.3. Avaliação do framework pelos participantes 

Por meio do questionário apresentado no item 3.4, os participantes das construtoras 

e escritórios de projeto envolvidos no estudo puderam manifestar as suas percepções sobre 

o material desenvolvido, o que permitiu avaliar a pertinência do conjunto de diretrizes, 

ferramentas e materiais propostos. Cabe ressaltar que a experiência da aplicação das 

diretrizes do framework refere-se aos primeiros projetos desenvolvidos após a definição do 

material, que ainda não foram finalizados. 

5.3.1. Avaliação pela equipe das construtoras e incorporadoras 

Nesta seção é apresentado o compilado das respostas fornecidas pelas equipes das 

construtoras e incorporadoras. Seis profissionais das duas construtoras participantes 

responderam ao questionário. Em uma delas, quatro profissionais responderam, sendo que 

três são participantes da área de projetos e um da área de planejamento e controle de obras. 

Dois profissionais responderam ao questionário da segunda construtora, sendo um da área 

de projetos e outro da área de orçamentos. 

A primeira questão, que diz respeito à eficiência em se atingir determinadas metas 

para a colaboração dos envolvidos no processo BIM, demonstrou que os documentos e 

processos do framework obtiveram algum grau de sucesso em todas as metas apontadas. 

Conforme o compilado de respostas, todos os respondentes do questionário indicaram que 

ao menos uma das metas foi atingida (Figura 108). 

FIGURA 108 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A EFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS NO 

ALCANCE DE METAS DE COLABORAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 
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A melhor pontuação foi obtida na meta de definir com clareza o escopo de itens 

previstos em cada modelo, o que indica o valor percebido em ter estabelecido o que deve ser 

entregue a cada fase do projeto em BIM. Como o processo de desenvolvimento de projetos 

2D tem grande parte de seu escopo baseado na variação de entrega de diferentes tipos de 

desenhos (por exemplo, plantas em fases iniciais, com acréscimo de cortes, elevações e 

detalhes ao longo da evolução do projeto), foi constatado que a entrega com base em 

modelos gerou incertezas sobre o escopo dos entregáveis BIM para os profissionais das 

construtoras e incorporadoras. Vale ressaltar que, na qualidade de contratantes dos 

projetistas, a equipe da construtora considerou como muito relevante a clareza de um escopo 

que permita confirmar se o que foi contratado está sendo de fato entregue. 

O segundo item com a melhor avaliação foi o alcance de um entendimento 

compartilhado entre construtoras e parceiros por meio do processo de implantação de BIM 

proposto no framework, com as discussões envolvendo as diferentes equipes. Tal conceito 

pode funcionar como um meio de superar limites de colaboração semânticos, como indicado 

por Pikas et al. (2016). Também tiveram representação relevante os pontos referentes à 

redução de incertezas devido à definição de um vocabulário comum e à adoção de modelos 

BIM protótipos para a interação entre diversos atores, que atuaram como objetos limite no 

envolvimento de diferentes setores da empresa, contribuindo para a redução de limites 

sintáticos. 

A Figura 109 representa a resposta dos profissionais das construtoras e incorporadoras 

sobre a facilidade de entendimento do framework. A maior parte das respostas indicou que 

há um entendimento fácil, mas duas delas classificaram como mais difícil a compreensão das 

diretrizes aplicadas. Esta resposta reforça a importância da transferência de conhecimento e 

da capacitação de profissionais no domínio de conceitos BIM, também por parte da equipe da 

construtora. 
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FIGURA 109 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A FACILIDADE DE ENTENDIMENTO DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Relaciona-se a esta questão um ponto importante mencionado por um dos gestores 

da área de projeto e planejamento de uma das construtoras: “Nossa empresa não está madura 

para tirar proveito de todas as facilidades do processo, mas estamos em evolução com 

grandes perspectivas de melhoria”12. Isto reforça a importância do amadurecimento e 

aumento do conhecimento da equipe para a obtenção dos benefícios do processo BIM. 

Especialmente por representar o papel de cliente e gestor geral do projeto no recorte 

estudado, é vital para a construtora e incorporadora ter o domínio sobre os processos para o 

gerenciamento de projetos BIM colaborativos, reforçando a necessidade de capacitação do 

mercado. 

A modelagem de protótipos para a definição das diretrizes do processo BIM, como 

proposto no framework, foi um dos únicos pontos que apresentou unanimidade na resposta 

do questionário (Figura 110). Principalmente em um cenário de baixa maturidade do mercado 

no uso do BIM colaborativo (KASSEM; SUCCAR, 2017; SUCCAR; KASSEM, 2015), conforme 

apresentado na seção 2.2, a condução de experimentos ou modelos protótipos de projetos 

piloto para definição dos procedimentos BIM mostrou-se importante para tornar mais 

palpável o processo a ser aplicado, assim como as estratégias para a extração de informações, 

atuando como um objeto limite entre diversos atores (PIKAS et al., 2016). 

Desta forma, pode-se implantar uma série de procedimentos e padrões que não sejam 

apenas teóricos, mas integrados a soluções técnicas existentes, ponto de dificuldade de 

 
12 Comentário feito em resposta ao questionário enviado para construtoras e incorporadoras. 
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mandates, protocolos e guias BIM tradicionais, como indicado por Alreshidi, Mourshed e 

Rezgui (2017) e discutido na seção 2.6. 

FIGURA 110 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DE MODELAGEM DE PROTÓTIPO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Em um campo do questionário disponível para comentários, um dos respondentes 

indicou que: 

A modelagem de um protótipo e a elaboração do material com participação das 
equipes de diferentes setores da empresa foi fundamental para entender a 
necessidade de cada um (com personalização do modelo para atender da melhor 
maneira possível cada setor) e definir o escopo de atuação de cada disciplina de 
projeto, entendendo melhor inclusive os pontos com maior potencial para 
incompatibilidades no modelo.13 

Outro participante apontou que o desenvolvimento de modelos e protótipos fizeram 

com que as equipes de cada setor da empresa interagissem para complementar os parâmetros 

do modelo BIM, pontuando ainda que, com o início do desenvolvimento de projetos, notou-

se que determinadas informações eram desnecessárias e outras faltaram. Segundo este 

participante, isto foi percebido quando os setores em conjunto repassaram suas necessidades 

de informações no modelo. 

Como resposta à pergunta de número 4, que questionava se o processo de 

implantação e o material proposto no framework auxiliou na colaboração dos profissionais 

dos diferentes setores da empresa (planejamento, orçamento, projetos, etc.), todos os 

participantes responderam afirmativamente, demonstrando como o processo de implantação 

 
13 Comentário feito em resposta ao questionário enviado para construtoras e incorporadoras 
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e a definição de diretrizes para projetos BIM pode contribuir para fomentar a colaboração 

entre os diversos atores de uma determinada empresa. 

A equipe também foi questionada se o processo de implantação e o material proposto 

no framework auxiliaram na colaboração dos parceiros terceirizados, atuando como ponto 

comum na definição dos processos BIM da empresa, com resposta positiva de todos os 

profissionais.  

Um dos principais pontos levantados nos comentários relativos a esta questão foram 

os benefícios em ter um material base que pudesse ser construído em conjunto com os 

projetistas e terceirizados, que norteia o entendimento do processo de implantação para 

todos os envolvidos. Principalmente no contexto estudado, onde houve heterogeneidade na 

maturidade e estágios de desenvolvimento no BIM entre cada um dos projetistas, a 

implantação de documentos comuns para a elaboração do projeto foi capaz de alinhar todos 

os envolvidos quanto a expectativas e padronizações que deveriam ser seguidas. 

Também foi apontada a importância de o material final ter sido fruto da colaboração 

entre os projetistas parceiros e a construtora. Ressaltou-se que o contexto apresentado 

permitiu a cada um expor suas dificuldades, necessidades e facilidades para o aprimoramento 

do processo proposto, o que só foi possível porque o framework já apresentava um plano de 

ação estabelecido como ponto de partida. 

Um dos aspectos mais relevantes questionados foi a adoção de uma lógica de trabalho 

baseada em softwares autorais e não em OpenBIM com troca de arquivos em IFC. Esta 

questão foi tratada em uma das construtoras em função da disciplina de arquitetura, situação 

na qual foi definida a utilização de modelos de arquitetura em IFC, desenvolvidos no Archicad. 

A utilização dos modelos IFC para a extração de quantidades e vínculo com planejamento 

ainda não foi iniciada na construtora, não sendo possível avaliar com maior profundidade 

nesta dissertação os impactos positivos e negativos do uso do IFC no processo. Tal discussão 

pode ser explorada em estudos futuros. 

O fluxo de projetos para a definição das etapas e modelos entregues no 

desenvolvimento de um projeto BIM, discutido na seção 4.3.2, apresentou a pior média na 

avaliação referente à utilidade dos documentos e processos estabelecidos no framework 
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(Figura 111). Apesar de determinados participantes terem classificado como muito útil, houve 

uma classificação do fluxo como sem utilidade. Este item pode ter sido percebido como pouco 

útil por apresentar um descolamento da realidade do processo de desenvolvimento e 

cronograma de projetos, sendo estruturado de forma mais linear e sequencial do que ocorre 

na prática da elaboração de cada um dos projetos.  

Também pode ser destacado que a sequência de elaboração de projetos já é algo 

consolidado e conhecido por parte dos profissionais da empresa, apresentando-se como 

documento que não contribuía de forma significativa para a definição dos processos BIM. Esta 

questão pode ser corroborada pela percepção de que o desenvolvimento de projetos em BIM, 

ao menos no primeiro momento, não alterou drasticamente a sequência de desenvolvimento 

de projetos. Ou seja, em grande parte manteve-se a lógica de predecessores de disciplinas e 

fases já aplicadas ao projeto 2D. Em um cenário de maior maturidade do mercado, apto a 

práticas mais disruptivas de elaboração de projetos, um mapeamento de fluxo de 

desenvolvimento BIM pode se apresentar mais útil ao processo como um todo, levando-se 

em conta o que foi percebido pelas respostas dos profissionais das construtoras. 

FIGURA 111 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DO FLUXO DE PROJETOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A ficha técnica de modelos discutida na seção 4.3.3 foi considerada como relevante na 

implantação dos processos BIM, definindo os objetos e escopo dos modelos (Figura 112). Não 

houve unanimidade na avaliação, mas a média da pontuação foi de 5,17 considerando todas 

as respostas obtidas, o que indica que foi um documento avaliado como positivo, mas que há 

espaço para revisões e melhorias. Uma das dificuldades percebidas na definição das fichas foi 
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o grau de detalhamento que deve ser empregado nas demonstrações dos elementos 

pertinentes a cada modelo. 

FIGURA 112 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DA FICHA TÉCNICA DE MODELOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A proposta das fichas técnicas foi demonstrar quais as principais categorias de objetos 

que deveriam constar no modelo (paredes, portas, janelas, etc.) e qual o grau de 

detalhamento de cada uma delas (paredes com ou sem revestimento, portas com definição 

de material ou portas genéricas, dentre outras variações). No entanto, alguns participantes da 

pesquisa compreenderam que a lista de elementos deveria ser completa, com todos os 

objetos possíveis e necessários para compor o modelo como, por exemplo, a listagem de todos 

os revestimentos que devem ser entregues. Neste caso, o desenvolvimento de um sistema ou 

forma de organização das informações de entregáveis que tenha flexibilidade para incorporar 

diferentes preferências de listagem e visualização dos elementos do modelo pode prover uma 

evolução no documento proposto. 

A utilidade dos templates e tabelas de quantificação parametrizadas com os critérios 

de levantamento e objetos padronizados foi um dos pontos que teve umas das melhores 

avaliações nas respostas ao questionário, conforme Figura 113. 
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FIGURA 113 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DE TEMPLATES E TABELAS DE 

QUANTIFICAÇÃO PARAMETRIZADAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Em apenas uma das respostas desta questão os templates foram avaliados com a nota 

4 para sua utilidade. No processo de implantação específico desta construtora, houve o 

questionamento dos projetistas de instalações elétricas e hidráulicas quanto à utilização do 

template, justificando que já possuíam diversas otimizações internas e padrões gráficos 

definidos nos templates próprios e que a utilização de outro padrão iria prejudicar muito a 

produtividade do escritório. Além destes, determinados projetistas de arquitetura, 

fornecedores desta mesma construtora, trabalhavam com Archicad e não puderam utilizar os 

templates pré-definidos. Isto indicou que a eficácia de desenvolvimento de templates de um 

determinado software com padronização prévia de objetos, informações e tabelas pode ser 

diminuída em processos inteiramente baseados em trocas de arquivos em IFC, uma vez que o 

desenvolvimento de templates com tais configurações prévias para cada um dos softwares 

utilizados pelos projetistas não seria viável. 

No entanto, cabe reforçar que, em processos de desenvolvimento de modelos em uma 

plataforma proprietária, os templates foram vistos como uma ferramenta muito útil, sendo 

algo a se considerar os processos de implantação neste contexto. Em estudos posteriores, 

cabe também explorar padronizações com base em soluções IFC que permitam desenvolver 

projetos em uma plataforma aberta e ainda obter os benefícios de automatizações de objetos 

e classificações, o que foi buscado com o desenvolvimento dos templates, conforme discutido 

na seção 4.2.6. 
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Além da questão relativa ao desenvolvimento de protótipos, todos os participantes 

registraram como muito útil a padronização da classificação de elementos conforme o sistema 

da construtora (Figura 114). Conforme indicado no item 2.5., a classificação comum dos 

elementos reduz dúvidas e incertezas quanto aos objetos dos modelos e permite que os 

diversos envolvidos utilizem a informação de maneira correta ao longo do ciclo de vida do 

edifício. As respostas a esta questão também evidenciaram o valor da classificação de objetos 

com base no sistema já aplicado e consolidado na construtora, o que evita a adaptação da EAP 

interna para vínculo a um sistema de classificação externo. 

FIGURA 114 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DE PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

DE ELEMENTOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A utilidade dos search sets pré-definidos no Navisworks foi avaliada apenas pela equipe 

da construtora, pois são estes profissionais os principais responsáveis pela gestão e utilização 

do modelo para a extração de informações para compatibilização e planejamento 4D, 

conforme demonstrado nos itens 4.2.2 a 4.2.4. A média de avaliação desta ferramenta ficou 

entre as mais baixas dentre as demais, porém, ainda assim, metade dos envolvidos respondeu 

que os search sets são muito úteis (Figura 115). 

A resposta com a avaliação mais baixa foi de um profissional do setor de projetos, o 

que sugere que a ferramenta é percebida como mais valiosa para as equipes diretamente 

envolvidas com planejamento ou quantificação, para as quais a rápida seleção de grupos de 

objetos é importante para a otimização da gestão do modelo e do vínculo com fontes externas 

de dados, como cronogramas em Project ou estruturas de orçamento. 
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FIGURA 115 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE CONSTRUTORAS SOBRE A UTILIDADE DE SEARCH SETS PRÉ-DEFINIDOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Como indicação dos resultados consolidados obtidos nos projetos até o momento, a 

maior parte das respostas apontou que a aplicação dos processos BIM está no seu início, mas 

que benefícios iniciais e determinadas necessidades de adaptação já puderam ser percebidas. 

A principal utilização dos modelos indicada até o momento foi na compatibilização 3D, que já 

demonstrou resultados positivos na detecção de conflitos e incompatibilidades, com maior 

facilidade na resolução dos problemas indicados. Vale mencionar que a sobreposição dos 

modelos em um modelo federado foi facilitada pela definição das coordenadas comuns de 

projeto definidas nas diretrizes aplicadas, conforme discutido na seção 4.3.1. 

As etapas de desenvolvimento 4D e 5D foram indicadas como estando em estágios 

iniciais ou ainda em fase de testes e conferências. Uma das construtoras afirmou que foi 

possível implantar o processo de planejamento e extração dos quantitativos, mas que ainda 

não evoluiu para o uso frequente dentro da empresa. A outra construtora participante indicou 

que o setor de orçamento já está iniciando os levantamentos com base nos modelos, porém 

ainda em caráter de conferência, comparando as quantidades extraídas pelo modelo com as 

quantidades levantadas pelos métodos tradicionais conduzidos na empresa. O retorno de 

profissionais de planejamento e orçamento também indicou que esperam resultados 

positivos na implantação efetiva da plataforma, contribuindo para reduzir o tempo gasto nos 

levantamentos, garantindo maior agilidade e assertividade nos quantitativos e uma melhor 

análise dos orçamentos, o que beneficia o projeto como um todo. 

Por fim, outro item relevante mencionado sobre os resultados iniciais obtidos foi o 

alinhamento do escopo de desenvolvimento de projetos em BIM com as equipes de 
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projetistas parceiros. Foram identificados pontos de ajuste e adaptações nas estratégias de 

desenvolvimento de projetos adotadas na construtora como, por exemplo, nos modelos de 

cronograma de elaboração de projetos, além de resistência de certos parceiros que já tinham 

processos BIM internos consolidados em alterar seu modo de trabalho. No entanto, apesar da 

identificação destes pontos de melhoria e revisões no processo, o retorno obtido até o 

momento mostrou-se positivo, com aderência da equipe e a efetiva implantação de projetos 

desenvolvidos em BIM desde o início. 

5.3.2. Avaliação por projetistas terceirizados 

Nesta seção, apresenta-se o compilado das respostas fornecidas pelos projetistas 

terceirizados. A avaliação do framework por parte dos profissionais que desenvolvem os 

projetos permitiu obter a percepção dos processos estabelecidos pela ótica de quem elabora 

os modelos, que pode diferir da avaliação por parte dos profissionais das construtoras e 

incorporadoras. Trata-se de uma fonte importante para comparação, levando-se em conta os 

diferentes contextos e interesses de cada grupo na adoção do BIM. 

As disciplinas que responderam ao questionário são apresentadas na Figura 116. 

Apenas o projetista de ar condicionado não respondeu às perguntas, mas a resposta das 

equipes das demais especialidades de engenharia permitiu obter dados abrangentes, com 

retorno das principais disciplinas de projeto. 

FIGURA 116 – DISCIPLINAS DE PROJETOS PARTICIPANTES DO QUESTIONÁRIO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Na questão da eficiência em atingir as metas de colaboração, a resposta dos projetistas 

(Figura 117) apresentou diferenças em relação ao retorno das construtoras, mas outros 
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pontos foram comuns na avaliação dos dois grupos. Assim como nas respostas das 

construtoras, a definição clara do escopo foi uma das questões com maior pontuação na 

avaliação dos projetistas. Isto demonstra a importância de um escopo bem estabelecido entre 

as partes, não só para o contratante, mas também para os contratados, principalmente 

considerando que o desenvolvimento de projetos BIM colaborativos foi uma circunstância 

nova para os profissionais participantes do estudo. 

FIGURA 117 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A EFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS NO 

ALCANCE DE METAS DE COLABORAÇÃO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A redução de incertezas na definição de um vocabulário comum foi outro ponto que 

obteve o maior número de respostas, empatando com a definição de clareza de escopo. 

Especialmente em contextos novos, a falta de vocabulário comum é um limite sintático (PIKAS 

et al., 2016), como indicado no item 2.3. Esta demarcação diferiu do retorno das construtoras 

e incorporadoras, o que denota o valor percebido na redução de incertezas e compreensão 

comum dos conceitos e termos adotados por quem desenvolve os projetos e modelos BIM. 

O item com a segunda maior pontuação refere-se à promoção de um entendimento 

compartilhado entre a construtora e seus parceiros, reforçando a importância da eliminação 

de limites semânticos para fomentar a colaboração entre os envolvidos (PIKAS et al., 2016). 

O item com a menor pontuação foi o da adoção de modelos BIM protótipos como 

objeto de interação entre diversos setores e profissionais. No processo de protótipos, os 

projetistas tiveram menor envolvimento, o que pode sinalizar um ponto de melhoria no 

processo do framework para que se torne mais efetivo ao promover a colaboração entre 
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terceirizados e construtora na definição das diretrizes. Cabe ressaltar que, assim como no 

retorno das construtoras, nenhum dos participantes indicou que o framework não atingiu 

nenhuma das metas de redução de limites indicada. 

As questões que foram direcionadas tanto para as construtoras quanto para os 

projetistas tiveram seus resultados comparados na Figura 118, quer permite ter um panorama 

geral sobre as diferenças na avaliação de equipes de questões específicas apresentadas no 

framework. 

FIGURA 118 - COMPARATIVO RESPOSTAS DE QUESTÕES GERAIS ENTRE CONSTRUTORAS E PROJETISTAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

As respostas dos projetistas sobre a facilidade de entendimento do framework tiveram 

um retorno positivo, pois a maior parte dos respondentes indicou o entendimento como 

muito fácil (Figura 119). Em comparação às respostas das construtoras, a facilidade de 

entendimento percebida pelos projetistas foi significativamente maior àquela percebida pelas 

equipes das construtoras: a média da avaliação das construtoras foi de 4,33, enquanto a média 
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da avaliação dos projetistas foi de 5,57. O resultado pode demonstrar a variabilidade da 

maturidade e capacitação em BIM entre diferentes profissionais do mercado, além de indicar 

que diversos escritórios de projeto estão investindo em capacitação para desenvolvimento de 

projetos BIM. 

FIGURA 119 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A FACILIDADE DE ENTENDIMENTO DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Em relação à avaliação dos documentos específicos do framework, o resultado obtido 

foi similar ao recebido no retorno das construtoras e incorporadoras. O fluxo de projetos foi 

o documento avaliado como de menor utilidade (Figura 120) em comparação com os demais 

documentos. Ainda assim, com uma média de avaliação de 5,29 por parte dos projetistas, foi 

percebido como útil pela equipe de projetos. Tal média foi consideravelmente maior que 

aquela obtida na avaliação pelas equipes das construtoras, que resultou em uma média de 

3,67. 

Esta discrepância pode denotar que existem mais dúvidas por parte da equipe de 

projetos em relação ao encadeamento de diferentes disciplinas dentro da lógica de 

desenvolvimento de modelos em BIM. Sendo os projetistas aqueles diretamente impactados 

pela falta de alguma informação de outro projeto precedente para desenvolvimento de seu 

próprio modelo, as respostas demonstraram que eles valorizam o mapeamento de todas as 

etapas de elaboração dos modelos, de modo que quaisquer dependências sejam 

corretamente estabelecidas desde o início, evitando retrabalhos futuros. 
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FIGURA 120 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A UTILIDADE DO FLUXO DE PROJETOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A avaliação da ficha técnica dos modelos por parte dos projetistas apresentou 

resultado positivo (Figura 121), obtendo média de 5,57, ainda maior que a da avaliação das 

construtoras (5,17). O resultado demonstra a utilidade e a importância da definição clara do 

escopo e entregáveis de cada um dos modelos BIM desenvolvidos, em função de cada etapa 

do projeto. As questões de melhoria para as fichas técnicas, levantadas no item 5.3.1, também 

são pertinentes considerando a avaliação dos projetistas, na qual a nota máxima não foi 

indicada por todos os respondentes. 

FIGURA 121 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A UTILIDADE DA FICHA TÉCNICA DE MODELOS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Assim como na avaliação das construtoras, as respostas dos projetistas indicaram os 

templates e tabelas de quantificação parametrizadas como os itens de maior valor, obtendo 

média de 5,86 dentre todas as avaliações (Figura 122). No contexto avaliado, onde foi possível 

estruturar fluxos de trabalho com base em formatos proprietários para a maior parte das 
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disciplinas de projeto, a definição do template com objetos classificados e a parametrização 

de tabelas foi percebida como muito útil. Portanto, ainda que casos de desenvolvimento de 

projetos com a estratégia do OpenBIM possam apresentar maiores dificuldades na 

estruturação dos templates, para lógicas de trabalho baseadas em uma mesma plataforma os 

templates pré-definidos podem dar bons resultados. 

FIGURA 122 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A UTILIDADE DE TEMPLATES E TABELAS DE 

QUANTIFICAÇÃO PARAMETRIZADAS 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

O fornecimento de um template já configurado com os padrões da construtora para 

utilização pelos projetistas pode evitar um trabalho considerável de criação de objetos e 

parametrização de informações, visando o atendimento às diretrizes de cada construtora. Este 

tipo de ação pode minimizar eventuais divergências entre os benefícios e riscos assumidos 

pela construtora e pelos projetistas envolvidos no desenvolvimento de projetos em BIM 

(ZHENG et al., 2017), como discutido no item 2.4. Em última instância, identificou-se que tais 

práticas podem contribuir para a redução de limites pragmáticos entre diferentes atores 

(PIKAS et al., 2016). 

Na questão referente à facilidade percebida no desenvolvimento de um projeto BIM 

com um protocolo de diretrizes estabelecido, em comparação a um projeto BIM em que não 

haja orientações específicas, também houve retorno positivo (Figura 123). A maior parte dos 

projetistas respondeu que é mais fácil elaborar projetos quando bases e padrões de 

desenvolvimento estão estabelecidos, considerando, por exemplo, a definição do escopo dos 

modelos, os parâmetros necessários de classificação e as orientações para a parametrização 

e construção dos objetos. 
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FIGURA 123 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A FACILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BIM 

NO CONTEXTO DO FRAMEWORK 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Todos os projetistas participantes indicaram que o processo de implantação e o 

material proposto no framework auxiliaram na colaboração entre os escritórios e a 

construtora, atuando como um ponto comum na definição dos processos BIM a serem 

seguidos. Nos campos disponíveis para comentários, os projetistas ressaltaram a importância 

da definição dos processos desde o início, que reduz o retrabalho e facilita o entendimento 

entre a construtora e os projetistas acerca de todo o material que deverá ser desenvolvido, 

assim como as responsabilidades de cada disciplina e a forma de organização dos parâmetros 

em cada família. Isto reforça o valor do estabelecimento de métodos padronizados como 

forma de reduzir limites colaborativos. 

Um dos retornos indicou que o atendimento às diretrizes estabelecidas pode impactar 

no tempo de desenvolvimento do projeto, mas que, no contexto do BIM, é muito mais 

vantajoso ter o alinhamento entre todos os envolvidos do que incorrer em erros no 

desenvolvimento, ainda que demande mais tempo. Isto é demonstrado no comentário 

transcrito: 

O principal ponto positivo que notei foi no sentido de alinhar o andamento dos 
projetos de forma que todas as novas definições ficam aparentes e todas as equipes 
cientes. O efeito colateral é que o ritmo em geral do desenvolvimento fica um 
pouco mais lento em função de todos os envolvidos terem que andar na mesma 
velocidade, mas em termos de eficiência e esclarecimento de informações são só 
vantagens. É melhor ter um projeto desenvolvido num ritmo mais lento, porém 
mais bem feito, do que um feito às pressas com vários tropeços pelo caminho.14 

 
14 Comentário feito em resposta ao questionário enviado para projetistas respondentes. 
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A avaliação do impacto da padronização de classificação de elementos no 

desenvolvimento do projeto (Figura 124) demonstrou que não foi considerada difícil a 

incorporação de códigos da construtora no desenvolvimento dos modelos. Ainda assim, cabe 

mencionar que o retorno de algumas notas 4 nesta questão demonstra que o trabalho 

adicional para a classificação de objetos não pode ser desconsiderado. 

Avaliando este item em conjunto com o retorno da questão relativa à utilidade dos 

templates, entende-se que a existência de um template previamente configurado com os 

códigos torna mais fácil a entrega dos modelos classificados corretamente. 

FIGURA 124 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE O IMPACTO DA CLASSIFICAÇÃO DE ELEMENTOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

A questão referente à adaptação da forma de modelagem conforme as diretrizes da 

construtora foi a que demonstrou o maior grau de dificuldade para os projetistas (Figura 125). 

A forma de modelagem estabelecida pode demandar trabalhos adicionais da equipe de 

projetos para que o modelo atenda a critérios específicos de compatibilização, extração de 

quantitativos e planejamento. 

Um exemplo pode ser o de classificação de vigas baldrame como específicas 

diferenciadas do restante das vigas do modelo, o que possibilita a categorização automatizada 

destes elementos conforme o planejamento de obra, mas demanda alteração na modelagem 

pelo projetista. Também pode ser citada a modelagem separando as paredes osso das de 

revestimento, utilizada para viabilizar a simulação 4D destes elementos de forma 

independente e em casos em que a construtora tenha critérios diferentes de quantificação 

entre paredes de alvenaria e revestimentos. 
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Fica demonstrado que, apesar das avaliações positivas quanto à formalização de 

diretrizes de desenvolvimento BIM, um processo que não demande critérios específicos de 

modelagem pode ser mais fácil para os projetistas, que poderiam construir seus modelos 

conforme sua conveniência. No entanto, é vital ressaltar que processos sem diretrizes podem 

gerar maiores retrabalhos e falhar em obter os resultados esperados do BIM no 

desenvolvimento de projetos colaborativos. Também cabe apontar que nenhum dos 

projetistas classificou a adaptação como muito difícil e a média das notas foi de 4,71, ainda no 

espectro positivo da avaliação. 

FIGURA 125 – COMPILADO DE RESPOSTAS DE PROJETISTAS SOBRE A DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO DA FORMA DE 

MODELAGEM 

 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

Os comentários referentes aos resultados obtidos nas fases iniciais do projeto 

demonstraram que foi possível construir modelos aptos para a integração entre disciplinas, 

com posicionamento de coordenadas alinhadas entre todos os envolvidos, divisão 

padronizada dos modelos, extração de documentação com base no modelo e objetos 

classificados aptos para integração em processos 4D e 5D. Notadamente, a definição de 

posicionamento e coordenadas, apesar de ser um aspecto básico, foi indicada como algo que 

nem sempre ocorre em projetos BIM, o que acarreta maiores dificuldades para ajustes 

posteriores. 

Também foi mencionado que os documentos estabelecidos auxiliaram na utilização 

das ferramentas, além de permitir um entendimento mais amplo da ideia e conceitos do BIM. 

Isto contribui para o amadurecimento da equipe, o compartilhamento e o alinhamento de 

informações entre os envolvidos, criando um entendimento compartilhado sobre os 
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processos desenvolvidos. Conclui-se, portanto, que a organização e formalização de todas as 

diretrizes do projeto BIM permite otimizar a construção dos modelos, tornando o processo 

mais claro e organizado para todos os participantes, evitando retrabalhos e obtendo 

resultados melhores com a adoção do BIM em caráter colaborativo. 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho utilizou o método de Design Science Research para propor um artefato 

do tipo instanciação, que é o framework para a implantação e desenvolvimento de projetos 

BIM colaborativos em construtoras e incorporadoras com as características identificadas no 

recorte da pesquisa. O estudo contou com a participação de duas construtoras do estado de 

São Paulo envolvidas em processo de implantação BIM, o que proporcionou um ambiente 

onde o pesquisador pôde sugerir e testar as soluções propostas para a resolução do problema 

desta pesquisa. 

A definição de BIM colaborativo adotada nesta dissertação foi baseada nas 

conceituações de estágio de capacidade 2 proposto por Succar (2009), e pelo nível 2 BIM 

definido em normas britânicas (BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2014). Para a pesquisa 

entendeu-se que o BIM colaborativo é atingido quando diferentes projetistas elaboram 

modelos capazes de se integrar plenamente, com consistência e com informações suficientes 

para usos em processos 3D, 4D e 5D. 

O cenário do mercado nacional de AEC em que esta pesquisa se insere ainda é de baixa 

maturidade em BIM por parte dos profissionais, com processos predominantemente pré-BIM 

ou ainda em estágios de pouca integração e colaboração entre os diversos atores. No entanto, 

fatores como os planos governamentais de difusão do BIM estabelecidos nos últimos anos 

aumentam cada vez mais a busca pela implementação desta metodologia para o 

desenvolvimento de projetos. 

Foram identificados na pesquisa fatores prejudiciais à colaboração, tais como falhas na 

comunicação entre atores, diferenças de conhecimento entre os envolvidos, situações com 

circunstâncias novas ou desconhecidas para os participantes, divergências de interesses, 

dentre outros. Tais dificuldades podem ser organizadas e conceituadas de acordo com limites 

colaborativos, conforme definições propostas por autores apresentados na revisão 

bibliográfica. Os limites colaborativos podem ser sintáticos, quando falta léxico comum para 

o compartilhamento de informações e conhecimento entre atores; semânticos, quando 

circunstâncias novas geram dependências pouco claras entre os envolvidos, dando margem a 

interpretações divergentes e falhas na colaboração; ou pragmáticos, quando situações novas 
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geram conflitos ou diferenças de interesses entre os participantes, que deveriam colaborar 

em determinado processo. 

Os autores também propõem meios de superar tais limites colaborativos, por 

intermédio de estratégias como a definição de atravessadores de limites, que são indivíduos 

dentro das organizações que oferecem suporte e estimulam a comunicação e a continuidade 

do trabalho entre as pessoas; métodos padronizados, que definem processos comuns com 

base nas condições técnicas, cultura organizacional e contexto das organizações; mecanismos 

de aprendizado, que fomentem a criação de entendimento compartilhado entre os 

participantes do projeto; e objetos de limite, que servem como ponto central para a atuação 

e colaboração de diversos indivíduos em um determinado contexto. 

Como forma de disseminar o conhecimento sobre o BIM e estabelecer boas práticas 

para sua implantação, documentos como guias, protocolos e mandates são publicados com 

diretrizes e orientações sobre o desenvolvimento de projetos nesta metodologia. Estes 

documentos podem fornecer base útil para o estabelecimento de processos BIM, difusão de 

métodos padronizados e estabelecimento de vocabulário comum sobre um tema novo para 

muitos profissionais. 

No Brasil, foram publicados guias orientativos por órgãos públicos e associações de 

classe, como a ABDI, a CBIC e a AsBEA. No entanto, algumas limitações restringem a 

aplicabilidade direta destes guias, como o fato de serem genéricos, frequentemente de difícil 

integração prática a ferramentas disponíveis no mercado ou não adaptados a contextos de 

pequenas e médias empresas, o que reforça a necessidade de desenvolvimento de padrões 

específicos para cada contexto de implantação. 

Neste cenário, o framework proposto buscou estabelecer processos que contribuam 

para superar limites colaborativos por meio de boas práticas na elaboração, integração e 

colaboração no desenvolvimento de modelos BIM e que estejam aderentes ao contexto 

específico das empresas participantes, incorporando suas diretrizes construtivas, de 

quantificação e planejamento em protocolos e soluções técnicas diretamente aplicáveis em 

softwares disponíveis no mercado.  

O framework definiu uma estrutura padrão de etapas, documentos e ferramentas que 

devem ser elaboradas em um processo de implantação, proposta com base na pesquisa 
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bibliográfica e participação junto às construtoras. Os entregáveis do processo de implantação 

proposto são compostos por um protocolo de desenvolvimento de projetos BIM que 

compreende um conjunto de documentos orientativos, aliado a ferramentas e configurações 

gerais para integração com softwares de desenvolvimento e gerenciamento de modelos BIM, 

com base na plataforma Autodesk, que foi a explorada nesta pesquisa.  

Os documentos específicos propostos foram: fluxos que mapeiam o processo de 

desenvolvimento geral de projetos, com as entregas de modelo em cada fase pertinente; 

fichas técnicas que detalham o escopo dos modelos entregues e protocolo textual que 

estabelece as diretrizes gerais para o desenvolvimento do projeto, como o estabelecimento 

de coordenadas padrão, divisão de modelos, dentre outros. O conjunto de ferramentas 

proposto compreende templates criados com tabelas de quantitativos padronizadas, objetos 

BIM parametrizados e classificados conforme sistema de classificação da construtora, assim 

como configurações para o gerenciamento e manipulação dos modelos no software 

Navisworks, para uso nos processos 3D, 4D e 5D. 

Os resultados do desenvolvimento do framework junto às construtoras e a sua 

aplicação em projetos reais foram avaliados por meio da percepção do pesquisador e por 

questionários enviados às equipes das construtoras e projetistas parceiros das empresas. Este 

processo de análise, previsto como uma etapa do método de pesquisa adotado, permitiu 

verificar a eficiência do artefato sugerido em solucionar o problema posto, assim como 

desafios, limitações e oportunidades de melhoria para os processos. 

Identificou-se desafios relativos aos aspectos de tecnologia, pessoas e processos, 

dentro do contexto de implantação BIM. Foi reforçado o entendimento de que ainda é 

necessário um maior amadurecimento do mercado para que se obtenham benefícios mais 

amplos do BIM, já que diversos profissionais envolvidos demonstraram compreensão limitada 

desta metodologia. Foram observados, portanto, diversos desafios relacionados a pessoas, ao 

longo da definição do framework e condução dos projetos. 

Questões referentes à tecnologia também configuraram limitações para o 

desenvolvimento dos projetos. Problemas como as falhas de integração de modelos entre 

diferentes softwares, a dificuldade de gerenciamento de grandes volumes de informações e a 

falta de adaptação de determinados programas a práticas de trocas de arquivos por meio de 
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modelos demonstraram que este aspecto ainda apresenta desafios relevantes a serem 

superados, de modo a permitir processos mais otimizados na elaboração de modelos 

integrados. Isto reforça a necessidade de se estabelecerem métodos e processos que levem 

em conta as restrições e condicionantes técnicos na sua concepção. 

Os desafios pertinentes a processos estiveram principalmente relacionados a 

dificuldades na mudança de práticas adotadas na condução de projetos 2D para formas de 

trabalho mais adaptadas ao desenvolvimento de projetos em BIM. Alguns projetistas 

questionaram a elaboração de modelos desde as fases iniciais do projeto, o que demonstra 

que diversos escritórios ainda não estão plenamente capacitados e aptos a desenvolver 

projetos BIM com a mesma proficiência que projetos 2D. Também houve problemas 

referentes ao encadeamento de projetos e integração dos modelos, dificuldades na adaptação 

da forma de modelagem conforme as diretrizes da construtora e resistência aos processos de 

classificação de objetos, que foi uma questão preponderante no framework proposto. 

Ao longo do ciclo de desenvolvimento do artefato e sua aplicação nos projetos das 

construtoras, notou-se que quanto mais avançados os usos do BIM pretendidos (limitados ao 

4D e 5D nesta dissertação), maior foi a necessidade de integração com a base de dados da 

empresa para que os processos fossem automatizados e estruturados. Para isto deve ser 

levada em conta a classificação correta de elementos, critérios de quantificação, 

planejamento etc. O uso do BIM para a compatibilização 3D, pela percepção obtida no estudo, 

é o mais simples de se alcançar sem uma estruturação mais abrangente dos metadados dos 

modelos. 

Portanto, o vínculo do sistema de classificação aos modelos foi um dos pontos centrais 

do desenvolvimento de modelos BIM conforme proposto no framework, mas também se 

identificou que esta atividade pode gerar trabalhos adicionais para a equipe de projetos, 

criando alguns dos desafios mencionados anteriormente. Neste sentido, a definição de 

normativas BIM brasileiras pode facilitar a padronização de requisitos para componentes e 

modelos no mercado de AEC do país. Ainda assim, este esforço deverá ser acompanhado pela 

reestruturação de sistemas de classificação ou nomenclatura de cada empresa para que se 

alinhem à norma. Do contrário, existirá ainda uma diversidade de classificações e necessidade 

de ajustes constantes em padrões de modelagem. 
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Identificou-se ainda que, para que as entregas BIM estivessem de acordo com o 

desejado pelas construtoras e incorporadoras, as diretrizes de modelagem foram importantes 

para a definição clara do que era esperado dos modelos entregues. Estas diretrizes devem 

estabelecer também os requisitos para a extração de informações como, por exemplo, os 

critérios de quantificação dos elementos, já que grande parte dos projetistas não terá domínio 

sobre os métodos de levantamento adotados em cada construtora. Dada esta condição, o 

desenvolvimento de sistemas automatizados para a elaboração de padrões de modelagem, 

fluxos de interação entre atores e classificação de objetos também poderia proporcionar 

maior facilidade na implantação do BIM colaborativo em empresas que se enquadrem no 

recorte estabelecido pela pesquisa. 

Apesar dos desafios constatados, o framework e as diretrizes propostas receberam 

avaliações positivas dos participantes do estudo, tanto pelos profissionais das duas 

construtoras quanto pelas equipes de projeto que responderam às questões submetidas. 

Todos os respondentes dos questionários indicaram que o artefato obteve sucesso em atingir 

ao menos uma das metas de fomento à colaboração, tais como promover o entendimento 

compartilhado entre os atores, reduzir as incertezas do processo BIM e definir com clareza o 

escopo da modelagem. A questão referente à definição do escopo foi a que apresentou 

melhor performance pois todos os participantes indicaram que as diretrizes estabelecidas 

tiveram eficiência na determinação das entregas. 

Todos os participantes das construtoras apontaram que o desenvolvimento de 

modelos protótipos foi muito útil para a elaboração das diretrizes do projeto BIM, reforçando 

a noção de que é importante promover testes práticos para a validação e representação dos 

resultados que serão obtidos com a modelagem, assim como identificar problemas antes da 

aplicação em um caso real. Tais modelos apresentam um grande potencial para que se 

configurem como objetos limite, fomentando a colaboração entre diferentes setores ou 

empresas para determinar os padrões do processo BIM em questão. 

Também houve unanimidade na avaliação sobre a utilidade da classificação de objetos 

conforme a EAP da construtora, que foi ressaltada como muito útil para o processo. Isto 

reforça a importância da adaptação de sistemas de classificação conforme a realidade da 

empresa, assim como o valor das informações presentes nos objetos, que possibilitam a 
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aplicação efetiva dos modelos para os diversos usos BIM pretendidos. A configuração dos 

templates, item muito relacionado à classificação dos objetos, também foi bem avaliada, tanto 

pelas construtoras quanto pelos projetistas. Apesar de questionamentos quanto à eficiência 

dos templates em contextos OpenBIM, o retorno positivo possibilitou constatar que a 

integração das diretrizes estabelecidas com as ferramentas técnicas foi útil para o processo, 

balanceando entre as construtoras e os projetistas contratados a relação entre custo e retorno 

da aplicação do BIM. 

Um dos maiores destaques na avaliação feita pelos escritórios de projeto foi o 

aumento da eficiência e segurança na elaboração de projetos BIM quando há diretrizes 

estabelecidas. Foram apresentados como pontos positivos desde o estabelecimento padrão 

das coordenadas e divisão dos modelos até a determinação do escopo de cada entrega e os 

parâmetros necessários para cada objeto. Os projetistas destacaram que processos BIM 

conduzidos sem métodos e padrões bem definidos geram retrabalho e ineficiência ao longo 

do projeto. 

O retorno dos profissionais envolvidos no estudo permitiu constatar que as diretrizes 

foram eficientes em reduzir limites semânticos e sintáticos da colaboração, promovendo 

métodos padronizados, vocabulário e léxico comum entre os envolvidos e um entendimento 

compartilhado entre os participantes sobre os processos que deveriam ser conduzidos, assim 

como as entregas previstas ao longo do desenvolvimento do projeto BIM, atingindo o 

resultado esperado para o artefato proposto. 

Como contribuição do trabalho, as questões verificadas no desenvolvimento e 

aplicação do framework permitem a generalização das diretrizes para aplicação em outros 

contextos, assim como o fomento à discussão geral sobre as boas práticas e os desafios para 

a adoção do BIM colaborativo no mercado brasileiro. Além disto, exemplifica meios de 

semiautomatizar processos de compatibilização 3D, planejamento 4D e quantificação 5D, com 

base em conceitos e práticas específicas de classificação de objetos por meio de parâmetros 

específicos dos modelos. Neste sentido, auxilia no preenchimento de lacunas apresentadas na 

literatura atual, que apresenta diversos guias e documentos orientativos que, pelo seu próprio 

escopo, não detalham operações práticas para implantação de BIM nas empresas. 
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A demonstração detalhada da integração de processos a aspectos técnicos das 

ferramentas estudadas também permite que outros profissionais e pesquisadores adotem 

processos semelhantes aos apresentados nesta dissertação em outros cenários e ferramentas. 

Com isto, espera-se que empresas e profissionais que atuam no setor de AEC, em um contexto 

similar ao do recorte da pesquisa, possam utilizar esta pesquisa como auxílio na implantação 

e desenvolvimento de projetos BIM colaborativos. 

Este trabalho possibilita o desdobramento em pesquisas futuras que evoluam o tema, 

focando em aspectos não explorados em profundidade neste estudo, como a proposição de 

processos inteiramente OpenBIM ou formas de relações contratuais entre clientes e 

contratantes, que possam fomentar a colaboração e reduzir limites pragmáticos entre estes 

profissionais. Também abre campo para pesquisas focadas na automação de processos de 

classificação e padronização de objetos, ou no desenvolvimento de sistemas mais 

automatizados para a implantação e gestão do processo de projeto BIM de modo 

colaborativo. 
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APÊNDICE A – Modelo de TCLE 
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APÊNDICE B – Questionário original 

CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS 

1. O conjunto de documentos e diretrizes propostas pelo framework é de fácil 
entendimento? 

2. A modelagem de um protótipo de edifício foi útil para proposição e validação das 
diretrizes do processo BIM, assim como a definição das classificações e parametrizações 
dos modelos de informação? 

3. Considera que o processo de implantação e o material proposto no framework auxiliou 
na colaboração dos profissionais dos diferentes setores da empresa, e também dos 
parceiros terceirizados (projetistas, etc.), atuando como ponto comum na definição dos 
processos BIM da empresa? 

4. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade do Fluxo de Projetos para a definição das entregas 
e mapeamento do processo; 

5. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade da Ficha Técnica de escopo de modelos e diretrizes 
para entregas de cada disciplina, de acordo com a fase do projeto; 

6. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade da Template e tabelas de quantificação 
parametrizadas para os modelos das disciplinas selecionadas no estudo; 

7. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade da criação e adoção de Search Sets pré-definidos 
no Navisworks para gerenciamento dos modelos, padronizando a classificação dos 
elementos para uso nos processos BIM 3D e 4D, principalmente; 

8. Descreva brevemente os resultados e percepções obtidas até o momento em relação 
ao desenvolvimento de projetos, adotando as diretrizes definidas com o framework. 

ESCRITÓRIOS DE PROJETO 

9. O conjunto de documentos e diretrizes propostas pelo framework é de fácil 
entendimento? 

10. Compare o processo de desenvolvimento de projetos BIM em situações onde não 
houveram diretrizes estabelecidas como sugere o framework, e quais os benefícios ou 
limitações dos procedimentos implantados; 

11. Indique o maior entrave percebido pelo escritório para o desenvolvimento de projetos 
BIM de forma colaborativa; 

12. Dê uma nota de 1 a 5 para o grau que considera que o processo de implantação e o 
material proposto no framework auxiliou em estabelecer a colaboração entre os 
profissionais envolvidos no projeto, além do entendimento comum entre a construtora 
e escritório de projetos quanto ao processo de desenvolvimento e escopo de entregas 
dos modelos BIM do projeto; 

13. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa impacto negativo no processo de trabalho, 
e 5 indica impacto positivo, indique sua percepção sobre a necessidade de classificação 
de objetos BIM nos modelos para que sejam configurados conforme a estrutura de 
classificação da construtora; 

14. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade da Ficha Técnica de escopo de modelos e diretrizes 
para entregas de cada disciplina, de acordo com a fase do projeto; 

15. Dê uma nota de 1 a 5 para a utilidade da Template e tabelas de quantificação 
parametrizadas para os modelos da disciplina selecionadas no estudo. 
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APÊNDICE C – Síntese da estrutura do framework 
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