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“BIM is here. So what’s next?” 

Stephen Jones, McGraw Hill (2009)





RESUMO 
 
Nesta pesquisa são propostas diretrizes para a elaboração de um Plano de 
Execução BIM para contratos de projetos de edificações (PEB), visando 
orientar o relacionamento dos agentes no processo de produção de 
modelos BIM que atendam às necessidades de projetistas e contratantes 
de projetos de edificações da construção civil. Inicialmente foram feitas 
revisões sistemáticas de literatura a fim de: identificar o papel dos agentes 
no processo de projeto, levantar as possibilidades de arranjos contratuais 
mais adotados no Brasil, bem como as tendências internacionais de 
contratos relacionais da construção e os principais resultados gerados 
pelos processos de modelagem da informação da construção (entregáveis 
BIM). Foi então realizado um levantamento de campo numa amostra de 
contratantes e fornecedores de projetos de Santa Catarina, a fim de 
entender de que forma a adoção da modelagem da informação da 
construção vem impactando no seu relacionamento. A seguir, foi possível 
aprofundar no entendimento do que seria o conteúdo fundamental do PEB 
através de: questionários e entrevistas com projetistas e contratantes, 
mapeamento do fluxo de processos e desenhos das redes sociais das 
organizações envolvidas. Por fim, foram propostas as diretrizes de 
contexto para adoção do PEB, um mapa de fluxo do processo para a 
adoção da ferramenta e diretrizes para o seu conteúdo. Em seguida estas 
diretrizes foram submetidas à validação, por meio de consulta a 
especialistas. 
 
Palavras-chave: Plano de execução BIM. Contratos de projeto. 
Processos BIM.  
 
 
  





ABSTRACT 
 
This research was conducted to prepare a BIM plan for Engineering 
Project Contracts (PEB), aimed at guiding the process of developing BIM 
project production processes that meet the needs of designers and 
contractors of engineering projects. construction. Edital analytic process, 
processes, processes, processes, processes, processes, processes, 
processes, processes, of Construction information modeling (BIM 
deliverables). Therefore, a survey of a sample of contractors and project 
suppliers from Santa Catarina was carried out, aiming to obtain an 
application of the construction information modeling. Then, it was 
possible to deepen the understanding of the foundations of the PEB 
through questionnaires and interviews with designers and contractors, 
mapping the flow of processes and designs of the social networks of the 
organizations involved. Finally, a process flow map for the 
implementation of the tool and a directive for its content were proposed 
as PEB adoption context directives. These were then submitted to 
validation, through consultation with specialists. 
 
Keywords: BIM Execution Plan. Design contracts. BIM Processes. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
1.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 
O mercado da construção civil, cada vez mais competitivo, e o 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários cada vez mais 
complexos – que exigem uma articulação eficiente entre os processos da 
equipe multidisciplinar envolvida – impõem às construtoras, 
empreendedores, projetistas e fornecedores da cadeia, uma mudança de 
postura tanto em relação aos processos de produção, como nos processos 
gerencias. 

Sendo ambos processos parte integrante de um projeto, cabe aqui 
a definição do mesmo. Projeto é definido pelo PMBOK (2005) como “um 
esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo”. No âmbito da Indústria da Construção Civil (ICC) 
o termo pode abarcar tanto o esforço empreendido para materialização da 
edificação, como as representações gráficas que a permitem. Neste 
trabalho, para o termo projeto, adota-se a definição da NBR 5674 (ABNT, 
1999) que o define como a “descrição gráfica e escrita das características 
de um serviço ou obra de Engenharia ou de Arquitetura, definindo seus 
atributos técnicos, econômicos, financeiros e legais”. 

A partir deste entendimento, compreende-se que o projeto envolve 
um esforço intelectual complexo que demanda informações de diversos 
agentes em diferentes momentos (FABRICIO, 2002). Essa complexidade 
pode ser determinada pelo número de tecnologias a serem aplicadas na 
construção, a variedade de componentes utilizados – o que requer 
precisão e articulação entre projetistas – além da habilidade requerida em 
interpretar suas informações (FLORIO, 2007).  

Historicamente, a demanda por edificações mais complexas que 
envolvem um crescente número de soluções tecnológicas, gerou um 
fenômeno de segmentação nas atividades e equipes de projeto e execução. 
A quebra do elo de comunicação entre construtores e projetistas levou a 
grandes índices de desperdício na atividade construtiva (MIKALDO; 
SCHEER, 2008) e a tradicional falta de racionalização observada no setor 
(HALTTULA; AAPAOJA; HAAPASALO, 2015). Assim, surge a 
necessidade de se coordenar e compatibilizar os projetos (MIKALDO; 
SCHEER, 2008) – atividades que permitem às diversas soluções 
projetuais se materializarem de forma integrada na execução da 
edificação. Essa necessidade vem sendo percebida pelos contratantes, que 
passam a exigir dos profissionais a capacidade de coparticipar de todo o 
processo (FLORIO, 2007). 
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Conforme conclui Pereira et al. (2017), “se a complexidade do 
trabalho torna inevitável a segmentação e especialização, esta não pode 
inviabilizar a integração sistêmica dos subprodutos”. Dentro do contexto 
da ICC, a colaboração e cooperação multidisciplinar demandadas, são 
mediadas por ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC). As TICs quando utilizadas em processos colaborativos, permitem 
agilidade e liberdade de comunicação, extraindo-se o máximo do 
potencial de conhecimentos e experiência de todos os envolvidos 
(FLORIO, 2007; COELHO; NOVAES, 2008). 

O cenário de complexidade técnica e gerencial da ICC, impulsiona 
a busca por diferenciais estratégicos e práticas de gestão que possibilitem 
acompanhar as mudanças do ambiente, agregando valor aos negócios 
(FABRICIO, 2002; MEDEIROS; MELHADO, 2013). Os processos de 
gestão da implantação de um empreendimento estão diretamente ligados 
aos seus atores e a forma como se inserem (GRILO; MELHADO, 2002). 
Assim, novas possibilidades de formalização das relações– os arranjos 
contratuais – vêm sendo introduzidas, buscando aumentar a eficiência dos 
processos de execução e projeto das edificações, por meio da integração 
dos agentes envolvidos em sua implantação (HEIDEMMAN; 
GEHBAUER, 2011).  

Na interface entre os processos técnicos e os processos gerenciais 
envolvidos, surge o Building Information Modeling (BIM). O conceito 
pode ser definido como um “conjunto de políticas, processos e 
tecnologias, gerando uma metodologia para gerenciar o projeto de 
construção e seus dados em um formato digital, por todo o ciclo de vida 
da edificação” (DURANTE et al., 2015). A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas na NBR 15965 (ABNT, 2011) adota como tradução do 
termo BIM a expressão Modelagem da Informação da Construção. 

Para Delatorre (2012), esse uso da modelagem da informação da 
construção tem avançado no mercado brasileiro e os empreendedores têm 
buscado utilizar dessa ferramenta para aprimorar os processos de gestão 
ao longo da implantação do empreendimento. A demanda de adoção da 
modelagem da informação da construção por parte dos contratantes de 
projeto exige mudanças nos processos de trabalho de projetistas, de forma 
a garantir que o modelo de informação seja eficiente e aplicável ao longo 
de todo ciclo de vida da edificação. 

 
“São inúmeras as aplicabilidades da tecnologia ao 
longo do ciclo de vida do empreendimento. É 
necessário apenas alinhar os usos que serão dados 
ao modelo, as responsabilidades de cada um dos 
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envolvidos e os critérios de como garantir a 
qualidade da informação que é inserida nestes 
modelos.” (DELATORRE, 2012. p. 2) 

 
No cenário internacional iniciativas de sinergia entre arranjos 

contratuais de entregas de projetos relacionais - Relational Project 
Delivery Arrangements (RPDAs) e o BIM vêm se desenvolvendo como 
resposta a esta demanda do mercado. Ambos se baseiam em aumentar o 
valor do cliente: o modelo BIM como um centro de informação, análises 
e simulações dos sistemas da edificação unificados; e as RPDAs como 
mecanismos contratuais que buscam promover um objetivo de projeto 
comum pela equipe multidisciplinar, através da integração precoce das 
partes interessadas e compartilhamento de riscos (HALTTULA; 
AAPAOJA; HAAPASALO, 2015). Segundo o relatório da McGraw Hill1 
(2009) a adoção de abordagens contratuais colaborativas em projetos de 
edificações, se justifica pelo fato de as ferramentas e modelos BIM virem 
permeando todo os processos da AEC. As possibilidades de visualização 
e capacidade de análise dos projetos e soluções adotadas, permitem 
confiança no compartilhamento de riscos e reponsabilidades. 

Essa visão da relevância e perenidade dos dados do modelo ao 
longo de todo o ciclo de vida de uma edificação – que pode ultrapassar 
centenas de anos – evidencia a importância da gestão das informações 
entre os agentes envolvidos no processo de projeto de modelagem, bem 
como a revisão dos processos gerenciais das organizações como um todo 
(MANZIONE, 2013; AHABABI; ALSHAWI, 2015), incluindo aqui os 
processos de contratação de projetistas e elaboração de projetos. Com a 
adoção da modelagem da informação a relação entre os membros da 
equipe passa a ser viabilizada e baseada pelo modelo de informação – 
Building Information Model – em todas as suas etapas. A gestão das 
informações inseridas no modelo deve ter por principal objetivo, evitar 
que no momento da tomada de decisão este não contenha as informações 
em quantidade e qualidade desejada (MANZIONE, 2013; CAIRES et al. 
2014). 

Na Figura 1, é apresentada a ideia central desta pesquisa: a troca 
de informação eficiente entre os envolvidos, ainda na fase de projetação, 
permite que os projetos - e consequentemente os modelos de informação 
da construção da edificação - respondam melhor as necessidades de cada 

                                                        
1 A McGraw-Hill é uma editora norte-americana, com sede em Nova 

Iorque, fundada em 1909. Publica obras científicas e técnicas de economia 
empresarial, gestão, enciclopédias, romances, etc. 
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um dos interessados. Logo, se justifica a necessidade de ferramentas para 
gerenciamento da comunicação entre o contratante e o fornecedor de 
projetos. 

Figura 1: Hipótese central da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Corrobora para a formulação deste preceito Manzione (2013) – 

quando cita que “a informação é o combustível do projeto”, e também 
Baldwin et al (1999) apud Mikaldo e Scheer (2008) – que traz que a 
insuficiência de informações durante o processo de projeto leva à “tomada 
de decisões com base em suposições”, e ainda Grilo e Melhado (2002) – 
que em seu trabalho citam a “correlação entre o sucesso do 
empreendimento e a integração entre arquitetos, engenheiros, 
construtores e representantes do cliente”. 

Para Hadzaman, et al. (2016), embora os benefícios potencias da 
modelagem da construção estejam bem documentados os procedimentos 
para sua completa adoção ainda são pouco sistemáticos. Os autores 
ressaltam a necessidade de um documento que descreva a implementação 
do BIM para o projeto específico em todas as etapas de projetação. A este 
documento vêm se adotando a nomenclatura de BIM Execution Plan 
(BEP) (PAS 1192-2, 2013; KASSEN et al., 2014; HADZAMAN, et al. 
2016) – aqui traduzido como Plano de Execução BIM (PEB). O PEB tem 
por objetivo permitir que a informação seja entregue da maneira mais 
eficiente e produtiva para reduzir desperdícios, retrabalhos, reclamações 
e litígios (HADZAMAN, et al. 2016), por meio de discussões e desenho 
do processo de projeto pelos principais intervenientes (CAIRES et al., 
2014). 

Ressaltada a relevância e a demanda por uma reformulação nos 
processos gerenciais da produção – e consequentemente de contratação – 
dos projetos devido a adoção da modelagem da informação da construção, 
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nesta pesquisa, se busca estabelecer diretrizes para elaboração de um 
Plano de Execução BIM. Um documento que permita otimizar a gestão 
da informação entres as partes envolvidas no processo de projeto BIM, 
para que possam elaborar modelos de informação da edificação que 
atenda às necessidades de projeto, execução, operação e manutenção. 
 
1.2 OBJETIVO GERAL 

 
Propor diretrizes para elaboração de um Plano de Execução BIM 

para contratos de projetos de edificações. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Estabelecer um panorama dos arranjos contratuais mais 

adotados no Brasil, pelos agentes envolvidos no processo de projeto de 
empreendimentos multifamiliares privados; 

b) Apontar as vantagens, desvantagens e particularidades de cada 
um dos sistemas em voga visando embasar as diretrizes propostas; 

c) Levantar como os modelos BIM estão sendo produzidos e 
gerenciados internacionalmente, em relação aos aspectos projetuais e 
contratuais entre agentes;  

d) Levantar as possibilidades de entregas permitidas pelos 
processos BIM (entregáveis BIM); 

e) Pesquisar junto aos contratantes e fornecedores de projetos a 
forma como a adoção da Modelagem da Informação da Construção vem 
impactando no seu relacionamento; 

f)  Entender a forma como contratantes e fornecedores de projetos 
se comunicam e se relacionam contratualmente; 

g) Propor diretrizes para a elaboração de um Plano de Execução 
BIM (documento anexo ao contrato de projeto) que vise a produção de 
um modelo que atenda às necessidades dos envolvidos no processo de 
implantação da edificação; 

 
1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA E PÚBLICO ALVO 

 
Essa pesquisa se limita ao cenário da produção de projetos a partir 

do uso da modelagem da informação da construção de edificações 
residenciais multifamiliares de empresas privadas. A seleção da amostra 
abrangeu cidades da grande Florianópolis, Blumenau, Bombinhas, 
Balneário Camboriú e Itajaí devido a questões de acessibilidade da autora 
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às empresas. Assim, particularidades do mercado do estado de Santa 
Catarina tendem a aparecer nos resultados deste.  

Importante ressaltar que dentro de um contexto de adoção BIM, 
além da implantação na área tecnológica (softwares, hardware, sistemas 
de comunicação, servidores), as organizações e a ICC necessitam rever 
seus processos de trabalho, de relacionamento e reestruturar o campo 
político (normativas, protocolos, instituições reguladoras) frente às novas 
práticas. As mudanças nessas três esferas se mostram graduais e 
evolutivas, chamados de estágios de maturidade de adoção BIM. Tal 
classificação, que tem sido abordada por diversos autores, serão 
discutidos na sequência. Neste trabalho as diretrizes propostas visam 
auxiliar organizações que já fazem uso do BIM, em especial empresas do 
setor privado a alcançar níveis mais altos de colaboração e qualidade na 
troca de informação com seus parceiros comerciais dentro do processo de 
projeto e implantação do empreendimento.  

 Assim, este trabalho se destina a todos os envolvidos na cadeia de 
produção de edificações imobiliárias que tenham – ou desejam ter – seus 
projetos elaborados não só a partir de softwares de modelagem 
paramétrica, mas também a partir da adoção dos processos BIM em suas 
práticas de desenvolvimento e de relacionamento com os outros agentes 
da ICC.  

Destina-se também aos envolvidos no estabelecimento de 
contratos e padrões de relacionamento entre os agentes da construção 
civil, em especial projetistas, empreendedores, construtores que utilizem 
processos BIM. 

 
1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 
O presente trabalho possui 6 capítulos e está estruturado, conforme 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura geral da pesquisa 
 

 
 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 
 
Na introdução, é apresentada a justificativa da pesquisa, seus 

objetivos específicos e geral, sua estrutura e delimitações, além de uma 
breve abordagem acerca do cenário que se insere a problemática. 
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O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica sobre os temas 
abordados nesta pesquisa. Inicialmente é feita uma caracterização dos 
agentes, do produto e dos processos de produção abordados, em seguida, 
discorre-se sobre o relacionamento contratual entre os agentes no cenário 
atual e a maneira como influencia o relacionamento dos envolvidos no 
processo, e consequentemente a qualidade do produto final. Ainda, é 
abordada a temática do BIM, no que tange o relacionamento de troca de 
informação entre contratado e contratante. 

No terceiro capítulo, são apresentados os métodos e ferramentas 
utilizados em cada uma das etapas da pesquisa: i) fase exploratória; 
revisão sistemática de literatura e levantamento de campo (questionário e 
entrevistas); ii) fase de análises; mapa de fluxo de processos e teoria das 
redes sociais; iii) fase de conclusões; método de consulta a especialistas. 

O capítulo quatro apresenta os resultados da aplicação dos métodos 
e a análise dos dados obtidos. Seguido pelo capítulo cinco que apresenta 
o resultado final do trabalho – as diretrizes de contexto para aplicação e 
de conteúdo para um Plano de Execução BIM – validadas junto aos 
especialistas e o processo de validação. O capítulo seis conta com as 
conclusões do trabalho e as sugestões para pesquisas futuras. 

Ao final deste, são apresentados os Apêndices e Anexos com as 
documentações envolvidas e geradas a partir deste trabalho de 
dissertação.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES, DO PRODUTO E 
PROCESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
A ICC desempenha um importante papel dentro do cenário da indústria 
brasileira. Segundo os números do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a participação deste macro setor no total do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país no ano de 2016 foi de 5,6% e no PIB total da 
indústria representou 26,5%. Os números já divulgados pelo instituto no 
ano de 2017, indicam que o desempenho negativo do PIB da construção 
civil – 13 trimestres consecutivos de contração2 – atua fortemente como 
um fator relevante na derrubada do PIB da indústria no ano, que 
atualmente apresenta 5,2% de queda. Na Figura 3 é demonstrado como a 
evolução do nível de atividades em 2011 ainda positivo – com o cenário 
político e econômico favorável – atinge o nível mais baixo em 2015 e 
volta a se recuperar em 2016 e 2017. 
 
Figura 3: Evolução do nível de atividade meses de agosto (2011-2017) 

 
Fonte: CBIC (2017) 

 
Dada a relevância apresentada, sua inter-relação com diversos 

outros setores da indústria e sua inserção social como um dos principais 
setores geradores de emprego do país – especialmente o setor da 
construção voltado a unidades habitacionais multifamiliares – é 
importante que se entenda de que forma de desenvolve o processo de 

                                                        
2 Dados referentes ao mês de setembro/2017 (CBIC, 2017). 
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produção da ICC e a forma como este vem se posicionando frente as 
novas demandas.  

De forma a promover a inovação no setor, o governo brasileiro 
lançou em maio de 2018 a “Estratégia BIM BR”, instituída pelo Decreto 
nº 9.377, de 17 de maio de 2018, que tem por finalidade promover um 
ambiente adequado ao investimento em BIM e sua difusão no País, 
(BRASIL, 2018) ressaltando a relevância da modelagem da informação 
da construção. 

A seguir são apresentados os agentes envolvidos no processo de 
implantação de um empreendimento; o produto deste processo e o 
processo de produção, em especial da etapa de projetos - foco desta 
pesquisa. 

 
2.1.1 Formatação do texto 

 
Melhado (2004), Mikaldo e Scheer (2008), Bucker (2010) e 

Aburre (2014) classificam os agentes envolvidos no processo de 
implantação do empreendimento em quatro grupos principais: 
empreendedor, responsável pela geração do produto; projetista, que atua 
na formalização do produto; construtor, que viabiliza sua fabricação; e o 
usuário, que assume a utilização do produto.  

Analisando a ótica da qualidade do projeto o empreendedor, o 
construtor e o usuário podem ser considerados clientes do projeto, assim 
um projeto de qualidade deve levar em conta as necessidades dos 
mesmos. Para o empreendedor o projeto deve permitir que alcance de seus 
objetivos empresariais; aceitação do produto no mercado, formação de 
uma imagem junto aos compradores e retorno do investimento que possa 
ser proporcionado pelo projeto. Para o construtor importa a clareza da 
apresentação; facilitando o trabalho de planejamento da execução, 
reduzindo a margem de dúvida ou de correções durante a execução e 
permitindo redução de desperdícios. Por último, para o usuário o projeto 
deve satisfazer suas intenções de consumo; conforto, bem-estar, 
segurança e funcionalidade aliadas a baixa manutenção (MELHADO, 
1994) 

A compreensão dos papéis, atribuições, garantias e 
responsabilidades de cada um dos atores é fundamental para que possam 
ser estabelecidas nos documentos contratuais, condições adequadas para 
cada empreendimento (BUCKER, 2010). Especialmente em 
empreendimentos complexos, onde o entendimento da organização, 
hierarquia, inter-relações entre agentes e seus interesses permite que 



37 
 

sejam percebidas as incertezas associadas, que possam gerar eventuais 
conflitos no processo de implantação. 

Dado o recorte desta dissertação – edificações imobiliárias de uso 
residencial multifamiliar – serão adotados como definição dos grupos de 
agentes: usuário, como o adquirente da unidade residencial; 
empreendedor, como o idealizador do projeto e contratante do projeto 
BIM; projetista, sendo a parte (ou partes) contratada para elaboração dos 
projetos em BIM da edificação; e o construtor, sendo a parte a qual cabe 
a execução do objeto. Na amostra deste trabalho percebe-se que na 
maioria das vezes uma mesma organização concentra as funções de 
empreendedora e de construtora – empresas construtoras e 
incorporadoras. À classificação dos autores se acrescenta, neste trabalho, 
um quinto grupo, de fornecedores de serviços e produtos, organizações 
que fornecem produtos e/ou serviços relacionados à componentes 
específicos da edificação. Devido à complexidade já mencionada dos 
empreendimentos multifamiliares residenciais atuais, estes ganham 
relevância crescente no sucesso da implantação do empreendimento 
(FABRICIO, 2002). 

É importante ressaltar, que com a adoção da modelagem da 
informação da construção, se dá o surgimento de um novo ator dentro das 
organizações; o Gerente BIM. Segundo Durante et al. (2015), entre outras 
responsabilidades, este tem assumido muitas das tarefas que antes cabiam 
ao tradicional coordenador de projetos. No tópico 2.3.2.2 é discutida a 
pertinência desse agente bem como sua interface com o atual coordenador 
de projetos. 

 
2.1.2 O produto 

 
Segundo definição da ISO 9000 (2000) um produto é o resultado 

de um processo, sendo este definido como um “conjunto de atividades 
inter-relacionadas ou interativas que transforma insumos (entradas) em 
produtos (saídas)”.  Um empreendimento - o produto da construção civil 
no âmbito desta pesquisa -  na definição da ISO 9000 (2000) é: 

 
“(...) um processo único que consiste em um 
conjunto de atividades coordenadas e controladas, 
com datas de início e conclusão, realizado para 
atingir um objetivo em conformidade com 
requisitos especificados, incluindo as limitações de 
tempo, custo e recursos.” (ISO 9000:2000) 
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O que diferencia o produto da ICC para os das demais indústrias, 
conforme Bucker (2010) e Fabrício (2002), é que a unidade de produção 
– o empreendimento – é projetada e construída uma única vez, em ciclos 
de produção longos e únicos. Mesmo que haja repetição de tipologia de 
edificações, a inserção da mesma em outro local exigirá adaptações tanto 
nos projetos como nos processos de logística da implantação, afetando o 
planejamento de produção – um novo projeto.  

Sendo o empreendimento, a unidade de produção da indústria da 
construção civil pode-se entender o projeto como o resultado do processo 
de projeto do empreendimento. Para Fabrício (2002) o projeto pode ser 
visto como “uma habilidade intelectual humana que opera por meio da 
criatividade, das técnicas e dos conhecimentos na busca de soluções para 
problemas”, e dentro do contexto da construção civil – inserido em um 
ambiente industrial – um processo que envolve diversos agentes limitados 
pelo tempo, regulamentações e valores econômicos e se destina a 
desenvolver produtos para atender demandas específicas, tendo como 
resultado o projeto da edificação.  

Dentro do contexto desta pesquisa, e a já mencionada adoção da 
modelagem da informação da construção pela ICC surge um novo 
produto no processo de projeto e planejamento de um empreendimento – 
o Modelo BIM. 

A elaboração desse novo produto do processo de projeto – o 
modelo de informação da construção da edificação – pode ser dar de 
diversas maneiras, de acordo com a necessidade do contratante e a 
interface entre as equipes envolvidas; podendo ser composto por modelos 
individuais de cada disciplina, bem como de maneira simultânea pelas 
equipes envolvidas. Os processos BIM e a elaboração de modelos serão 
abordados em tópico seguinte dessa revisão e no item 2.3. 

 
2.1.3 O processo de produção 

 
Segundo Melhado (1994), o processo de implantação do 

empreendimento apresenta quatro grandes etapas sequenciais. Na Figura 
4, estão apresentadas essas etapas, os agentes envolvidos e as saídas e de 
cada uma das atividades. Nela é possível perceber a complexidade do 
processo e a necessidade da correta inter-relação entre os agentes durante 
todo o processo. 
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Figura 4: Etapas do processo de implantação do empreendimento 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseado em MELHADO (1994) e ABAURRE 

(2014) 
 

A apresentação proposta pelos autores não menciona os 
fornecedores de componentes e subempreiteiros, tradicionalmente 
envolvidos na terceira etapa – execução do empreendimento. Um ponto 
das RPDAs é trazer as considerações desse grupo já para a segunda etapa, 
de forma a considerar no projeto e planejamento as necessidades e 
particularidades de seus sistemas (MANENTI et al., 2017) – uma vez que, 
a complexidade crescente dos projetos intensifica o fenômeno de 
dependência das empresas de construção face a esse grupo (BUCKER 
2010). 

A adoção da modelagem da informação da construção nas etapas 
1 e 2 vem se mostrando crescente no cenário da construção civil 
internacional (HEIDEMANN e GEHBAUER, 2016; KASSEM et al., 
2014) e brasileira, remodelando a forma como se relacionam os agentes. 
Para Durante et al. (2015), a utilização do modelo BIM no 
desenvolvimento de projetos altera não só o fluxo de informações, mas 
também as interfaces entre o projetista e demais agentes, onde o processo 
tende a evoluir de uma estrutura linear e paralela para se tornar – com a 
sua adoção completa – integrado. Succar (2009) endossa essa visão 
quando diz que a implementação do BIM altera componentes e relações 
entre as fases do ciclo de vida, atividades e tarefas. 

De forma a abarcar as já percebidas mudanças no processo pela 
introdução da modelagem da construção, nesta pesquisa serão adotadas 
as etapas apresentadas na Figura 5, baseada na Coletânea Implementação 
do BIM para Construtoras e Incorporadoras pela CBIC, volume 5, que 
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trata das formas de contratação BIM – o guia terá seu conteúdo 
aprofundado no item 2.3.1 

 
Figura 5: Principais fases do ciclo de vida do empreendimento 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2016) 

 
As fases são divididas em pré-obra, obra e pós-obra, se referindo 

ao período de efetiva execução da edificação. Dentre as sub-fases 
sugeridas, no contexto deste trabalho, é interessante ressaltar a fase de 
Licitação e Contratação. Termos comuns ao ambiente das obras públicas, 
dentro do processo privado de implantação se refere a verificação de 
valores requeridos pelo fornecedor para execução, mas também a 
avaliação da capacidade deste em cumprir com o escopo apresentado 
inicialmente pelo contratante – atividades viabilizadas pela utilização do 
Plano de Execução BIM, no contexto dos projetos elaborados a partir da 
modelagem da informação da construção.   

As fases apresentadas pelo manual serão utilizadas como 
referência para a apresentação das considerações deste trabalho por se 
entender que abrangem, sob a ótica da adoção do BIM, os principais 
pontos de tomada de decisão e entregas da implantação do 
empreendimento. 

 
2.1.3.1 Processo de projeto 

 
Dentro do âmbito desta pesquisa, onde se pretende colaborar para 

elucidar pontos da contratação de projetos elaborados a partir de 
modelagem da informação da construção, faz-se necessário a 
compreensão do processo de projeto da construção civil. 

A relevância do projeto e da concepção de um produto dentro do 
processo de produção é fundamental para a qualidade e sustentabilidade 
do processo de implantação do empreendimento (CAIRES et al., 2014). 
A partir dele são tomadas as mais importantes decisões: montagem da 
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operação imobiliária, passando pela formulação do programa de 
necessidades, projeto do produto, desenvolvimento da produção, o 
projeto “as built” e a avaliação da satisfação do usuário. Assim, o 
processo de projeto engloba – ou deveria englobar – todos os agentes que 
tomam decisões relativas à montagem, concepção e planejamento do 
empreendimento (FABRICIO, 2002). 

Na Figura 6, é apresentada uma representação do processo 
intelectual de um projeto, tido pelo autor como complexo, envolvendo 
múltiplas habilidades. 

 
Figura 6: Processo Intelectual do Projeto 

 
Fonte: Adaptado de Fabrício (2002) 

 
A complexidade do processo de projeto reflete a variedade 

entradas e saídas do processo. Ainda, conforme a NBR 16636-1 (2017), 
as atividades técnicas e documentos necessários para a realização de um 
projeto variam conforme sua natureza, tipologia ou classe de edificações, 
além do seu porte, complexidade, desempenho desejado e localização 
geográfica”. Logo, as saídas esperadas em um processo de projeto devem 
variar de acordo com a necessidade detectada pelo empreendedor para 
viabilizar o empreendimento em questão. 

Partindo desse entendimento da variabilidade de produtos do 
processo de projeto, na Figura 7 é apresentado o entendimento desta 
autora em relação aos principais produtos e atividades do processo de 
projeto de edificações. 
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Figura 7: Produtos do processo de projeto de edificações 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Os projetos das disciplinas (arquitetônico, estrutural e de 

instalações), bem como o orçamento, cronograma e ferramentas utilizadas 
para o planejamento da execução, aqui são vistos como subprodutos 
dentro do processo geral de projeto, uma vez que a sua combinação gera 
os produtos finais – projetos compatibilizados para execução, projetos 
compatibilizados para licenciamento e em conformidade com exigido 
pelos órgãos de aprovação, bem como os outros materiais auxiliares 
elaborados a partir de um processo de projeto colaborativo: material 
comercial, cronograma físico-financeiro e demais documentos de 
planejamento da execução necessários para atendimento dos objetivos de 
execução e estratégicos do empreendedor e construtor. A gama de 
produtos e subprodutos do processo de projeto de um empreendimento 
implica em um grande número de agentes envolvidos. Na Figura 8 são 
apresentados os principais agentes do processo de e suas relações de 
influência e subordinação. 

 
Figura 8: Organograma genérico da equipe tradicional do processo de 

projeto de empreendimentos 

 
Fonte: Adaptado de Fabrício (2002) e Melhado (1994) 
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Quanto à mobilização desses agentes, de acordo com Melhado 
(1994), a requisição dos projetistas é feita pelo empreendedor de forma 
gradual conforme a projetação avança; sendo o arquiteto, o primeiro 
projetista acionado. A análise do organograma aponta que, dos 
envolvidos no processo geral de implantação do empreendimento, apenas 
o empreendedor e projetistas participam do processo de projeto, o que 
demonstra que este é elaborado por organizações alheias à fase de 
execução do produto. Além disso, mostra o arquiteto como o principal 
projetista, no âmbito da influência que exerce sobre os demais projetos, e 
ainda assim, no modelo tradicional, recebe informações dos projetistas de 
instalações e estrutura apenas na fase de compatibilização, momento em 
que a etapa de concepção do projeto – onde ocorrem as definições de 
maior impacto pelo arquiteto – já foi finalizada. 

Tradicionalmente se percebem falhas recorrentes nos fluxos de 
informação entre os agentes envolvidos, especialmente na etapa de 
projetos, assim torna-se relevante mapear e gerenciar esses fluxos, de 
forma a verificar e eliminar desperdícios ao longo do processo. Eckert, 
Clarkson e Stacery (2001) apud Manzione (2013), citam alguns 
problemas relacionados a gestão do fluxo de informações classificados 
em quatro categorias: 

• Falhas na visão sistêmica dos profissionais de projeto: 
falta de consciência das tarefas que precisam ser feitas, do 
histórico de informação, de como a informação é aplicada e 
das mudanças contínuas do processo de projeto. 

• Falhas na disponibilidade das informações: falta de 
feedbacks e de entendimento do status da informação, 
agente importantes excluídos do processo de decisão, 
retenção consciente de informação. 

• Distorção das informações: informações simplistas, ruídos 
na comunicação, hierarquia e burocracia da distribuição e 
falta de conhecimento para interpretar, transmitir e 
distribuir a informação. 

• Interpretação das informações: informação transmitida 
com ambiguidade e falha na capacidade de interpretá-la. 
 

Para Florio (2007), a busca pela capacidade de entendimento 
comum entre os envolvidos no processo de projetos demanda, além de 
colaboração na proposta de soluções, comprometimento com o fluxo de 
informações em uma linguagem comum, inteligível e exequível – 
propósito a qual se desenvolve este trabalho. 
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2.1.3.2 Engenharia simultânea e Projeto Simultâneo 
 
A necessidade de colaboração entre os profissionais é inerente das 

atividades da ICC. Nos moldes tradicionais do processo de projeto essa 
colaboração se dá em reuniões periódicas, com o desenvolvimento 
individual de cada um dos profissionais em seus projetos específicos, 
compatibilizados em pontos de tomada de decisão ao longo do processo. 
Para Florio (2007) e Perotti et al. (2015), esse processo fragmentado e 
sequencial acaba por centralizar as decisões no coordenador de projetos, 
o que permite que o desempenho dos projetos seja reduzido, uma vez que 
desencoraja contribuições e reduz o comprometimento dos participantes. 
Conforme Mikaldo e Scheer (2008, p.5), “os esforços dedicados a 
elaboração de projetos integrados são inversamente proporcionais aos 
esforços dedicados a compatibilização”. A detecção de interferências, 
posterior à elaboração dos projetos tende ser remediadora, demandando 
tempo e retrabalho dos envolvidos.  

Assim, com o advento de ferramentas de TIC cada vez mais 
interoperáveis, se torna viável a utilização de conceitos de Engenharia 
Simultânea (ES) no processo de projeto, com maior simultaneidade na 
elaboração dos projetos das disciplinas e tomada de decisões 
colaborativas. O conceito de ES “pressupõe a integração das atividades 
de desenvolvimento de produtos, em uma abordagem sistemática, onde 
todos os processos, desde a manufatura até o suporte estão relacionados” 
(PEROTTI et al, 2015, p. 4). Sintetiza um processo de sobreposição de 
etapas, que em um processo tradicional seriam executadas 
sequencialmente, permitindo a redução de prazos de desenvolvimento de 
produtos e a interação entre os profissionais envolvidos nas diferentes 
etapas do processo. Essa interação permite que se captem melhor os 
requisitos, gerando melhores produtos para o cliente (FORMOSO et al., 
2006). 

Devido a sua aplicabilidade em múltiplos campos da indústria e 
contextos organizacionais, muitas são as definições e premissas da ES. 
Fabrício (2002), em sua revisão estabelece algumas características 
básicas de sua aplicação ao contexto da ICC: 

• Valorização do projeto e das primeiras fases de concepção 
do produto como fundamental para a qualidade do produto 
e para eficiência do processo produtivo. 

• Realização em paralelo de várias “etapas” do processo de 
desenvolvimento de produto, de forma a reduzir o tempo de 
projeto e ampliar a integração. 
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• Simplificação de produtos, eliminação de etapas e interfaces 
de processos, buscando a maximização da 
manufaturabilidade. 

• Equipes de projeto multidisciplinares e multidepartamentais 
capazes de considerar, precocemente, as demandas dos 
clientes internos do processo de produção. 

• Utilização intensiva da informática e das telecomunicações 
como ferramentas de apoio às decisões e à interação entre 
as especialidades envolvidas. 

• Presença de um chefe ou coordenador de projetos. 
• Forte orientação para a satisfação do cliente e para o 

mercado. 
Dentro deste conceito, Fabrício (2002), apresenta que o Projeto 

Simultâneo parte do referencial da ES, onde se pretende uma colaboração 
coletiva ao projeto, visando elaborar soluções globalmente adequadas. 
Para isso, busca integrar as três interfaces do processo de 
desenvolvimento: i) mercado/ usuário, onde se convergem as demandas 
de mercado com as do programa do projeto; ii) projeto/produção, onde o 
autor sugere a utilização de projetos para produção, que em sua 
elaboração permitem reflexão aprofundada sobre o processo de execução; 
iii) interface entre as diversas especialidades, com o reconhecimento da 
coordenação como atividade fundamental para garantir a coerência das 
soluções adotadas. Para sua aplicação sugere três ações prioritárias que 
compartilham os princípios da ES: 

• Incentivar a cultura de interação entre os agentes; 
valorizando intercâmbios técnicos, criando novas relações 
entre os agentes do projeto. 

• Planejar o processo de projeto de forma a viabilizar as 
soluções multidisciplinares 

• Potencializar a adoção de novas tecnologias para 
automatizar tarefas que não agregam valor ao projeto, 
principalmente na comunicação entre os agentes. 

O desenvolvimento do BIM permite a aplicação das 
recomendações, uma vez que projetos mais densos em informação, 
permitem um melhor controle dos processos de produção (PEREIRA et 
al, 2017) e altera paradigmas de acesso, produção e compartilhamento de 
informações durante a elaboração dos projetos; a rapidez que a troca de 
conhecimento proporciona às tomadas de decisão estimula os 
profissionais à interação (FLORIO, 2007). Coelho e Novaes (2008) 
trazem que a combinação de tecnologias cria uma interface entre as 
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pessoas interessadas, permitindo participação no processo criativo por 
meio do compartilhamento de “competências coletivas, expertise, 
entendimento e conhecimento em uma atmosfera de transparência, 
honestidade, confiança e respeito mútuo” buscando atingir a melhor 
solução por meio da colaboração. 

Fica clara a semelhança das premissas da ES e do Projeto 
Simultâneo com os requisitos apresentados na justificativa deste trabalho 
e também das trazidas pela adoção da modelagem da informação da 
construção. A prática e desenvolvimento destas premissas, requerem 
profundas mudanças organizacionais e culturais que não são facilmente 
aceitas (PEROTTI, 2015; MANZIONE, 2013), além de uma constante e 
ampla interação entre especialidades.   

Assim, por requererem mudanças estruturais nas organizações da 
ICC e no seu relacionamento como setor, a adoção de práticas de projeto 
simultâneo acaba por requerer instrumentos que viabilizem e estimulem 
sua implementação. 

 
2.2 RELACIONAMENTO CONTRATUAL DOS AGENTES NO 
CENÁRIO BRASILEIRO 

 
A característica de equipes multidisciplinares em um processo de 

projeto de um empreendimento (FABRÍCIO, 2002), a tradicional falta de 
eficiência do setor da construção civil e a competitividade crescente do 
mercado exigem articulação eficiente entre processos e impõem aos 
agentes da cadeia uma mudança de postura tanto em relação aos processos 
de produção, como nos processos gerenciais. Dentro dos processos 
gerenciais se destaca a gestão das organizações envolvidas – que se 
relacionam por meio de contratos (MEDEIROS; MELHADO, 2013). 

Um contrato, de acordo com Ricardino (2008, p. 4), constitui “uma 
fonte de obrigações para ambas as partes, sendo estabelecido para 
regulação dos próprios interesses, a partir de um conjunto de funções 
logicamente estruturadas”, com fundamentação legal, sendo o principal 
parâmetro que rege a convivência entre as partes. Dentro do contexto da 
ICC, o sistema tradicional de contratação na implantação de 
empreendimentos, caracterizado por três agentes (empreendedor – 
projetista – construtor), dois contratos (projeto – construção) e três etapas 
(projeto – concorrência – construção) vem se mostrando inadequado, 
frente as novas requisições de colaboração do setor da ICC (FREITAS, 
2011; HALTTULA; AAPAOJA; HAAPASALO, 2015). As exigências 
relativas a prazos de produção, normas de qualidade, desempenho e 
adoção de novas tecnologias – como a modelagem da informação – têm 
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se intensificado, gerando assim uma demanda por novos processos de 
contratação e organização dos empreendimentos (ABAURRE, 2014). 
Essa demanda se deve a relevância que o sistema contratual exerce na 
gestão dos empreendimentos, uma vez que define a relação funcional e 
legal entre os agentes que atuam no mesmo (GRILO e MELHADO, 
2002). 

Quanto aos contratos de projetos, segundo Manzione (2006), são 
adotados contratos de preço global com base na entrega de desenhos com 
parcelas de pagamentos vinculadas às entregas. Essas entregas se 
estabelecem frequentemente baseadas na necessidade das fases críticas do 
empreendimento: lançamento do produto – projetos legais; início da obra 
– projetos executivos. Esse processo de contratação tradicional, de acordo 
com Manzione (2013) apresenta alguns obstáculos que podem gerar 
conflitos entre as partes envolvidas: 

• Processo fragmentado e sequencial; 
• Resistência ao trabalho colaborativo, ao uso de TI e ao 

planejamento; 
• Pouca relevância ao desempenho da construção; 
• Coordenação de projetos confundida com compatibilização 

dos projetos; 
• Diferentes objetivos e valores para cada um dos agentes 

envolvidos; 
Dentro deste contexto, as relações contratuais e funcionais entre os 

agentes se tornam fatores de relevância no sucesso do empreendimento; 
servem como base para estimular (ou não) a gestão eficiente dos 
processos, a comunicação eficaz e a integração entre os agentes, 
conciliando seus diversos interesses nos resultados do projeto 
(MEDEIROS e MELHADO, 2013). 

Dada a relevância da abordagem contratual e o contexto brasileiro 
apresentado pelos autores revisados, fica evidente a necessidade de que 
os atuais arranjos contratuais se adéquem as novas formas de se projetar 
e construir, especialmente com a crescente adoção do BIM. A seguir são 
apresentadas as principais características das metodologias contratuais 
atuais adotadas no cenário da ICC nacional, com o objetivo de conhecer 
suas particularidades para que se possa propor diretrizes viáveis e 
condizentes com as particularidades do mercado brasileiro para 
documentação contratual de projetos. 
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2.2.1  Modalidades contratuais para projeto e execução de 

empreendimentos da ICC 

O sistema contratual (project delivery system) no contexto da 
ICC é definido por Grilo e Melhado (1992) como o sistema adotado para 
contratação e organização das atividades de projeto e construção de uma 
edificação. Um sistema abrange definições de: i) forma de contratação: 
compreendendo a modalidade de pagamento e o arranjo funcional 
empregados; ii) arranjo funcional: os arranjos organizacionais das equipes 
de projeto, construção e gerenciamento; iii) método de seleção: o método 
de seleção dos projetistas, construtores e consultores especialistas; iv) 
desempenho do empreendimento: indicadores de eficácia na entrega do 
produto, eficiência no projeto e na construção, e a conformidade aos 
requisitos e expectativas do cliente – itens que serão abordados no Plano 
de Execução BIM proposto por esta pesquisa. 

Segundo Freitas (2011), é recorrente no Brasil e em diversos países 
a predominância do arranjo contratual Desing-Bid-Build (DBB), devido 
a sua adoção em contratos estatais se darem por essa modalidade, sendo 
então o arranjo adaptado ao setor privado. Esta metodologia segmenta o 
processo, isolando cada agente a sua etapa de atuação e desencoraja a 
colaboração, característica que se mostra um entrave ao sucesso dos 
empreendimentos (GRILO e MELHADO, 2002). 

No Quadro 1 são apresentadas as formas sob as quais a 
formalização das relações ocorrem atualmente. Além das principais 
características, são apresentadas considerações quanto à alocação do 
risco, que conforme indicam os autores desta revisão, é fator chave para 
entendimento e aplicação eficaz do arranjo entre os agentes do contrato. 
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Quadro 1: Modalidades contratuais adotadas no mercado brasileiro  
ARRANJO 

CONTRATUAL 
DESCRIÇÃO E PARTICULARIDADES ALOCAÇÃO DO RISCO 

Design-Bid-Build 
(DBB) 

Empreendedor assume o gerenciamento e contrata separadamente 
serviços de projeto, aquisição de equipamentos/ materiais e de 
construção. 

Alocados no empreendedor: gerenciador total 
do processo; assume o custo de variação de 
quantitativos, prazos e divergências de projeto 
e execução. 
Projetista e construtor, comprometidos 
somente com as etapas específicas de sua 
participação. 

Maiores prazos para conclusão; Fragmentação das 
responsabilidades; pouco estímulo à colaboração; Distanciamento 
entre projeto e execução; Período longo para modificações de 
projeto, com custo moderado; Modelo adotado por licitações 
governamentais. 

Gerenciamento da 
Construção 

(PCM – Pure ou 
agency construction 

management) 

O empreendedor contrata uma empresa gerenciadora (PCM), que 
contrata os fornecedores em seu nome – exceto os projetistas. 

Riscos do empreendedor: financeiros, 
contratos celebrados em seu nome.   
Risco da gerenciadora: sua reputação no 
mercado, contratação e cotação de 
fornecedores. 
Projetistas comprometidos somente com as 
etapas específicas de sua participação. 

Pouca flexibilidade para mudanças a partir da assinatura do 
contrato; Fragmentação das responsabilidades devido aos diversos 
contratados; Pagamento de prêmios por redução de prazo ou 
custos: custo da transferência de risco. 

Construção por 
Administração 

com risco para a 
gerenciadora (CMR) 

Similar ao contrato PCM, é fixado um preço máximo para o 
empreendimento (preço garantido). 

Riscos do empreendedor: qualidade. 
Riscos da gerenciadora: financeiros; 
necessidade de executar o projeto com um 
custo menor que o contratado, para garantir sua 

Maior vigor nas negociações por parte da gerenciadora; Cliente 
não tem conhecimento de ocorrências durante execução, não 
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ARRANJO 
CONTRATUAL 

DESCRIÇÃO E PARTICULARIDADES ALOCAÇÃO DO RISCO 

adquire conhecimento histórico; Pagamento de valor total 
elevado: custo da transferência de risco. 

margem. Assume os custos de variações de 
preço e prazos acordados. 

Design-Build (DB) Empreendedor define ante-projeto, e contrata uma única empresa 
para todas as etapas subsequentes, inclusive o projeto executivo e 
projetos complementares. 

Riscos do empreendedor; qualidade, devido as 
especificações ficarem a cargo da contratada. 
Riscos da contratada; posição de gerenciadora 
geral do processo de implantação, garantindo a 
entrega de acordo com valor e escopo 
acordados. Assume variações do custo global 
previstos inicialmente. 

Concentra responsabilidade, apenas um contrato e uma 
contratada; Inexistência de reinvindicações relacionadas a falhas 
de projetos; Redução de prazos devido a justaposição das fases; 
Elevada construtibilidade; Rápida gestão de mudanças de escopo; 
Participação reduzida do empreendedor, necessidade de confiança 
na contratada; Necessidade antecipada de grande quantidade de 
definições pelo empreendedor. 

Engenharia/Procura/ 

Construção (EPC) 
“chave-na-mão” 

Similar ao contrato DB, a contratada deve entregar a obra 
habilitada para funcionamento. 

Riscos na contratada; além dos riscos do DB, 
assume posição de comissionadora de 
equipamentos e sistemas, garantindo o seu 
desempenho para operação.  

Quando os proprietários necessitam minimizar riscos ao máximo 
e prover segurança da finalização do projeto no tempo desejado. 

Design-Build-
Operate 

(DBO) 

Similar ao EPC, a contratada cabe também a operação e 
manutenção de alguns sistemas do empreendimento. 

Riscos alocados na contratada; além dos 
expostos no EPC, cabe a operação e 
manutenção. Contratada recebe uma tarifa, que vigora durante prazo de 

contrato; Contratada busca economia e desempenho positivo do 
empreendimento. 
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ARRANJO 
CONTRATUAL 

DESCRIÇÃO E PARTICULARIDADES ALOCAÇÃO DO RISCO 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

Similar ao DBO, a contratada aporta recursos financeiros, 
tecnologia e estrutura próprios; explora o empreendimento; ao 
termino do prazo entrega ao empreendedor. 

Riscos alocados na contratada; além dos 
expostos no DBO, assume o risco da 
exploração comercial – de forma a receber o 
investimento realizado. Mecanismo de financiamento privado para obras públicas de 

infraestrutura, onde o governo que não dispõe dos recursos 
necessários.  

Contratos de Aliança 
(IPD, Project 

Alliance) 
 

Estímulo à colaboração e trabalho em equipe; Diretrizes de 
relacionamento: confiança, objetivos mútuos, negociações justas, 
transparência, decisões mútuas; Cenário ganha-ganha: 
relacionamento cooperativo traz maiores benefícios as partes; 
Seleção de parceiros não só pelo orçamento, mas pela qualidade 
do serviço e organização; Alternativa adequada para projetos 
complexos com incertezas e riscos altos; BIM como ferramenta; 
Compartilhamento de riscos e benefícios: contrato prevê 
transparência contábil referente ao projeto, definição de custo alvo 
por todos os membros; Remuneração: custo direto, mais adicional 
de porcentagem do lucro geral ou desconto dos custos adicionais; 
Reduz risco de atrasos: o envolvimento das partes permite 
decisões mais rápidas e reprogramações mais eficientes; 
Necessidade de acompanhamento constante pelas partes durante 
todo o projeto; 

Riscos do empreendedor: variação dos custos 
diretos e indiretos 
Riscos dos parceiros: lucro ao risco (meta de 
custo, prazo e indicadores de desempenho) 
compartilhamento dos riscos relacionados às 
dificuldades imprevistas (perdas) e lucros 
imprevistos (ganhos); 
Compartilhamento proporcional dos riscos 
imprevisíveis, lucros e perdas gerados pelo 
desempenho na execução do 
empreendimento), bem como a 
responsabilidade pelas decisões e pelo 
gerenciamento dos riscos 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Bucker (2010), Abaurre (2014), Freitas (2012) e Bueno (2009)
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A partir das informações do Quadro 1, são perceptíveis os 
diferenciais que tornam os contratos de aliança – contratos relacionais – 
uma tendência apresentada por autores internacionais e nacionais 
(HALTTULA; AAPAOJA; HAAPASALO, 2015; AHABABI; 
ALSHAWI, 2015; ABAURRE, 2014). A adoção de ferramentas 
gerenciais que estimulem a colaboração visa transformar os 
relacionamentos entre contratado e contratante, ora tidos como hostis e 
adversários, em relações colaborativas. Abaurre (2014) ressalta que as 
relações contratuais tradicionais abordam as mudanças como anomalias, 
focando na antecipação da sua ocorrência, prevendo todos os piores 
cenários possíveis e as consequências para tais acontecimentos – o que 
em empreendimentos da ICC se mostra impossível – ao invés de focar na 
cooperação necessária para contornar tais mudanças na ocasião da 
ocorrência. 

No âmbito da gestão dos contratos de projeto, Manzione (2006), 
ressalta a limitação das ferramentas usuais de planejamento (diagramas 
de barra e medições de desempenho e produção). Por representar apenas 
as etapas dos contratos e não levar em conta a complexidade do projeto e 
a intensa necessidade de interatividade entre os agentes envolvidos, se 
mostram inflexíveis e imprecisas, gerando diversos conflitos. Suas 
conclusões apontam para necessidade de integração entre os modelos de 
contratos e a gestão do planejamento, passando pelo processo de projeto 
integrado. Conclui que os modelos de gestão de projetos vigentes 
valorizam exclusivamente o produto final, sem pensar na organização do 
processo e aperfeiçoamento de suas técnicas e ferramentas; em especial 
as relacionadas ao fluxo de informações e prazos dos projetos. 

Neste contexto da interação contratual entre projetista e 
empreendedor, a dissertação de Abaurre (2014) traz o resultado de 
questionário3 que exemplifica o cenário observado nas relações 
contratuais e endossa o apresentado pro Manzione (2006): 70% dos 
respondentes pratica a contratação de projetos por etapas4.  Quanto ao 
conteúdo destes contratos, 90% citaram escopo de trabalho, 75% o prazo 

                                                        
3 Questionário aplicado no evento IV Seminário sobre Soluções de 

Gestão para Empresas de Projeto, organizado pelo Departamento de 
Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, realizado em 
04/2011. 

4 Aqui se refere as etapas definidas pela NBR 13532: Levantamento 
de dados, Programa de necessidades, Estudo de viabilidade, Estudo 
preliminar, Anteprojeto, Projeto legal, Projeto básico e Projeto para 
execução. 
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de execução e entregas das etapas, 70% os padrões e normas a serem 
utilizados, 60% abordam nos contratos os custos por etapa de projeto e 
material a ser produzido e 50% estipulam visitas e preço total do contrato. 
A autora apresenta a seguinte análise dos resultados: 

 
“Observa-se nos dados dessas duas primeiras 
questões (sobre tipologias de contrato e os itens 
desses contratos) a informalidade no 
estabelecimento de acordos entre a contratante e a 
empresa prestadora de serviço, uma vez que não há 
definições, em uma porcentagem considerável das 
respostas, de itens essenciais para o controle e 
acompanhamento do contrato (...) falta de clareza 
nas informações que estabelecem o acordo entre as 
partes pode levar à insatisfação ou à geração de 
conflitos pelas partes.” (ABAURRE, 2014. p. 108) 

 
Essa tendência de colaboração é fruto, principalmente, das novas 

ferramentas e processos adotados pelos projetistas. A introdução de 
ferramentas e processos de modelagem da informação vem alterando a 
forma de trabalho, bem como o produto e serviços destes agentes, gerando 
a necessidade de adaptação e mudanças nos sistemas de contratação. O 
uso do BIM é uma realidade no Brasil e gera uma nova relação de 
responsabilidades e interação entre os agentes, e essa experiência deve ser 
refletida na elaboração dos contratos entre as partes. (ABAURRE, 2014) 

Muitas das definições da forma como que se dará a troca de 
informação nos processos de projeto que utilizam BIM, devem ocorrer já 
no acordo contratual, visando a criação de padrões e fluxos que sejam 
aderentes às necessidades do projeto, durante o seu desenvolvimento 
(KASSEM et al, 2014). Uma vez que, segundo Durante et al (2015), a 
integração proporcionada pelo BIM altera as interfaces entre os agentes e 
cria a necessidade de protocolos que definam os fluxos de informação e 
de dados entre os envolvidos. Tais mudanças estruturais no processo, 
acabam por impor a necessidade de alterações também nas estruturas 
contratuais entre os mesmos. 

 
2.2.2 Tendências internacionais: Contratos Relacionais 
 

Segundo Halttula, Aapaoja e Haapasalo (2015), as RPDAs, 
buscam promover um objetivo mútuo de projeto através do envolvimento 
e integração precoce das partes interessadas. Neste contexto, os contratos 
relacionais se utilizam de ferramentas, como o compartilhamento de 
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riscos e melhorias entre os atores envolvidos, para encorajar o 
envolvimento e gerar um ganho global de desempenho no planejamento 
e projetos de edificações. Os resultados da revisão de literatura desta 
dissertação apontam no cenário internacional uma recente, mas crescente 
abordagem conjunta das temáticas do BIM e das práticas contratuais 
relacionais.  

As RPDA’s vêm adquirindo diferentes abordagens de acordo com 
os contextos em que são adotados.  Sua aplicação nos Estados Unidos, se 
dá na forma da metodologia IPD (Integrated Projet Delivery), definido 
pelo AIA (American Institute of Architects) como uma “[...]abordagem 
de entrega de projetos, que integra pessoas, sistemas, estruturas de 
negócios e práticas em um processo que colaborativamente aproveita os 
talentos e insights de todos os participantes”. Dentro do contexto do IPD, 
o BIM é apresentado como ferramenta, que permite a consolidação dessa 
“colaboração formal quer ocorre durante as fases de projeto, 
planejamento e execução de um projeto” (ILOZOR e KELLY, 2012).  

Na figura 9 são apresentados os princípios básicos desta 
metodologia de entrega de projetos, que segundo a organização 
McGrawHill (2009), podem ser aplicados a uma variedade de acordos 
contratuais. 

 
Figura 9: Princípios básicos da metodologia IPD 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseado em MCGRAWHILL (2009) 

 
Para Ilozor e Kelly (2012), as duas metodologias – IPD e BIM – 

prometem proporcionar eficiência, economia de custos e aumento de 
produtividade para o setor da AEC, que é tradicionalmente caracterizado 
pela ineficiência, desperdícios, postura combativa entre os seus agentes 
participantes e, no cenário americano, alto número de litígios. Os autores 
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destacam que a possibilidade de verificação automática de regras do 
modelo BIM é um “excitante” ponto de aplicação da tecnologia no 
processo de relacionamento contratual. Essa verificação permite uma 
entrega de projetos eficiente e mensurável, dentro dos requisitos de prazo, 
custo e soluções projetuais requeridos pelo contratante5. 

Um ambiente IPD habilitado para BIM permite que fases 
tradicionais da implantação do empreendimento sejam sobrepostas, uma 
vez que os stakeholders chave já são envolvidos nas etapas de projeto 
(KRAATZ; SANCHEZ; HAMPSON, 2014), permitindo rapidez nas 
definições das soluções – característica similar aquelas já apresentadas 
sobre a Engenharia Simultânea. Essa característica altera as entregas 
tradicionais de projeto, e exige confiança entre as partes envolvidas, além 
de depender da capacidade dos envolvidos de se adaptarem a novos 
paradigmas de trabalho e comunicação (ILOZOR; KELLY, 2012). 
Corroboram com essa visão Mikaldo e Scheer (2008) quando concluem 
em seu trabalho que a solução para um projeto eficiente e racional está 
diretamente associada à integração das pessoas e tarefas por estas 
realizadas. 

Na figura 10 é apresentada a evolução de alguns pontos chave das 
entregas tradicionais de projetos para a metodologia IPD. Essa evolução 
só é permitida pelo incremento de novas atividades como: i) planejamento 
de processo – compreensão profunda e compartilhada de como o processo 
inteiro se dá, onde todos os participantes sabem o que é esperado de si e 
dos outros; ii) revisões e contatos frequentes– troca de informações e 
arquivos frequente entre os envolvidos para desenvolvimento dos 
projetos, contrariando o método tradicional sequencial e isolado; iii) Foco 
no cliente (target design value) – desenvolvimentos de custos-alvo para 
todas as áreas do projeto, com base mas necessidades apresentadas pelo 
cliente. Com o custo-alvo estabelecido todos os membros da equipe busca 
atingir o valor, sendo essa a medida para todas as decisões de projeto e 
construção (MCGRAWHILL, 2009). 

 
 
 
 

 

                                                        
5 Os autores ressaltam a precocidade dos estudos relacionando os dois 

temas e a necessidade de trabalhos com métodos quantitativos rigorosos 
aplicados à grandes volumes de dados para melhor avaliar o efeito de ambas 
as tecnologias na indústria da AEC. 
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Figura 10: Evolução do processo tradicional para o IPD 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseado em MCGRAWHILL (2009) 

 
Como apresentado nas Figuras 9 e 10, a adoção de posturas 

colaborativas de relacionamento alteram os mais diversos pontos 
relacionados ao processo de projeto. As equipes, com a aplicação dos 
princípios básicos do IPD, são compostas multidisciplinarmente por 
profissionais de projeto e execução, com suas ações e entregas regidos 
por contratos, onde é estabelecido de que forma se dão os 
compartilhamentos de riscos e recompensas, e as tomadas de decisão 
conjuntas e participativas. Além disso, são especificadas as ferramentas 
utilizadas como material de embasamento para as decisões e medições de 
desempenho de cada participante da equipe, de forma a vincular as 
remunerações.  

Para Kraaatz, Sanchez e Hampson (2014), uma abordagem 
colaborativa contratual, exige uma captação de tecnologia para o uso 
generalizado do BIM nos processos da AEC e aponta para um 
envolvimento multidisciplinar e multiorganizacional nas equipes de 
projetos, com um alto volume de informações produzidos, além de um 
maior número de decisões a serem tomadas precocemente com o apoio da 
TIC.  
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Neste sentido, este trabalho se desenvolve na busca de propor 
diretrizes para um documento que estabeleça as regras de relacionamento, 
entregas e posturas dos envolvidos no processo de projeto colaborativo 
de produção do modelo de informação de uma edificação – servindo de 
apoio ao contrato comercial convencional entre contratantes e 
fornecedores de projetos. 

 
2.3 MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

 
“Uma das mais importantes inovações gerenciais 
do últimos anos, o Building Information Modeling 
é uma ferramenta que revolucionará o mercado 
brasileiro (...) explorar as potencialidades do BIM 
é uma decisão estratégica para alta performance6” 

 
A adoção da modelagem da informação da construção representa 

uma mudança tecnológica, processual e política emergente na indústria 
da arquitetura e construção (KASSEM et al., 2014). A interação dessas 
mudanças gera uma nova metodologia para gerenciamento do projeto e 
dos dados que o compõe ao longo do ciclo de vida do edifício (SUCCAR, 
2009). Com a tecnologia BIM é possível que se construa um modelo 
virtual preciso da edificação, com geometria e dados relevantes para dar 
suporte a realização da construção (EASTMAN et al., 2008). Segundo 
Hadzaman et al. (2016), o conceito BIM é abrangente e o potencial da 
modelagem da informação da construção reside na possibilidade de 
capturar e armazenar informações de forma sistemática e evitar perda de 
continuidade do processo de projeto. 

A crescente adoção do BIM traz um número já significativo de 
publicações e conceitos relacionados a sua aplicação na ICC. A seguir, na 
Figura 11 são apresentados três campos de atividade BIM identificados 
por Succar (2009) e os principais tópicos relacionados, onde se pode 
perceber a referida abrangência do BIM. 

O campo de tecnologia agrupa os agentes envolvidos no 
desenvolvimento de software, hardware, equipamentos e redes sistemas 
necessários para aumentar a eficiência, produtividade e rentabilidade dos 
setores da ICC. O campo de processos agrupa aqueles que projetam, 
constroem, fabricam, usam, gerenciam e mantem as estruturas. E o campo 

                                                        
6 José Carlos Rodrigues Martins, Presidente da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção - CBIC. Citação retirada da carta de apresentação da 
Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras. 
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político aqueles focados na preparação dos profissionais, entregando 
pesquisa, distribuindo benefícios, alocando riscos e minimizando 
conflitos no setor (SUCCAR, 2009). 

 
Figura 11: Campos de atividade BIM 

 
Fonte: Adaptado de SUCCAR (2009) 

 
Outra categorização relevante trazida pelo autor são os níveis de 

maturidade da adoção do BIM. Essa maturidade pode ser identificada 
em organizações, projetos, no setor industrial e inclui componentes de 
tecnologia, processos e política, se dando de forma gradual e consecutiva.  

Na definição de Succar (2009) se tem um ponto de partida fixo - 
status antes da adoção, três estágios fixos de maturidade e por fim um 
ponto final variável de adoção completa que dependerá da forma como o 
BIM evoluirá como tecnologia. Na figura 12 são apresentados o estágios 
propostos e suas principais características. 
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Figura 12: Estágios de maturidade BIM 

 
Fonte: elaborado pela autora, baseado em SUCCAR (2009) 

 
O termo Pré-BIM é adotado para representar o status anterior a 

implementação; BIM Estágio 1 para o estágio de modelagem baseada em 
objetos, com o uso principal do modelo 3D para automatizar a geração e 
coordenação de documentos 2D; BIM Estágio 2 para o estágio de 
colaboração já baseada em modelos, a partir da experiência desenvolvida 
no estágio anterior, seja entre projetistas ou entre projetistas e os outros 
atores envolvidos; já o termo BIM Estágio 3 é adotado para a integração 
baseada em rede, onde os modelos são criados, compartilhados e 
mantidos de forma colaborativa ao longo de todo o ciclo de vida. Por fim, 
no objetivo final de implementação o termo IPD (Integrated Project 
Delivery) – que não se refere a definição do termo apresentada 
anteriormente, apesar de compartilhar princípios de integração da cadeia, 
com a fusão de tecnologias processos e políticas. Como variáveis para 
medição o autor cita a qualidade do fluxo de dados BIM – envio e 
recebimento de informações e objetos semanticamente ricos – e as 
sobreposições entre as fases do ciclo de vida do projeto. 

Outro conceito amplamente aceito de níveis de maturidade BIM é 
o proposto no Modelo de Maturidade de Bew-Richards. Este, foi 
adotado pelo governo britânico como política pública, uma vez que os 
documentos – que serão abordados na sequência deste – e licitações 
nacionais vem se estruturando em torno das definições do mesmo. Na 
figura 13 são apresentados os níveis que se estruturam de maneira similar 
as definições de Succar (2009). 
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Figura 13: Modelo de Níveis de Maturidade Bew-Richards 

 
Fonte: adaptado de BSI (2016) 

 
O Nível Zero, compreende o nível onde não ocorre colaboração ou 

produção de projetos por meio de modelos. O Nível 1, compreende um 
uso inicial de modelagem da informação, especialmente para geração de 
desenhos e verificação de interferências, sendo a troca de modelos já feita 
em um ambiente virtual integrado. Já o Nível 2 distingue-se pelo processo 
ter alcançado níveis mais altos de colaboração entre os diversos sistemas 
e participantes do projeto, por meio de modelos de informação federados 
– este é o nível definido como mínimo pelo governo britânico para 
trabalhos desenvolvidos no setor público. Por fim o Nível 3 ou iBIM, que 
ainda sem definição total, compreende o estágio em que existe uma 
completa adoção das possibilidades do BIM. (BSI, 2016) 

O desenvolvimento de estratégias de adoção BIM confiáveis 
requer informações sobre a maturidade atual da organização com o 
objetivo de identificar lacunas (JAYASENA; WEDDIKKARA, 2013). 
Assim, neste trabalho, onde se visa propor diretrizes que influenciam na 
relação entre os agentes do processo, é importante que se esclareça em 
qual estágio de maturidade de adoção BIM cada organização se insere – 
e também almeja para o projeto, para que se possam estabelecer 
parâmetros adequados e realistas nas entradas e saídas do processo. 

Além da abordagem de processo, o conceito BIM pode referir-se 
ao produto deste processo – Building Information Model. Onde o Building 
Information Modeling, é o processo que permite a gestão da informação 
ao longo de todo o processo de implantação e o Building Information 
Model o modelo virtual da edificação – ou conjunto de modelos 
compartilhados, digitais, tridimensionais e semanticamente ricos da 
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edificação – que agregam toda essa informação. O modelo BIM tem como 
características principais a tridimensionalidade, as relações espaciais 
mantidas de forma hierárquica, riqueza semântica sobre os elementos do 
edifício e a capacidade de gerar vistas de forma instantânea do modelo 
principal (MANZIONE, 2013). 

Dentro do ciclo de vida da edificação, os modelos de informação 
da construção, como centro integrado de informação do projeto, permitem 
simulações de processos construtivos para a análise de viabilidade; 
facilitam o compartilhamento de informações entre os diversos agentes 
de projeto que utilizam diferentes softwares; armazenam informações do 
processo de produção de projeto e execução; disponibilizam dados para 
aquisições e manutenções (HALTTULA; AAPAOJA; HAAPASALO, 
2015; DELATORRE, 2012). 

Endossando a visão de processo do BIM, Taylor e Bernstein (2009) 
trazem que as tecnologias BIM, quando combinadas com a integração de 
práticas de trabalho entre arquitetos, engenheiros, fabricantes e 
contratados, podem levar a grandes melhorias na produtividade: integrar 
e melhorar o agendamento de atividades de construção, precisão de 
estimativa e custos, identificação dos conflitos tempo-espaço na produção 
e a visualização do processo de construção. 

A sinergia da adoção de processos BIM entre os agentes do 
processo de implantação do empreendimento é fator chave para que se 
alcancem os resultados e possibilidades mencionados. O uso das 
ferramentas BIM afeta diretamente o processo de projeto, e para capturar 
o benefício total das ferramentas, as empresas envolvidas devem 
coordenar e desenvolver práticas comerciais interorganizacionais. Em seu 
trabalho, Taylor e Bernstein (2009) constatam que a medida que as 
empresas evoluem na adoção da modelagem da informação em seus 
processos, ficam mais dispostas a compartilhar arquivos entre toda a rede 
do projeto e cadeia de suprimentos. 

Além da modificação das relações entre empresas, dentro de uma 
organização, onde se adota o uso de ferramentas BIM é necessária uma 
reformulação dos processos (AHABABI; ALSHAWI, 2015). Para 
Manzione (2013) a adoção do BIM deve se dar em todos os níveis da 
organização; implantações de tecnologia BIM que procuram atender 
rigidamente os padrões de processos já existentes tendem a falhar. 
Quando cita os obstáculos à implantação do BIM, o autor cita que as 
associações temporárias, a falta de clareza nas responsabilidades e 
resultados esperados são grandes fatores inibidores. 

Assim fica clara a necessidade de evolução não só tecnológica na 
adoção do BIM, mas também de práticas de gestão e de projeto já 
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existentes e arraigadas ao setor da AEC. Uma evolução nos processos que 
permitam que os princípios de colaboração – potencializados pelo uso do 
BIM – sejam efetivados internamente e externamente às organizações. 
Em especial aquelas que já estejam em um Nível 1 de adoção BIM e 
queiram alcançar níveis maiores de colaboração. 

2.3.1  Protocolos e Manuais de contratação BIM 

O amadurecimento da adoção do BIM traz a necessidade de 
integração e padronização na produção dos dados, visando atender todo o 
ciclo de vida da edificação. Em resposta a essa demanda diversos atores 
do campo político7 do BIM publicam manuais, guias, normativas, 
protocolos e documentações (CAREZZATO et al. 2017).  

A seguir são apresentados aqueles que no entendimento desta 
autora se mostram relevantes ao desenvolvimento das relações contratuais 
e de compartilhamento de informações entre os atores do setor imobiliário 
privado. 

Kassem et al. (2014) propõem em seu trabalho protocolos que, 
através do aprimoramento da qualidade dos fluxos da informação às 
partes envolvidas em todo o ciclo de vida do projeto, permitem aumento 
na eficiência dos processos de projeto. O núcleo dos protocolos propostos 
é representado na Figura 14, por meio dos seus eixos. 

 
Figura 14: Principais elementos dos protocolos BIM 

 
Fonte: Adaptado de KASSEM et al. (2014) 

                                                        
7 Instituição recente do Comitê Estratégico de Implementação do BIM 

no Brasil, por meio de decreto de 5 de junho de 2017 – com objetivo de propor 
um estratégia nacional de desenvolvimento no país. 
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• 01 - Papel central do coordenador BIM: a cada projeto 
organiza o “workshop BIM do cliente8” Responsável por 
manter atualizado e comunicar o Plano de Execução BIM 
aos envolvidos e obter a aprovação dos mesmos. 

• 02 - Plano de execução BIM: Definições de padrões, 
formatos, propriedade e demais itens que sejam relevantes 
para a elaboração do projeto de forma a atender aos 
requisitos do cliente. 

• 03 - Workshop BIM do cliente: organizado pelo 
coordenador BIM, apresenta ao cliente os principais 
conceitos ligados ao BIM, os fluxos de trabalho, tecnologias 
envolvidas e demais itens importantes para aprovação do 
PEB. 

• 04 – Workshop BIM da cadeia de suprimentos: 
organizado pelo coordenador BIM, visa apresentar os 
principais conceitos de itens importantes para a 
compreensão do PEB e garantir sua aceitação por todos. 

 
Adotando a organização de Succar (2009) – tecnologia, processos 

e política – os protocolos explicam e simplificam os aspectos sugeridos 
pelos autores para implementação eficiente do BIM ao longo do processo. 
Na Figura 15 é apresentada uma compilação dos protocolos. 

 
Figura 15: Visão geral do Protocolo proposto por Kassen et al (2014) 

 
Fonte: Adaptado de KASSEM et al (2014) 

                                                        
8 O trabalho de referência adota como cliente o contratante do projeto 

– nesta pesquisa chamado de empreendedor. 
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A partir do escopo do projeto, fornecido pelo contratante, são 
estabelecidas as definições gerais que servirão de base para o 
desenvolvimento do projeto por todas as equipes envolvidas. Para essas 
definições, segundo os autores, é importante que se avalie o estágio de 
adoção BIM dos envolvidos nos três campos de atividades. As definições 
adotadas darão origem ao PEB. As recomendações dos autores para o 
documento são: estabelecer os padrões atuais das equipes envolvidas; 
definir planos de trabalho; de que forma serão atingidos os objetivos 
estabelecidos; regras de compartilhamento de dados e outras definições 
necessárias ao envolvimento dos agentes. A partir dele também são 
elaboradas ferramentas utilizadas ao longo do processo, como por 
exemplo, manuais de uso de servidor integrado ou templates de 
exportação para compartilhamento de arquivos. No tópico 2.3.3 são 
apresentados mais detalhes sobre os itens e definições que, na visão 
desses e de outros autores, compõe um PEB. 

Para embasamento foram revisados pelos autores os protocolos – 
total de 13 – já publicados sobre a temática da gestão do processo e 
contratação de projeto BIM. No quadro 2 são apresentados os protocolos 
da lista que, segundo revisão desta autora, apresentam considerações 
relevantes à problemática, acrescidos de protocolo nacional relativo ao 
tema. Essa postura foi adotada devido à grande quantidade de protocolos 
e guias sendo publicados nos últimos anos relativos ao BIM 
(MANZIONE, 2013); (KASSEM et al, 2014), logo não se tem pretensão 
aqui de compilar todas as publicações, optando-se por apresentar aquelas 
que se mostraram mais coerente com os resultados esperados da presente 
dissertação. 
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Quadro 2: Protocolos BIM revisados na pesquisa 
PROTOCOLO PAÍS 

ANO 
DESCRIÇÃO BÁSICA 

AIA – E202 EUA 
2008 

Definição de níveis de desenvolvimento 
(LODs), de usos de modelos e 
responsabilidades 

PSU – Project 
execution planning 

guide9 

EUA 
2010 

Mapas de processos e recursos de modelo para 
auxiliar na implementação dos usos do BIM 

BSI / CIC BIM 
Protocols 

UK 
2013 

Identificam requisitos baseados em modelo 
para serem produzidos, usos permitidos de 
modelos, níveis de desenvolvimento e outros 
requisitos contratuais 

PAS 1192-2 
Incorporating 

Corrigendum No. 1 

UK 
2013 

Especificação para gerenciamento de 
informações para a fase de entrega de projetos 
de construção usando modelagem de 
informações de construção em um ambiente 
BIM Level 2. 

CBIC - Coletânea 
Implementação do 

BIM para 
construtoras e 
incorporadoras 

Volume 5: Formas 
de contratação BIM 

BR 
2016 

Instrumento para tornar mais clara a aplicação 
do BIM e orientar a sua aplicação por 
construtoras e incorporadoras 

Fonte: elaborado pela autora 
 

O AIA – E202-2008: Building Information Modeling Protocol 
Exhibit consiste em um protocolo, elaborado para ser incorporado aos 
contratos de construção, com vistas de seu conteúdo obter valor legal em 
uma negociação. Dividido em 4 tópicos principais – disposições gerais, 
protocolo, nível de desenvolvimento e elementos do modelo – foi 
elaborado pelo American Institute of Architects (AIA) como uma 
ferramenta para estabelecer relações contratuais mais adequadas ao uso 
dos dados produzidos em um processo de projeto que usa de tecnologias 
BIM. No tópico de disposições gerais são apresentadas as definições de 
conceitos e considerações sobre o documento; no tópico protocolo, 
estabelece recomendações relevantes acerca dos seguintes pontos: 

                                                        
9 O conteúdo deste guia não será diretamente citado neste trabalho 

devido a sua adoção como referência na elaboração da Coletânea 
Implementação do BIM Para Construtoras e Incorporadoras Volume 5: 
Formas de contratação BIM, elaborado pela CBIC. Devido as semelhanças, 
optou-se por utilizar este último por já estar adaptado a realidade brasileira. 
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• Coordenação em conflitos – Independente da fase 

ou LOD do projeto, assim que identificado, o conflito 
deve ser comunicado ao autor do modelo 
responsável; 

• Propriedade do modelo – Qualquer autor ao 
contribuir para o modelo, não possui qualquer direito 
de propriedade sobre o mesmo. Sendo este de 
finalidade apenas para a finalidade estabelecida do 
projeto. 

• Requisitos do modelo – Estabelecimento de 
formatos requeridos de modelos e elementos que 
compõem. 

• Gerenciamento de modelos – Delegação do 
responsável pelo modelo em cada fase do projeto 
(responsável por garantir o seguimento dos 
protocolos estabelecidos). 
 

No terceiro tópico se tem uma das principais contribuições do 
documento: a definição de conteúdo e usos autorizados dos modelos de 
acordo com o Nível de Desenvolvimento (LOD). Divididos em 5 níveis 
básicos de desenvolvimento, conforme apresentado no quadro 3, 
apresentam definições genéricas de uso e conteúdo do modelo.  

Por fim, no quarto tópico são abordados os elementos do modelo. 
O documento teve sua elaboração voltada aos padrões de documentação 
e mercado americanos, porem dele derivam as definições de LODs 
amplamente utilizadas atualmente na literatura. 
 

Quadro 3: Níveis de desenvolvimento do modelo (LODs) 
NÍVEL DE 

DESENVOLVIME
NTO (LOD) 

DEFINIÇÕES 

LOD 100

 

Requisitos de conteúdo: Equivalente ao design 
conceitual; modelagem de massa global de construção 
que permita identificar área, altura, volume, 
localização e orientação; 

Usos autorizados: Análises de construção; Estimativa 
de custos; planejamento preliminar;  
Requisitos de conteúdo: Elementos modelados como 
sistemas genéricos, com quantidades, tamanho, forma, 
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LOD 200

 

localização e orientação aproximadas; informações 
não geométricas também podem ser adicionadas; 
Usos autorizados: Análise desempenho geral; 
estimativas de custo baseada em dados aproximados; 
planejamento com escala de tempo dos principais 
sistemas; 

LOD 300

 

Requisitos de conteúdo: elementos com 
características de quantidade, tamanho, forma, 
localização e orientação; informações não geométricas 
também podem ser adicionadas; 
Usos autorizados: construção com bases nos 
desenhos tradicionais gerados; análises de 
performance com critérios específicos; orçamentos e 
planejamentos precisos; 

LOD 400

 

Requisitos de conteúdo: elementos 
modelados especificamente para produção com alto 
detalhamento; mais provável que seja elaborado pelo 
contratante comercial ou fabricante, pois geralmente 
está fora do escopo dos serviços do arquiteto ou 
engenheiro; 

Usos autorizados: construção com bases nos 
desenhos tradicionais gerados; análises de 
performance com critérios específicos; orçamentos e 
planejamentos precisos; 

LOD 500

 

Requisitos de conteúdo: elementos são 
modelados como foram construídos;  

Usos autorizados: uso e manutenção; 
alterações futuras; seu repasse integral fica 
condicionado ao que foi acordado no contrato; 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em AIA (2008) 
 
Por fim, no quarto tópico são abordados os elementos do modelo. 

O documento teve sua elaboração voltada aos padrões de documentação 
e mercado americanos, porem dele derivam as definições de LODs 
amplamente utilizadas atualmente na literatura. 

Outra das principais publicações no cenário internacional é o 
Building Information Model Protocol, publicado pela Construction 
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Industry Council (CIC) de 2013, do Reino Unido. O protocolo, elaborado 
para ser utilizado em contratos comuns da construção civil, identifica os 
modelos BIM que devem ser produzidos, por quais membros da equipe 
do projeto devem ser elaborados e quais as obrigações, responsabilidades 
e limitações associadas ao uso destes modelos. Como consequência de 
sua adoção, traz que as equipes de projeto funcionam de forma mais 
eficiente, já que há responsabilidade clara pelas ações e entregáveis – 
estabelecidas no Protocolo BIM anexado aos contratos. 

No âmbito deste documento o Protocolo BIM é o documento que 
garante que todas as partes adotem padrões e formas de trabalho comuns, 
permitindo sua aplicação e verificação por parte do contratante. Além das 
indicações do conteúdo do PEB – que serão abordadas no tópico 2.3.3 
deste trabalho – a publicação conta com recomendações para pontos 
emblemáticos das relações entre os agentes no processo de projeto com a 
adoção do BIM: 

 
• Incorporação do BIM às relações contratuais entre 

projetistas e contratantes: essa incorporação se dá por meio do 
Protocolo BIM proposto na publicação.  

• Usos licenciados do modelo e propriedade da informação: 
Uma área-chave de preocupação para muitos projetistas e 
fornecedores de soluções é que o uso amplo do modelo BIM - 
rico em dados - tornará mais difícil proteger a propriedade da 
informação. O documento estabelece que os direitos autorais 
permanecem ao Membro da Equipe do Projeto, e se o contratante 
desejar possuir todos os direitos do projeto, o Protocolo proposto 
deverá ser alterado. Entretanto, são cedidos ao contratante os 
usos permitidos em relação a informação contida nos Modelos, 
não incluindo o direito de alterar o modelo ou seus materiais ou 
de reproduzir qualquer trabalho proprietário. 

• Intercâmbio eletrônico de dados: cada Membro da equipe do 
Projeto fica obrigado a produzir e entregar o modelo pelo qual é 
designado responsável, no estágio determinado e nível de detalhe 
que é necessário nesse estágio.  

• Gerenciamento de mudanças: como documentos de contrato, 
qualquer alteração no protocolo BIM deve ser gerenciada como 
alteração nos termos do contrato.  
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O conteúdo do protocolo BIM proposto pela CIC foi desenhado 

para produção de modelos em etapas definidas de projeto, de acordo com 
a legislação local, e se apoia nos padrões comuns da PAS 1192-2 (2013).  

A Normativa PAS1192-2 foi desenvolvida, assim como o 
CIC/BIM, dentro do contexto das estratégias do governo britânico em 
reduzir custos dos ativos do setor público na área de infraestrutura e 
edificações, e busca atender tanto pequenas como grandes organizações. 
Assim, é característica comum desses documentos a abordagem até o 
Nível de Maturidade 210 do processo por este ter sido o objetivo 
estabelecido pela estratégia governamental. 

A norma estabelece as diretrizes para contratação, 
desenvolvimento e compartilhamento de informações gerada em todas as 
etapas do empreendimento. Visa identificar os objetivos de uso das 
informações e documentos de forma que eles sejam produzidos para 
atender estes objetivos, buscando uma abordagem lean na gestão de 
informações utilizando o BIM em seu estágio de maturidade Nível 2. Os 
principais pontos são compilados abaixo: 
 

• Ambiente de dados colaborativos (CDE): todas as 
informações do projeto, seja em formatos BIM ou em 
formatos de dados convencionais, devem ser 
coletadas, gerenciadas, divulgadas e compartilhadas 
usando um único ambiente de dados colaborativo 
(common data environment). Na área de acesso a 
todos os envolvidos, é importante que se mantenham 
apenas as informações e modelos já aprovadas pelos 
gerentes responsáveis – sendo destes a 
responsabilidade pela atualização. 

• Documentação para gestão da informação do 
fornecedor de projeto: na Figura 16 é apresentada a 
estrutura geral de documentos utilizados para gestão 
da informação entre o contratante e o fornecedor de 
projeto dentro dos métodos e do entendimento da 
PAS. 

• Gerenciamento de entrega de informações: o 
documento aborda o ciclo de vida da entrega de 

                                                        
10 Nível de Maturidade 2 no contexto PAS e CIC: conforme o modelo 

de maturidade Bew-Richards apresentado anteriormente. 
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informação dentro do processo de projeto em 5 
estágios - avaliação e necessidade; aquisição; 
contrato; mobilização; produção - e os documentos 
relacionados a cada estágio, conforme a Figura 17. 

 
Figura 16: Relação dos documentos de gestão de informação da PAS 

 
Fonte: Adaptado de PAS 1192-2 (2013) 

 
• Processo de trocas de informações: apresentados 

na Figura 17, nas caixas pontilhadas estão os 
documentos que estabelecem a gestão da informação 
do projeto, e em paralelo, nas setas azuis o ciclo de 
gerenciamento do projeto. As formas ovais 
numeradas representam as etapas do Escopo de 
Serviços a serem compartilhados no ambiente 
comum de dados pelas equipes envolvidas. 
 

Nas Figuras 16 e 17 é possível perceber a relevância da 
documentação dentro do protocolo estabelecido. O documento também 
aponta – em conformidade com o que trazem Kassem et al. (2014), que 
um ponto chave do processo é garantir a clareza dos papéis, 
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responsabilidades e autoridades, e incorporar essas funções em contratos 
por meio de cronogramas de serviços. 

 
Figura 17: Ciclo de entrega de informações de acordo com a PAS 

 
Fonte: Adaptado de PAS 1192-2 (2013) 

 
Os dois documentos britânicos – PAS 1192-2 e o Protocolo BIM 

da CIC – são complementares em suas recomendações, apontando na 
direção da relevância dos documentos para a eficiência do processo de 
projeto integrado com o uso de ferramentas BIM de forma a suportar um 
nível de maturidade 2. Ainda corroboram com a visão de Ahababi e 
Alshawi (2015), onde o contratante dos projetos é colocado como o 
principal responsável pelo engajamento da equipe e pela manutenção das 
estruturas necessárias para a correta gestão da informação durante todo o 
ciclo de produção do projeto – especialmente quando delegam a este a 
responsabilidade pela nomeação do Gerente de Informação do Projeto, 
responsável por coordenar as trocas de informação entre os participantes.  

No cenário nacional se destaca a publicação nacional recente – 
2016 – da Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e 
Incorporadoras pela CBIC, em especial volume 5, que trata das formas 
de contratação BIM. A publicação traz informações consoantes às 
apresentadas neste trabalho no item 2.3; a adoção predominante do 
sistema de contratação DBB no mercado brasileiro e a baixa adesão a 
posturas contratuais de aliança. Para o autor, a adoção de tecnologias e 
processos BIM é possível dentro dos formatos tradicionais de contratação, 
porém tem seu potencial ampliado quando as RPDAs são adotadas, 



72 
 

embora no Brasil ainda não se tenha registros de aplicação integral dessas 
metodologias. 

O guia aborda questões relativas a aspectos legais e riscos que, 
segundo o autor, ainda não foram completamente resolvidos pela 
indústria da construção mundial, especialmente no que se refere a 
responsabilidade do profissional de projeto sobre as informações 
inseridas no modelo e de que forma o mesmo pode ser responsabilizado 
por elas. Esses pontos vão ao encontro dos levantados pelo Protocolo BIM 
da CIC apresentados anteriormente: 

• Propriedade dos modelos BIM e dos dados: Historicamente a 
propriedade do projeto, mesmo após a conclusão da execução, é 
dos projetistas. Porém o modelo BIM agrega informações que 
interessam a construtora e ao usuário final, que terão interesse 
em continuar a desenvolver o modelo de projeto. Assim, alguns 
contratantes têm especificado em contrato os modelos como itens 
“entregáveis”. Essa postura levanta algumas questões: i) a 
responsabilidade do criador do modelo sobre as informações 
inseridas; ii) a propriedade sobre detalhes específicos e soluções 
do projetista; iii) compartilhamento de informações comerciais 
confidenciais ou processos patenteados. 

• Alocação dos riscos: A utilização do BIM altera os 
relacionamentos, confunde papéis e responsabilidades, logo a 
alocação tradicional de riscos– de acordo com os benefícios que 
cada parte envolvida está obtendo - também se altera. Para o 
autor, mudam as formas de entrega (papéis, modelos, 
documentos) mas as responsabilidades não se alteram: cabe ao 
contratante estimular a colaboração entre os projetistas. Uma 
linguagem contratual clara de alocação das responsabilidades é a 
forma de evitar conflitos entre os envolvidos. 

• Privacidade contratual11 e confiança de terceiros: Um modelo 
de projeto contratado para a execução de uma edificação, em um 
posterior uso para operação e manutenção, não estenderia ao 
arquiteto qualquer responsabilidade quanto as informações do 

                                                        
11 O termo privacidade contratual se refere a doutrina de que apenas 

partes integrantes ao contrato tem direito a cobrar as obrigações do mesmo. 
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mesmo. Dentro do cenário de confiança entre as partes, inerente 
dos processos BIM, esse não seria um problema devido ao livre 
acesso do projetista às informações incluídas no modelo durante 
a execução, porem o autor recomenda a inclusão de uma cláusula 
de renúncia ou limitação de responsabilidade de eventuais erros 
do modelo BIM a ser utilizado em outros níveis além do que foi 
inicialmente planejado. 

• Responsabilidade dos arquitetos e engenheiros autorais: O 
modelo colaborativo permite acesso e interação ao modelo BIM 
por profissionais fabricantes, fornecedores e construtores logo 
algumas decisões não serão mais respaldadas por um responsável 
técnico credenciado. 

• Responsabilidade pelo projeto x Responsabilidade pela 
execução: Dentro de um processo de concepção colaborativo, 
eventuais erros de projeto seriam de responsabilidade exclusiva 
do projetista e contratante, como nos processo tradicionais ou 
compartilhada com o construtor que no ambiente colaborativo, 
colaborou na tomada de decisão? Quando o contrato define as 
responsabilidades de forma clara, com cláusulas de definição dos 
riscos compartilhados, a adoção dos processos BIM não deve 
interferir nessas delimitações. 

• Implementação BIM: Sendo o BIM um novo processo de 
trabalho, a implementação é uma decisão de negócio, que 
implica em revisar todos os processos da empresa através de um 
plano de implementação. Para o autor, o plano deve avaliar as 
habilidades e conhecimentos atuais da empresa para poder 
delimitar objetivos claros e iniciar a implementação por um 
projeto-piloto. 

• Direitos, responsabilidades e BIM: Para o guia, no cenário 
ideal, a área jurídica de uma empresa deve participar do processo 
de implementação de forma a entender sua repercussão nos 
relacionamentos contratuais futuros. Os pontos principais de 
atenção para o autor são: i) documentos físicos ainda são 
importantes no processo, especialmente na relação com órgãos 
públicos; ii) devido a padrões de organizações regulatórias, as 
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divisões de projeto em básico e executivo devem ser observadas; 
iii) a adoção da tecnologia BIM não altera a necessidade de boas 
práticas de engenharia e de arquitetura na elaboração de projetos, 
deixando sempre claro o responsável técnico e o responsável pela 
aprovação legal do projeto; iv) os arquivos trocados entre os 
participantes do processo devem ser registrado e controlados. v) 
informações proprietárias devem ser comunicadas ao gerente 
BIM do projeto na ocasião de uso no projeto. 

A apresentação do conteúdo dos guias e protocolos permite que se 
perceba a insipiência das discussões acerca dos aspectos contratuais da 
adoção do BIM. Neste contexto este trabalho visa colaborar, buscando em 
suas diretrizes endossar práticas em consolidação, bem como preencher 
lacunas apresentadas nos protocolos existentes, além de compilar boas 
práticas verificadas junto a amostra de mercado analisada. 
 

2.3.2 Gestão da comunicação no processo de projeto BIM 

A partir dos pontos de discussão e diretrizes levantados nos guias 
e protocolos acima e ao longo dos itens anteriores desta revisão, se 
percebe a relevância do correto intercâmbio de informação entre os 
participantes do processo de projeto, especialmente nos desenvolvidos a 
partir da modelagem da informação da construção, onde a colaboração 
entre os atores é fator chave para a eficácia do processo. Os fluxos de 
dados dentro de um processo de projeto BIM, abrangem diversos 
formatos de informação, além dos modelos de informação: tabelas 
estruturadas, planilhas, imagens e diversos formatos de informações 
baseadas nos modelos são trocadas (SUCCAR, 2009). 

Succar (2009) correlaciona a qualidade da transferência ao 
conceito de Maturidade BIM (apresentado no tópico 2.3 desta revisão), 
classificando esse fluxo em trocas ou intercâmbio de dados BIM: uma 
troca se dá quando são exportados ou importados dados que não são 
estruturados nem computáveis (exportação de desenhos 2D CAD de 
modelos com base em objetos 3D – com uma perda significativa de dados 
geométricos e semânticos); já um intercâmbio de dados BIM se dá quando 
ocorre exportação e importação de dados estruturados e computáveis  por 
parte de um agente do processo. Dentro dessas definições se faz 
necessário que haja interoperabilidade entre o remetente e o receptor dos 
dados. A interoperabilidade é definida por Succar (2009) como “a 
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capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes trocarem 
informações e utilizar essa informação”. 

Esse intercâmbio BIM – troca interoperável de dados – pode 
ocorrer em diferentes formatos, devido à grande variedade de softwares 
envolvidos nos processos de projetos atuais. Desde o advento das 
tecnologias BIM esforços vem sendo empregados para sustentar esse 
intercâmbio, especialmente pela buildingSMART12 com o 
desenvolvimento e divulgação do formato neutro e aberto Industry 
Foundation Class (IFC)13. Os modelos de dados da construção podem ser 
desenvolvidos em diferentes aplicações e publicados em formatos 
proprietários - estruturas de dados que não podem compartilhar 
informações entre si, precisando para isso de um “tradutor”. O IFC é um 
formato não-proprietário e atua como tradutor dos arquivos gerados 
nesses aplicativos, contudo, o aplicativo precisa ser IFC compatível para 
permitir a exportação (atualmente cerca de 150 aplicativos são 
certificados como compatíveis) (MANZIONE, 2013). 

A variedade de atores envolvidos e consequentemente de softwares 
de projeto e gestão torna a interoperabilidade uma área de atenção dentro 
do processo de projeto e execução do empreendimento. Taylor e 
Bernstein (2009) em seu trabalho ressaltam a importância do estudo da 
interoperabilidade tecnológica e também da interoperabilidade de 
processos organizacionais. O primeiro campo, já possui diversos 
trabalhos publicados devido a sua relevância14, já o segundo, por ser de 
mais difícil mensuração, ainda se apresenta como um campo bastante 
inexplorado. A adoção das tecnologias integradas, como BIM, afeta os 
limites organizacionais da rede de projetos (AHABABI; ALSHAWI, 
2015), assim é necessário que se investigue como as práticas comerciais 
interorganizacionais evoluem e de adaptam. A diferença nos paradigmas 
entre as organizações envolvidas impacta diretamente no desempenho do 
projeto; algumas empresas vêem o BIM como uma forma de melhorar a 
visualização, outros que vêem o BIM desempenhando um importante 

                                                        
12 BuildingSmart: organização internacional que visa melhorar a troca 

de informações entre aplicativos de software usados no setor de construção. 
13 Por estar em desenvolvimento, o IFC ainda apresenta limitações 

quanto às representações totais das entidades e relações dos componentes, 
mas seu uso já é amplamente difundido no contexto dos repasses no processo 
de projeto com uso de tecnologias BIM. 

14 Pesquisa do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA 
concluiu que a interoperabilidade inadequada da tecnologia no setor da AEC 
correspondeu a prejuízos de US 15,8 bilhões anuais. 
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papel de coordenação, outros vêem o BIM como uma ferramenta analítica 
e, finalmente, outros que vêem o BIM como meio de integrar a 
informação do produto na cadeia de suprimentos (TAYLOR e 
BERNSTEIN, 2009). 

Assim, fica evidente a importância da correta comunicação dos 
objetivos do contratante dos projetos aos envolvidos; para que se pretende 
utilizar os modelos produzidos, que informações se pretende extrair e 
alimentar no modelo durante o processo de projeto. Na Figura 18 é 
exemplificado como um mesmo modelo pode ser percebido de diferentes 
formas. 

Figura 18: Diferentes percepções do modelo 

 
Fonte: Manzione (2013) 

 
A multidisciplinariedade do projeto de uma edificação faz com que 

durante sua elaboração informações sejam “filtradas, idealizadas e 
transformadas em ciclos sucessivos de interações” (MANZIONE, 2013). 
Nestes ciclos a fonte da informação, os modelos, são construídos e 
alterados conforme as interferências entre as disciplinas, onde cada 
projetista enxerga aquilo que lhe cabe e solicita as alterações que lhe 
convém. São demandados intercâmbios constantes de informação entre 
os atores em formatos adequados, que permitam a compreensão por parte 
do receptor; em ambiente de troca adequado, que estimule a colaboração 
e esteja sempre atualizado; e com registros adequados, que permitam a 
rastreabilidade da informação e histórico das interações. 
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2.3.2.1 Ambiente Comum de Dados 
 
Neste contexto de múltiplas interações e nas análises dos 

protocolos e guias anteriores fica evidente a recomendação comum da 
necessidade de um ambiente integrado de colaboração e comunicação 
clara entre todos os participantes do processo de projeto. Para Mikaldo e 
Scheer (2008) as equipes multidisciplinares trabalhando de acordo com 
procedimentos que propiciem a utilização de extranets15 colaboram para 
a mudança de paradigma da AEC que visa diminuir as consequências da 
segmentação e diminuir esforço dedicados a compatibilização de 
interferências. 

O uso efetivo de uma espaço virtual de compartilhamento permite 
o uso generalizado do BIM no processo de projeto. As plataformas de 
troca estão estritamente relacionadas aos demais processos de gestão uma 
vez que permeiam todo o ciclo de vida do projeto. Na Figura 19 é 
apresentado o entendimento de Carezzato et al (2017) acerca do fluxo 
geral da informação dentro do sistema integrado – nomenclatura adotada 
pelos autores para o ACD – assinalando as tomadas de decisão 
necessárias e relacionando estas, às fases de projeto deste sistema 
integrado: 
 

Figura 19: Fluxo geral das fases do sistema integrado 

 
Fonte: Adaptado de CAREZZATO et al (2017) 

 
Em consoante ao protocolo BIM proposto pelo CIC/BIM, já 

apresentado, recomenda para as entregas em ambiente colaborativo que: 
i) os formatos de arquivo devem ser condizentes ao nível de maturidade 
acordado; ii) o ACD deve ser utilizado para todo os modelos, permitindo 
a consistência na produção da modelagem por várias equipes (modo de 

                                                        
15 Rede privada que utiliza a tecnologia de rede para partilha de 

informação de uma empresa ou operações com os fornecedores, 
fornecedores, parceiros, clientes ou outras empresas. 
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visualização para todos os integrantes, porém apenas o proprietário do 
modelo pode alterar); iii) dentro do ACD as informações e arquivos 
precisam ser organizados de acordo com as revisões e alterações de 
forma a servir como registro do projeto e registro de aprovações; iv) com 
o andamento do processo informações de uso e operação dos elementos 
devem ser incluídas ao ACD, de forma a gerar ativos as equipes 
envolvidas – e devem acompanhar as atualizações periódicas. 
 
2.3.2.2 Coordenador de Projetos x Gerente BIM 

 
Dentro do fluxo apresentado na Figura 19 e das considerações 

sobre o ACD, fica evidente a relevância do gerente de informação, 
agente responsável pela avaliação da qualidade da informação publicada 
no ambiente integrado e repassada aos envolvidos ao longo do processo 
de projeto.  

As atividades propostas para esse agente se confundem com a 
posição de um coordenador de projetos que já é largamente utilizada 
dentro da AEC. Para Melhado (1994) é função do coordenador de projetos 
a orientação da equipe de projeto de forma a garantir que se atendam às 
necessidades do contratante do projeto; garantir a inexistência de 
conflitos entre as disciplinas e indefinições no projeto, distribuir as 
responsabilidades; garantir o cumprimento dos prazos; organizar reuniões 
e principalmente gerenciar as interfaces entre as disciplinas de projeto. 
Para Mikaldo e Scheer (2008) esse profissional deve coordenar todas as 
atividades do processo de projeto e interagir com todos os intervenientes 
buscando obter soluções integradas. 

Ainda, com a adoção dos processos BIM tem surgido dentro das 
organizações da AEC, o Bim Manager. A readequação demandada aos 
profissionais envolvidos nos processos afetados pelo BIM – mudanças 
em suas práticas, novas habilidades requeridas pelos softwares 
envolvidos – tem colaborado par ao surgimento deste profissional.  Para 
Durante et al (2015), esse agente tem como escopo de trabalho: i) 
Estabelecer e acordar um plano de execução BIM, garantindo seu 
cumprimento; ii) Gerenciar os dados e informações gerados no processo, 
assim como os direitos de acesso; iii) Coordenar a troca dos modelos; iv) 
Estabelecer a infraestrutura necessária para o trabalho com modelos BIM, 
dentre diversas outras. Garantir a qualidade da informação e sua troca, de 
forma eficiente, deve ser a filosofia de trabalho deste agente. 

Para Manzione (2013), a figura de um especialista em BIM dentro 
do processo vai contra os princípios da adoção do BIM; de uma visão 
holística por todos os participantes em todo o seu processo de produção, 
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uma vez que cria um nicho de conhecimento isolado dentro do processo. 
Aponta ser mais interessante que o coordenador de projetos, na sua função 
de gerenciar todas as atividades do processo de projeto, agregue a 
competência de gerenciar a inserção das ferramentas BIM nesse processo, 
e como já mencionado, a reestruturação destes, frente as mudanças que a 
tecnologia requer. Assim, para o autor a visão de um Gerente BIM é 
dispensável no longo prazo, visto que suas atividades ao fim de um 
processo de implementação se confundem ao de um Coordenador de 
Projetos tradicional. 

 
2.3.3       Plano de Execução BIM (PEB) 

 
A eficácia de um projeto, além de atender as soluções técnicas 

necessárias para o desempenho da edificação em sua operação, está 
relacionada também a satisfação do contratante em relação aos dados e 
informações recebidos. Para Delatorre (2012), especialmente em um 
projeto BIM onde as possibilidades de entrega são amplas, a necessidade 
das informações está relacionada ao uso que o contratante pretende dar ao 
modelo. 

Com a necessidade de clareza no estabelecimento das relações, fica 
evidente a importância da documentação como a forma de formalização 
da comunicação e de definições entre os diversos atores do processo de 
projeto. Assim, o Plano de Execução da Modelagem da Informação surge 
como uma preocupação empresarial e gerencial para os projetos BIM 
(HADZAMAN, et. al 2016).  

No protocolo proposto por Kassem et al (2014) o PEB é elemento 
fundamental de sua estrutura, constituindo na principal forma de 
comunicação do contratante com os fornecedores; o plano deve ser 
individual para cada projeto, apresentado a todos os representantes das 
organizações envolvidas e aprovado. Na visão dos autores as definições 
necessárias nos três campos de atividade para o início do projeto são: 

 
• Tecnologia: identificar os softwares utilizados em cada 

atividade; avaliar a interoperabilidade de dados dos softwares; 
configurar o servidor de colaboração;  

• Processos: identificar as capacidades das equipes envolvidas; 
identificar as entregas de dados e modelos; identificar os fluxos 
de trabalho; estabelecer os LODs; estabelecer regras de acesso e 
uso do servidor;  
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• Política: estabelecer regras e responsabilidades; estabelecer 
critérios de propriedade do modelo; estabelecer padrões de 
modelagem; inclusão do PEB no contrato comercial; 

 
São apresentadas componentes semelhantes por Carezzato et al 

(2017) para, o que em seu trabalho chamam de Plano de Desenvolvimento 
de Projetos BIM (PPB), documento onde são descritas “todas as 
informações pertinentes para poder se desenvolver as atividades em BIM 
necessárias para a entregas dos produtos contratados”, e que deve ser 
utilizado por todos os envolvidos nas atividades BIM. No estudo de caso 
apresentado, o PPB contêm: i) as equipes de projeto; ii) Matriz de 
responsabilidades; iii) softwares utilizados; iv) nomenclatura e 
organização de arquivos em BIM; v) processo de troca de arquivos; vi) 
informações do projeto; vii) processo de compartilhamento de 
coordenadas; viii) níveis de desenvolvimento; ix) navegador de projeto; 
x) worksets de trabalho; xi) exportação de layers; xii) compatibilização 
em BIM; xiii) diretrizes para 4D/5D; xiv) fluxo de trabalho; xv) diretrizes 
gerais de desenvolvimento de projetos; xvi) Cronograma de 
desenvolvimento de projetos em BIM. Durante o processo de projeto, o 
modelo do projeto é carregado no ambiente de compartilhamento com o 
nível de desenvolvimento acordado no PPB, pelo agente responsável e na 
data acordada, sofrendo verificação e análise pelo contratante conforme 
indicadores definidos pela empresa. 

Delatorre (2012) também elenca itens consoantes aos já 
apresentados, para que o PEB permita a correta comunicação das 
necessidades do contratante ao fornecedor do projeto. Além dos já 
citados, recomenda que os usos específicos a serem dados ao modelo 
sejam comunicados, além da programação de reuniões de 
compatibilização dos modelos e lista dos documentos 2D que se espera 
emitir a partir dos modelos. A autora ainda traz uma visão que – 
compartilhada pela PAS 1192-2 (2013) e por Ahababi e Alshawi (2015) 
– sinaliza para a possibilidade da elaboração de um PEB pré-contratação, 
onde o contratante apresenta informações suficientes que permitam que o 
fornecedor consiga perceber as principais entregas e possa avaliar se está 
apto ou não para cumpri-las e claro, estabelecer valores e prazos para os 
serviços e produtos. Em resposta, o fornecedor apresenta informações que 
mostram sua capacidade de cumprir com os requisitos solicitados pelo 
contratante; capacidades de desenvolvimento BIM, capacidades técnicas 
dos recursos, capacidade de colaboração e troca de informações, 
experiência e padrões. 
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No PEB pós-contratação, de acordo com PAS 1192-2 (2013) são 
estabelecidas as funções, matriz de responsabilidades, autoridades, 
principais marcos de acordo com o programa de projeto, estratégias de 
entrega dos modelos, uso de dados existentes, aprovação das informações, 
modelos de documentos de desenho e documentos como o TIDP (Task 
Information Delivery Plan), que deve identificar os responsáveis pelas 
entregas e o MIDP (Master Information Delivery Plan) que deve auxiliar 
na identificação de necessidades de treinamentos e listar as entregas de 
informações para o projeto, incluindo modelos, desenhos e 
especificações. 

Hadzaman et al. (2016) em seu trabalho concluem que os três 
principais elementos do PEB são: i) metas para o BIM (metas 
mensuráveis de redução de cronograma, aumento de produtividade e 
qualidade); ii) usos do BIM (tarefa ou procedimento executada a partir da 
integração do BIM); e iii) responsáveis envolvidos (cada player executará 
suas tarefas com base nos requisitos do PEB). Para os autores, é relevante 
que os envolvidos no processo percebam de que forma seus processos de 
trabalho interagem com os processos executados por outros membros da 
equipe e que as trocas - não só as trocas de modelos paramétricos – sejam 
registradas.  

Corroboram com esse visão Caires et al (2014) quando afirmam 
que para a implementação eficiente do plano é necessário que as 
organizações envolvidas fomentem um ambiente aberto de colaboração 
ao longo da execução do projeto – inclusive na fase inicial de elaboração 
do PEB, onde é necessário compartilhar informações de processos 
internos e ferramentas BIM da organização para nivelamento com os 
processos dos demais e os usos pretendidos para os modelos. 
Particularmente no que se refere ao intercambio de modelos da 
informação é sugerido pelos autores que se elabore um esquema de 
interação entre os modelos - internos e externos de cada especialidade 
para que todos os envolvidos e o contratante tenham clareza no que 
esperar das trocas de modelo. A figura 20 apresenta o esquema do estudo 
de caso em questão, que abrangia apenas modelos arquitetônicos e de 
estruturas. Pode-se perceber que todas as trocas entre os projetistas se deu 
em formato IFC 2x3, e que o projetista de estruturas, para atender aos 
entregáveis exigidos, desenvolveu 4 modelos diferentes do mesmo 
objeto. 
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Figura 20: Esquema de interação entre modelos de informação 

 
Fonte: CAIRES et al. (2014) 

 
Ainda, é recomendação comum dos trabalhos citados que os 

requisitos do PEB sejam mensuráveis, realizáveis, realistas e vinculados 
com o tempo para as fases definidas do projeto, além de serem revisados 
e atualizados periodicamente conforme necessidade. 
 
2.3.4        Entregáveis BIM 
 

A grande abrangência de possibilidades permitidas pelo projeto 
baseado nos modelos de informação, acaba sendo um dos motivos que 
dificulta sua adequada compreensão (CBIC, 2016). Assim, como forma 
de explanar os principais resultados permitidos – chamados de 
entregáveis BIM – as figuras e tópicos a seguir, apresentam os 
entregáveis, relacionados às fases do ciclo de vida do empreendimento 
(apresentados no tópico 2.2.3) e seus principais usos ao longo do processo 
de projeto e execução da edificação, de acordo com o exposto no manual 
de contratação BIM CBIC (2016). 

 
Figura 21: Etapas do ciclo de vida do empreendimento 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2016) 
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• Modelo BIM com as informações das condições 
existentes – representação das condições físicas do 
local de inserção, em um nível de detalhamento a ser 
definido de acordo com a situação de uso16. 
Principais usos: Estudos para a escolha de terreno, 
simulações e análises de alternativas de locação e 
tipologias; 

• Modelo BIM com as informações mínimas para 
extração de quantitativos preliminares – 
especificações e componentes iniciais para 
estimativas de custos, com inclusão de informações 
de base de dados de custos. Principais usos: Ensaios 
de alternativas e entendimento do efeito de 
modificações e inclusões, planilha preliminar de 
custos totais; 

• Modelo BIM com informações mínimas para 
análise energética preliminar – especificações e 
componentes que impactem diretamente no 
desempenho energético de uma edificação (fachadas, 
central de ar-condicionado, locação). Principais usos: 
Análises preliminares de eficiência energética; 

• Modelo BIM 4D preliminar – associação da 
variável tempo aos componentes 3D do modelo, 
permitindo melhor comunicação e visualização do 
planejamento de execução. Principais usos: Estudos 
de sequenciamento das atividades, cronograma físico 
preliminar correspondente ao planejamento das 
atividades. 

• Modelo BIM com informações mínimas de layout 
e áreas – modelagem de informações que permitam 
estabelecimento de área e layouts considerando 
legislações, normas e padrões comerciais do local de 

                                                        
16 Em caso de existirem edificações prévias no terreno, representação 

das edificações e equipamentos com condições físicas dos mesmos.  
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inserção. Principais usos: Análises de áreas e espaços 
construídos/ não construídos, análises de alternativas 
de layouts, registros de decisões; 

Figura 22: Etapa do ciclo de vida do empreendimento 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2016) 

• Modelo BIM de projeto autoral – desenvolvimento 
dos projetos de todas as especialidades em 
ferramenta de projetos (conectadas a um banco de 
dados de propriedades, quantidades, métodos) e 
análise dos modelos a partir de ferramentas de análise 
de modelos de informação. Principais usos: 
Simulações de soluções de desempenho, Relatórios 
de análise de projetos Desenhos (plantas, cortes, 
fachadas e detalhamentos), listas de quantidades de 
materiais e serviços, memoriais descritivos e listas de 
requisitos de projeto; 

• Modelo BIM para validação de códigos – 
informações e especificações relacionados a códigos 
específicos (instrução normativa do corpo de 
bombeiros, código de obras e etc) para serem 
validades por softwares capaz de analisar um 
conjunto de regras pré-estabelecidas. Principais usos: 
Análises e relatórios de conformidade/não 
conformidade. 

• Modelo BIM para revisão de projetos – com 
múltiplas disciplinas coordenadas e validadas, que 
permita visualização de todos os envolvidos no 
desenvolvimento para análises de soluções. 
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Principais usos: Lista de histórico de revisões e 
decisões tomadas. 

• Modelo BIM para coordenação espacial – com 
múltiplas disciplinas consolidadas para análises de 
interferências (clash detection) e conflitos que 
interfiram na construtibilidade. Principais usos: 
Relatórios de interferências detectadas, relatórios das 
análises das interferências e das decisões tomadas 
para solução. 
 

Figura 23: Etapa do ciclo de vida do empreendimento 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2016) 

 
• Modelo 4D de planejamento de instalações de 

canteiro – modelo 3D com componentes do canteiro 
de obras e equipamentos que não serão incorporado 
a edificação (grua, bandejas de proteção) com a 
variável de tempo associada. Principais usos: 
Animações e cronogramas do uso de equipamentos 
ao longo da obra, histograma de equipamentos e 
mão-de-obra, desenhos das fases do canteiro 
(plantas, cortes, detalhes); 

• Modelo BIM para projeto de produção – 
utilização do modelo para desenvolvimento do 
projeto de execução de um determinado subsistema 
construtivo ou parte da edificação. Principais usos: 
Desenhos, imagens e relatórios da forma de 
execução; 

• Modelo BIM para fabricação digital – modelo 
configurado de acordo com o equipamento 
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automatizado. Principais usos: Arquivos preparados 
para a leitura do equipamento; 

• Modelo BIM para planejamento e controle – 
modelo para produzir layouts e vistas principais de 
execução. Principais usos: Desenhos de elevações a 
serem utilizados pelo mestre-de-obras e 
encarregados no controle ou comunicação das 
atividades; 

 
Figura 24: Etapa do ciclo de vida do empreendimento 

 
Fonte: Adaptado de CBIC (2016) 

 
• Modelo BIM para gestão da manutenção da 

edificação – fonte de dados e informações para 
embasar os processos de manutenção dos principais 
subsistemas. Principais usos: Planos de manutenção 
preventiva, planilhas de dados, informações e 
registros sobre os componentes; 

• Modelo BIM para avaliação de desempenho dos 
sistemas construtivos – informações detalhadas 
sobre um sistema executado para comparação com os 
padrões especificados em projeto. Principais usos: 
Registros de medições, relatórios técnicos de 
comparação; 

• Modelo BIM para gestão de ativos na manutenção 
e operação – modelo habilitado para o uso de 
softwares especializados em facilitar a gestão da 
edificação. Principais usos: Expectativa de vida útil 
dos principais sistemas, planos de manutenção, 
planos de atualização de sistemas e equipamentos 
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A etapa de troca e publicação das informações, durante a produção 
do modelo de informação do projeto, acontece de forma progressiva e é 
entregue ao empregador de acordo com as definições expostas no PEB – 
que nesta proposta estão atreladas as definições dos entregáveis BIM 
acima expostos. Verificou-se nos materiais revisados o consenso de se 
adotar pontos chave, que coincidem com as necessidades de tomadas de 
decisão pelo contratante. 

Na definição das particularidades das entregas no PEB, é 
necessário que o contratante tenha claros os seus objetivos estratégicos 
para o projeto e que informação precisa extrair dos modelos para alcança-
los. Além de estabelecer entregas que possam ser avalizadas e 
monitoradas por sua equipe interna (AHABABI; ALSHAWI, 2015). Uma 
vez que a eficiência do trabalho colaborativo é mensurada pela 
disponibilidade da informação no momento previsto, de acordo com os 
requisitos de modelagem solicitados previamente (CAIRES et al., 2014). 

 
2.3.5       Considerações sobre o capítulo 

 
Neste capítulo de revisão bibliográfica foi possível perceber a 

relevância do setor da ICC, em especial do setor imobiliário, sendo 
destacada a complexidade do processo de implantação de um 
empreendimento. Os seus vários agentes envolvidos: empreendedor, 
projetista, construtor, fornecedor e usuário; as características singulares 
de seu produto: o empreendimento; e as etapas de seu desenvolvimento: 
pré-obra (concepção, conceituação, verificação de viabilidade, projeto), 
obra (construção) e pós-obra (comissionamento, uso e operação, 
manutenção e monitoramento e descomissionamento).  

Dentro deste processo geral, faz-se o recorte do processo de projeto 
e seu produto: o projeto do empreendimento. Este, com a adoção da 
Modelagem da Informação da Construção, passa a ser elaborado e 
apresentado por meio de modelos virtuais. É ressaltada a relevância do 
projeto e da concepção de um produto dentro do processo de produção - 
fundamental para a qualidade e sustentabilidade do processo de 
implantação – e ainda a complexidade inerente do processo, que reflete 
numa grande variedade de entradas e saídas.  

Neste contexto os projetos das várias disciplinas são vistos como 
subprodutos dentro do processo geral de projeto, uma vez que a sua 
combinação gera os produtos finais – projetos compatibilizados para 
execução, projetos legais em conformidade com exigido pelos órgãos de 
aprovação, bem como outros materiais auxiliares elaborados a partir dos 
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projetos compatibilizados: material comercial, cronograma físico-
financeiro e demais documentos de planejamento da execução. 

Como forma de resposta a essa complexidade do processo e a 
necessidade de integração e dos agentes multidisciplinares envolvidos, 
são apresentados os conceitos de Engenharia Simultânea e Projeto 
Simultâneo e as características fundamentais para a sua aplicação no 
contexto da ICC. Dentre elas estão características como: valorização das 
etapas iniciais de projeto e simultaneidade destes, equipes de trabalho 
multidisciplinares e utilização intensiva de TI – características que podem 
ser possibilitadas por meio do uso do BIM e das RPDAs. 

A partir da demanda por uma articulação eficiente da equipe 
multidisciplinar, identificada na justificativa deste trabalho, buscou-se 
compreender o relacionamento contratual atual das equipes do setor. 
Identificou-se que os modelos em voga não estimulam a colaboração 
entre os parceiros e segmentam o processo por meio de entregas 
sequenciais. A partir disso surge como tendência na literatura e mercado 
internacional a adoção dos arranjos contratuais relacionais, que por meio 
da integração das equipes e compartilhamentos dos riscos e recompensas, 
buscam gerar um ganho global de desempenho no planejamento e 
projetos de edificações. 

A aplicação desta metodologia passa necessariamente pela adoção 
da modelagem da informação da construção, como ferramenta de 
viabilização, uma vez que o modelo de informação atua como um centro 
integrado de informação, permitindo simulações, análises de viabilidade, 
facilitam o compartilhamento de informações entre os diversos agentes 
de projeto que utilizam diferentes softwares, armazenam informações do 
processo de produção de projeto e execução, disponibilizam dados para 
aquisições e manutenções, dentre diversas outras possibilidades – os 
chamados entregáveis BIM. 

Foram então apresentadas as recomendações levantadas em 
revisão de literatura para o processo de elaboração dos modelos de 
informação da edificação – passando pela contratação. As recomendações 
se referem a coordenação de conflitos, propriedades e privacidade dos 
modelos, requisitos e gerenciamento dos modelos, intercâmbio eletrônico 
de dados, gerenciamento de mudanças e de documentação, dentre outras 
indicações que, segundo os autores devem constar em documento que 
formalize das relações e comunicação de definições entre os diversos 
atores do processo de projeto de um empreendimento. 

Dentre o material revisado se destacam os guias e normativas 
britânicas. Estes se desenvolvem visando conduzir a ICC a alcançar níveis 
mais altos de maturidade da adoção do BIM. Destacam a necessidade 
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deste processo se dar de forma progressiva, visão compartilhada por este 
trabalho, que por meio das considerações sobre a ferramenta proposta, 
visa contribuir com o avanço da indústria para níveis mais altos de 
maturidade BIM. 
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3      MÉTODO DE PESQUISA 
 
Para Lakatos e Marconi (2003, p.75), o conhecimento científico é 

aquele que busca explicar “(...)"por que" e "como" os fenômenos 
ocorrem, na tentativa de evidenciar os fatos que estão correlacionados, 
numa visão mais globalizante do que a relacionada com um simples fato”. 
Dessa forma, é obtido e transmitido de forma racional, conduzido por 
meio de procedimentos científicos, que visam verificar a veracidade ou 
falsidade de hipóteses. Tem ainda por características: a sistematização - o 
saber ordenado logicamente, formando um sistema de ideias; a 
verificabilidade – onde uma afirmação, não pode pertencer ao âmbito da 
ciência se não puder ser comprovada; e a falibilidade – em virtude de não 
ser definitivo. Com base nestes preceitos, neste capítulo pretende-se 
explicitar as etapas e ferramentas utilizadas nesta pesquisa para obtenção 
das literaturas de referência, amostra, resultados e diretrizes propostas nos 
resultados. A seguir, no quadro 4, é apresentada a estruturação das etapas 
do presente trabalho relacionadas aos objetivos específicos que se 
destinam a atender. 

A etapa exploratória, de obtenção de dados se deu por meio de 
dois procedimentos: pesquisa bibliográfica e levantamento de campo. Na 
pesquisa bibliográfica, se buscou compreender o estado da arte sobre os 
temas que abrangem a problemática através de revisões sistemáticas de 
literatura envolvendo: processos de projeto, metodologias de contratos; 
premissas e particularidades da gestão contratual e da relação entre os 
agentes no processo de implantação do empreendimento; a inserção do 
BIM dentro do processo, o plano de execução BIM e as tendências 
mundiais de gestão do modelo nas relações entre os envolvidos. 

Ainda na fase exploratória, para levantamento de campo, foram 
submetidos questionários a projetistas que elaboram seus projetos em 
BIM (APENDICE A) e a construtoras e incorporadoras que contratam 
projetos em BIM (APENDICE B) – no cenário da amostra os agentes do 
empreendedor e construtor se concentram na mesma organização, 
empresas construtoras e incorporadoras. Nos questionários se buscou 
perceber a forma como esses agentes se estruturam, como está ocorrendo 
a adoção do BIM em termos de relacionamento, além do que vêem como 
entraves à sua atuação no contexto. 
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Quadro 4: Etapas da pesquisa 
ETAPA OBJETIVO ESPECÍFICO FONTE DE 

EVIDÊNCIA 
FERRAMENTA 

E
X

P
L

O
R

A
T

Ó
R

IA
 

- Estabelecer um panorama 
dos arranjos contratuais mais 

adotados no Brasil; 
- Apontar particularidades dos 

sistemas em voga; 

Revisão de 
literatura 01: 
nível nacional 

Revisão 
Sistemática de 

literatura: método 
SSF 

- Investigar as possibilidades 
de entregas permitidas pela 
adoção da modelagem da 

informação (entregáveis BIM); 
- Levantar como os modelos 
de informação da construção 

estão sendo produzidos e 
gerenciados 

internacionalmente, em relação 
aos aspectos contratuais entre 

agentes; 

Revisão de 
literatura 02: 

nível 
internacional 

Revisão 
sistemática de 

literatura: método 
SSF 

- Pesquisar como a adoção da 
modelagem da informação 

vem ocorrendo e impactando 
no relacionamento entre os 

agentes; 

Levantamento 
de campo 

Questionários, 
entrevistas 

semiestruturadas 

A
N

Á
L

IS
E

S
 

- Compilar os resultados dos 
questionários e partir deles 

estabelecer os conteúdos base 
para as entrevistas; 

- Compreender como os 
agentes tem se articulado em 

relação a adoção do BIM; 

Seleção e 
tratamento 
dos dados 

Gráficos e 
planilhas 

- Apresentar os dados da 
amostra selecionada a partir 

dos questionários e entrevistas; 

Tabulação dos 
dados 

Mapa de fluxo do 
processo e Teoria 
das redes sociais 

V
A

L
ID

A
Ç

Ã
O

 E
 

C
O

N
C

L
U

S
Ã

O
 

Propor diretrizes para a 
elaboração de um Plano de 
Execução BIM que vise a 

produção de modelos BIM que 
atendam às necessidades dos 

envolvidos; 

Propostas de 
diretrizes 

Compilação dos 
resultados das 

etapas de análises 
e exploratória 

Validar as diretrizes de 
viabilização e de conteúdo do 

PEB; 

Submeter o 
conteúdo a 

especialistas 

Avaliação dos 
especialistas 

Fonte: elaborado pela autora 
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Os questionários foram enviados a 33 empresas17 e foram 
recebidas 20 respostas. A partir da análise dos resultados foram 
selecionados 4 participantes de cada grupo para entrevistas 
semiestruturadas. Para o manejo dos dados seguiu-se os passos sugeridos 
por Lakatos e Marconi (2003): i) seleção: exame minucioso dos dados, 
verificação crítica a fim de detectar falhas ou erros que possam prejudicar 
a pesquisa; ii) codificação: categorização dos dados que se correlacionam; 
iii) tabulação: disposição dos dados de forma a facilitarem a visualização 
e verificação de inter-relações. 

Em seguida, deu-se a etapa de análise dos dados, onde por meio 
do estabelecimento de mapa de fluxo de processos e de redes sociais da 
amostra se obtive o embasamento para a etapa de conclusão e validação. 
Nesta são apresentadas as propostas desta autora para a problemática e o 
processo de validação junto a especialistas do setor. 

 
3.1    ETAPA EXPLORATÓRIA 

 
Nesta primeira etapa da pesquisa buscou-se conhecer as diferentes 

contribuições científicas sobre a problemática, revisar a literatura 
existente e encontrar a lacuna em que se insere este trabalho. Ainda 
buscou-se selecionar a amostra a partir de questionários, e a partir dela, 
por meio de entrevistas, compreender como estão sendo produzidos e 
utilizados os modelos BIM entre os agentes da construção civil 
atualmente. Além de entender como se dão as relações contratuais em 
cenários de uso BIM. 

 
3.1.1    Revisão sistemática de literatura 

 
Para o levantamento de literaturas base para este trabalho foram 

realizadas duas revisões sistemáticas: a primeira voltada ao cenário 
nacional, com objetivo de compreender o estado da arte em termos de 
contratos da construção civil brasileira; e a segunda, com o propósito de 
verificar as tendências internacionais de relacionamento entre a cadeia de 
produção da construção civil e o papel do BIM nestas relações. 

O método utilizado para a elaboração das revisões sistemáticas foi 
o SystematicSearchFlow (SSF). Desenvolvido por Ferenhof e Fernandes 
(2016), que visa garantir a repetibilidade e sistematizar o processo de 
seleção de trabalhos que integram uma revisão e literatura. O SSF é 

                                                        
17 Verificar a delimitação geográfica e de atuação das empresas no 

capítulo de introdução – delimitação da pesquisa. 
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composto por 4 fases que, quando aplicadas, permitem elaborar um 
portfólio bibliográfico dos aspectos relevantes sobre um tema a ser 
pesquisado (MANENTI et al., 2017). Segundo os autores do método, a 
sistematização da busca literária traz credibilidade ao trabalho cientifico, 
uma vez que a revisão de literatura é a base para a redação científica, 
permitindo que se identifique o panorama atual da produção científica 
sobre o tema abordado. No quadro 5 são apresentadas as fases de 
aplicação do método adotado que tem seu resultado apresentado ao longo 
deste trabalho. 

Quadro 5: Fases do método SSF 

F
A

S
E

 0
1 

Definição das bases de dados: seleciona-se as bases de dados à serem 
pesquisadas de acordo com sua relevância científica na área da pesquisa. 
Definição da query: define-se as palavras chaves e operadores18 a serem 
inseridas nos campos de buscas das bases. As mesmas palavras e operadores 
devem ser utilizadas em todas as bases para garantir a assertividade da busca. 
Organização do portfólio bibliográfico: exporta-se os resultados das buscas 
nas bases de dados e importa-se para softwares utilizados para publicar e 
gerenciar bibliografias e referências. 
Padronização da seleção dos artigos: aplica-se filtros para análise da 
pertinência e relevância dos trabalhos e elimina-se os trabalhos repetidos 
(Filtro 1 - análise de título, palavra-chave, resumo, disponibilidade; Filtro 2 - 
análise de introdução e conclusão; Filtro 3 - leitura na íntegra dos artigos) 

F
A

S
E

 0
2 

Análise dos dados: verificada predominância de periódicos; autores mais 
citados; autores selecionados; período de maior incidência de publicações 
selecionadas. 
Consolidação dos dados: verificação de predominância de correlações entre 
os temas; predominância de temas e questionamentos; identificação dos 
conjuntos de padrões relevantes nos resultados. 

F
A

S
E

 0
3 

Matriz do conhecimento: apresentação da síntese dos dados, que permite a 
geração de novos conhecimentos, pautados nos resultados apresentados pelas 
pesquisas anteriores 
Levantamento das lacunas: sugestão de pautas futuras; temas em aberto para 
maiores considerações e abordagens. 

F
A

S
E

 0
4 Escrita Científica: Desenvolvimento textual científico 

Fonte: Adaptado de MANENTI et al, 2017 

                                                        
18   Operadores lógicos são palavras que informam ao sistema de busca 

como combinar os termos de sua pesquisa. São eles: AND (mostra apenas 
artigos com todas as palavras chaves digitadas), OR (artigos que contenham 
pelo menos uma das palavras) e NOT (inclui o primeiro e exclui o segundo 
da pesquisa). 
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Para a revisão sistemática de literatura 01, sobre as metodologias 
contratuais utilizadas no setor da construção civil brasileira, devido ao 
foco no cenário nacional, as buscas se deram na base de dados do portal 
de periódicos da CAPES19. No quadro 6 são apresentados os principais 
resultados da revisão. 
 

Quadro 6: Revisão de literatura 01 

B
U

SC
A

 Base de dados utilizada: Portal de periódicos da CAPES 

Query utilizada na busca: 
“Contratos” AND “construção 

civil” 

Restrições: 
Últimos 20 anos; periódicos 

revisados por pares 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S Número inicial de 
trabalhos obtidos: 

406 publicações 

Número de trabalhos após 
aplicação de filtros (leitura 

integral): 
21 publicações 

Fonte: elaborado pela autora 
 

O número inicial de trabalhos, 406 publicações, foi reduzida 
conforme foram se aplicando os filtros de adesão de conteúdo; na 
aplicação dos filtros, optou-se por excluir trabalhos relacionados a 
relações trabalhistas na construção civil e metodologias de contratos do 
setor público – que compuseram a maior parte dos resultados encontrados 
– por se entender que tais temas compreendem nichos de pesquisa 
consolidados diferentes da problemática deste.  Assim, chegou-se a um 
apanhado de 21 publicações. Quanto a periodicidade destas, pode-se 
perceber na figura 25 que o tema vem sendo abordado de forma constante 
nas últimas duas décadas, porém com pouco volume de trabalhos. 

Dentre as publicações a maioria dos trabalhos – 9 publicações – 
tiveram por origem periódicos de revistas e boletins oriundos dos 
departamentos de Engenharia e Administração da USP, e os demais de 
congressos e revistas da área da AEC. Quanto ao conteúdo, as publicações 
selecionadas se dividem em duas temáticas Metodologias contratuais 

                                                        
19 http://www.periodicos.capes.gov.br/: Biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da 
produção científica internacional. 
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com suas vantagens e desvantagens e Gestão e administração de 
contratos e o conteúdo destas deu origem a parte da revisão de literatura 
desta pesquisa e construção das ideias aqui apresentadas. 

 
Figura 25: Periodicidade das publicações resultantes da revisão de 

literatura 01 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Já a revisão sistemática de literatura 02, teve por objetivo 

estabelecer um panorama das novas formas de relacionamento e 
contratação entre os agentes envolvidos em todo o ciclo de vida do 
empreendimento com a adoção do BIM em seus processos. No quadro 7 
são apresentados os principais resultados da busca, que foi estruturada 
pela combinação de palavras-chave em três etapas, uma vez que testes 
iniciais demonstraram que a combinação dos três termos ainda não 
apresenta um número relevante de publicações. Também optou-se pelo 
uso do termo IPD em referência à contratação, uma vez que testes iniciais 
demonstraram que este mostrava uma maior aderência de trabalhos na 
temática. 

Na aplicação dos filtros, além dos artigos duplicados e dos que não 
integravam o campo de conhecimento da AEC, foram descartados aqueles 
que tratavam com especificidade de campos de pesquisa que fogem a 
problemática deste trabalho; Eficiência energética, processos de gestão da 
compra de suprimentos para a obra e também aqueles específicos sobre 
processos de implantação da metodologia BIM em escritórios de projeto. 
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Quadro 7: Revisão de literatura 02 

BASE DE 
DADOS 

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DAS 
QUERYS PROPOSTAS 

BIM AND 

SUPPLY 
CHAIN 

BIM 
AND IPD 

IPD AND 

SUPPLY 
CHAIN 

BIM AND IPD 
AND SUPPLY 

CHAIN 

Scopus 50  23  3  1  

Web of 
Science 

23  20  8  1  

Emerald 104  20  85  7  

Total  345 publicações  

Exclusão de trabalhos duplicados 275 publicações 

Filtro 01 - Título | palavra-chave | Resumo | 
Disponibilidade 

93 publicações 

Filtro 02 - Introdução | Conclusão 37 publicações 

Filtro 03 – Leitura Integral 36 publicações 

Fonte: Adaptado de MANENTI et al, 2017 
 

Quanto a periodicidade os anos de 2014 e 2015 tiveram maior 
incidência de publicações, conforme a Figura 26, o que indica a 
precocidade na abordagem unificada dos termos. 

 
Figura 26: Periodicidade das publicações resultantes da revisão de 

literatura 02 

Fonte: MANENTI et al, 2017 
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Referente aos veículos de publicação e pesquisadores das 
publicações nota-se uma grande dispersão; um número grande de veículos 
e autores com poucas publicações dentro do grupo de trabalhos 
analisados. Destaca-se o jornal Automation in Construction com 3 
publicações e os pesquisadores A. Aapaoja; L. F. Alarcon; N.Dawood; 
M. Kassem; e H. H.Mesa, com participação em dois trabalhos. 

Como resultado se teve um conjunto de trabalhos com métodos e 
observações relacionados a uma nova forma de relação colaborativa entre 
os envolvidos no setor da construção civil, especificamente da relação 
contratual do IPD que tem o modelo BIM como principal ferramenta para 
sua implementação. Assim, a leitura destes permitiu que se construísse 
parte da revisão de literatura deste trabalho, as ideias aqui apresentadas 
além de permitir identificar uma lacuna de conhecimento no campo onde 
este se insere. 

 
3.1.2     Levantamento de Campo 

 
Como segundo eixo da etapa exploratória da pesquisa 

desenvolveu-se um levantamento de campo para a melhor compreensão 
de como as contratações de projeto se dão no mercado de 
empreendimentos imobiliários de Santa Catarina e de como a adoção do 
BIM vem alterando as relações entre as organizações. Foram aplicados 
métodos qualitativo-descritivos e exploratórios de investigação – 
questionários e entrevistas.  

Os métodos qualitativo-descritivos consistem em investigações de 
pesquisa empírica, que objetivam a análise das características de fatos ou 
fenômenos de forma a fornecer dados para verificação de uma hipótese. 
Já os exploratórios, buscam familiarizar o pesquisador ao ambiente ou 
fato, embasar o desenvolvimento da hipótese (LAKATOS; MARCONI, 
2003). Na figura 27 é apresentado o procedimento adotado para a etapa 
de levantamento de campo. 
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Figura 27: Etapas do Levantamento de Campo 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
3.1.2.1 Questionários 

 
 Na aplicação dos questionários buscou-se alcançar o maior 

número possível de respondentes, por meio de consulta aos órgãos e 
associações de classe estaduais – ASBEA/SC, CAU/SC, CREA/SC, 
SINDUSCON/BC, SINDUCON/FL20. Além de pesquisas junto a 
parceiros de empresas e internet, abrangendo os mais diversos portes. 
Para aumentar a eficácia e validade do método, limitou-se nos 
questionários o número máximo de 20 questões de múltipla escolha 
dividas em 4 partes de temas relacionados (LAKATOS; MARCONI, 
2003). Buscou-se aplicar na elaboração dos questionários o conhecimento 
prévio da autora (conversas informais e experiência profissional), ainda 
foram codificadas as questões para facilitar a posterior tabulação dos 
dados e procurou-se manter a imparcialidade nas questões de forma a não 
influenciar o respondente. Na Figura 28 é apresentado o sequenciamento 
das atividades relacionadas aos questionários até a seleção da amostra das 
entrevistas. 

A partir dos resultados foi possível selecionar a amostra para as 
entrevistas semiestruturadas e encaminhar os temas a serem abordados na 
entrevista. A seleção inicial da amostra dos dois grupos – contratantes e 
fornecedores de projeto – para responder aos questionários, se deu por 
meio de contato telefônico para verificação da aderência da organização 
à problemática do trabalho: para os contratantes foi verificado a 
contratação de projetos em BIM ou medidas iniciais de implantação e 

                                                        
20 Associação brasileira dos escritórios de arquitetura | Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia | 
Sindicato da Indústria da Construção Civil; 
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para os projetistas a utilização de BIM nos seus processos. Em seguida, 
foram enviados os questionários (APENDICES A e B) por e-mail.  

 
Figura 28: Critérios de seleção de amostras 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
O conteúdo dos questionários21, direcionado a cada grupo, teve 

como objetivo identificar: 
• Contratantes: identificar o porte e atuação da 

empresa; identificar como a empresa se relaciona e 
contrata seus fornecedores de projetos; identificar o 
uso atual e objetivos para a adoção do BIM, por meio 
da listagem dos entregáveis e preenchimento 
daqueles que seriam relevantes para a empresa; 

• Projetistas: identificar o porte e atuação da empresa; 
identificar o relacionamento e ferramentas 
contratuais com o mercado; identificar a forma e 
nível atual de entregas em BIM aos contratantes, por 
meio da listagem dos entregáveis e preenchimento 
daqueles que são hoje proporcionados pela empresa; 

Os resultados quantitativos e qualitativos da aplicação dos 
questionários serão debatidos no capítulo 4 deste trabalho. 

 

                                                        
21 Na ocasião da elaboração e aplicação dos questionários tinha-se o 

propósito de analisar também as relações dos fornecedores de esquadrias no 
processo, porem com o desenvolvimento do trabalho não se tornou viável. 
Assim os questionários incluem uma parte dedicada a essa análise. 
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3.1.2.2 Entrevistas 
 
A análise das respostas recebias aos questionários permitiu que 

fossem selecionadas empresas dos dois grupos para compor a amostra das 
entrevistas semiestruturadas. Para esta seleção foram utilizados como 
critérios: para os contratantes, o nível requerido de entregáveis BIM, o 
nível de experiência em contratação BIM ou de projetos, além da relação 
com as empresas de projeto – com o objetivo de se montar uma rede de 
organizações envolvidas para análise do processo como um todo – para 
os projetistas, além da relação como empresas contratantes, foram 
selecionadas organizações com maior maturidade de adoção BIM em seus 
processos e os entregáveis BIM oferecidos.  

Para as entrevistas, foi utilizado o método de entrevista 
semiestruturada. Neste método, segundo Lakatos e Marconi (2003), a 
partir de um roteiro de tópicos relacionados ao problema de estudo, o 
entrevistador tem a liberdade de desenvolver cada situação na direção que 
considere adequada; essa informalidade permite que se explore mais 
amplamente as questões, de acordo com o perfil do entrevistado. Os 
tópicos base para as entrevistas foram: 

• Contratantes: critérios de seleção dos fornecedores 
de projeto; desenvolvimento dos processos atuais; 
nível de adoção BIM; objetivos com a adoção da 
modelagem da informação; questões de propriedade 
e privacidade dos projetos; relacionamento com as 
equipes das empresas projetistas atuais e esperado; 
envolvimento atual das equipes projetistas na 
execução da obra; envolvimentos das empresas de 
fornecedores e de execução nos projetos; ferramentas 
e softwares envolvidos no processo; pontos de 
tomada de decisão; 

• Projetistas: nível atual de adoção BIM; requisitos 
dos contratantes em relação ao BIM e projetos; 
relacionamento com as equipes das empresas 
contratantes; comunicação interna e com as 
organizações envolvidas nos processos; pontos de 
tomada de decisão; objetivos com a adoção da 
modelagem da informação; mudanças nos processos 
de projeto e gerenciais com a adoção do BIM; 
questão de privacidade e propriedade dos projetos; 
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Os resultados das entrevistas serão apresentados no capítulo 4 
deste trabalho dedicado a discussão e análise dos mesmos. 

 
3.2    ETAPA DE ANÁLISES 

 
Na segunda etapa – de análise dos resultados, conforme 

recomendado por Lakatos e Marconi (2003), os dados obtidos foram 
selecionados, codificados e tabulados. Para representação do processo 
obtido por meio dos dados do levantamento de campo e das revisões de 
literatura foram elaborados mapas de fluxo de processos e a rede social 
dos envolvidos com base na amostra. Os resultados da aplicação destas 
ferramentas serão apresentados no capítulo seguinte. 

 
3.2.1   Mapa de fluxo de processo 

 
O mapeamento de fluxos é uma ferramenta de visualização 

completa que permite compreensão das atividades executadas num 
processo, assim como a inter-relação entre elas. Essa compreensão dos 
fluxos permite que se intervenha no processo de forma a otimizar o 
consumo de recursos e consequentemente aumentar seu valor agregado 
(CORREIA; LEAL; ALMEIDA, 2002). Assim, a aplicação da ferramenta 
permite que se obtenha respostas para “questões como: “O que 
produzir?”, “Como produzir?”, “Quanto produzir?”, “Quando produzir?”, 
“Para quem produzir?”.” (ELY, 2016). 

Para Ely (2016) o mapeamento permite ainda que os envolvidos 
tenham uma visão geral do seu papel no processo: por meio da 
visualização geral de atividades, suas relações e responsáveis, percebem 
de que forma influenciam no produto final. Ponto este que é parte dos 
princípios apresentados para a correta aplicação dos processos de 
modelagem da informação e das RPDA’s nos relacionamentos entre 
agentes. 

Dentre as ferramentas utilizadas para se visualizar um processo, 
destaca-se o gráfico de fluxo de processos (CORREIA; LEAL; 
ALMEIDA, 2002) onde são identificados e representados os principais 
eventos de um processo específico. A representação de acordo com a ISO 
5807/8522 é adotada neste trabalho pode ser vista no quadro a seguir. 

                                                        
22 ISO15807-1985 (E): Information processing - Documentation 

symbols and conventios for data, program and system flowcharts, programa 
network charts and system resources charts. 
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Quadro 8: Simbologia do Mapa de Processos 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  
Terminal 

  
Decisão 

  
Processamento 

  
Conector 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em ELY (2016). 
 
Assim, neste trabalho são representados os fluxos do processo de 

implantação de um empreendimento observados nas empresas 
selecionadas na amostra – no capítulo 4 – no que tange a informação do 
processo de projetos elaborados a partir da modelagem da informação. 
Para apresentação se utiliza do gráfico de fluxo de processos, uma vez 
que este permite a visualização acessível, tanto à pesquisadora como aos 
especialistas envolvidos na posterior validação das diretrizes propostas ao 
fim deste. 
 
3.2.2    Teoria das redes social 
 

Para evidenciar as inter-relações de comunicação no processo, 
fator fundamental de sucesso em um projeto, foram utilizados conceitos 
da teoria das redes sociais. (ELY, 2016). 
 

“A rede é um arranjo organizacional formado por 
um grupo de atores, que se articulam – ou são 
articulados por uma autoridade - com a finalidade 
de realizar objetivos complexos, e inalcançáveis de 
forma isolada.”  (MIGUELETTO, 2001, p. 48 apud 
ELY, 2016 p.81) 

 
Dada a complexidade do contexto da construção civil, o uso das 

redes acaba tendo como desafio a instabilidade dos relacionamentos e 
falta de colaboração que a perenidade das relações impute (ELY, 2016). 
Essas relações, que em sua maioria são regidas por contratos com 
delimitação de responsabilidades que inibem a colaboração (ABAURRE, 
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2014). Frente a essas particularidades as redes são estabelecidas, de forma 
que se permita identificar padrões de troca de informações e de 
comunicação. Estes padrões, percebidos por meio de análise das 
características da rede conforme os critérios apresentados no quadro 9. 

 
Quadro 9: Critérios de análise das redes sociais 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Comunicação Cadeia Informação flui de forma hierárquica 
entre os membros; 

Roda Um membro líder que centraliza e 
distribui informação; 

Todos os canais Todos os membros se comunicam 
ativamente entre si (grupo auto 
gerenciado); 

Descentralização Não existe um membro (nó) central; 
Não-linearidade A rede pode estender-se em várias direções; 
Transitividade Um nó em comum pode servir como ligação para dois nós 

(que possuem esse nó em comum); 
Dirigida / não- 

dirigida 
Depende se as ligações possuem um sentido ou não: se um 
nó se comunica unilateralmente com outro ou se ambos se 
comunicam; 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em ELY (2016) 
 
Ainda pode-se analisar os padrões da rede com base nos seguintes 

indicadores: 
• Densidade: Quantidade de interações entre os atores, 

que permite a percepção de ligações reais e ligações 
potenciais; 

• Distância geodésica: Número de indivíduos 
envolvidos para transferir informações de um ponto 
a outro; 

• Diâmetro de rede: Proporcional ao tempo para 
informação chegar a todos os nós; 

• Alcance: Verificação de ligação (ou não) por meio de 
outros nós; verificação de potenciais divisões da 
rede; 

• Conectividade: Possibilidades de ligação de um nó; 
calcula-se o número de nós a serem removidos para 
desconectar um ator da rede, descobrindo sua 
conectividade;  
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• Fluxo de recebimento: Quantidade de informação 
que um nó recebe, um maior recebimento sinaliza 
maior poder do agente; 

• Fluxo de transmissão: Quantidade de informação que 
o nó emite, um alto nível de emissão sinaliza maior 
influência do agente; 

• Reciprocidade: Número de pares com laços 
recíprocos, permite verificar a estabilidade da rede; 

• Centralidade: Distribuição e quantidade das 
interações, permite verificação da homogeneidade, 
acesso a informação e aos outros membros; 
 

Segundo Ely (2016), a utilização desses critérios aplicados as redes 
sociais permite que medidas quantitativas sirvam como base para 
realização de análises qualitativas, por exemplo, avaliar o poder de um nó 
dentro da rede por meio do índice de conectividade do mesmo, ou com 
dados de distância entre atores verificar como a informação se move na 
rede e ainda, uma análise das ligações dos atores permite que se avalie 
suas oportunidades ou restrições dentro da rede. A coleta e análise destes 
dados permite que, dentro deste cenário de múltiplas relações, se possa 
medir, organizar e otimizar os fluxos de informação, agregando valor ao 
processo produtivo. 

No capítulo 4, são estabelecidas as redes sociais dos agentes da 
amostra selecionada para a etapa de entrevistas. Posteriormente são 
apresentados os resultados da análise das mesmas de acordo com os 
critérios apresentados acima, buscando verificar como atualmente os 
agentes da rede se comunicam e trocam dados. 
 
3.3   ETAPA DE CONCLUSÃO E VALIDAÇÃO 

 
Na etapa final, de conclusão e validação, a partir dos resultados das 

etapas exploratória e de análises, são formuladas as diretrizes iniciais, a 
serem submetidas para validação. A validação se dará através de consulta 
a especialistas do setor que atuam como fornecedores e contratantes de 
projetos, além de especialistas do campo político e de tecnologia. Após 
validadas serão apresentadas como resultado final desta pesquisa no 
capítulo 6 as diretrizes finais. 

As características prospectivas deste trabalho implicaram na 
seleção do método de consulta a especialistas como forma de validar seus 
resultados. Pesquisas prospectivas são aquelas que objetivam prospectar 
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o comportamento de um determinado fato ou situação no futuro, quando 
este se insere em um ambiente de mutação e incertezas (CARDOSO et 
al., 2005). Assim, dentro do cenário de incertezas e quebra de paradigmas, 
como o que se insere hoje o processo de implantação de empreendimentos 
com a adoção de novas tecnologias de modelagem da informação 
(DELATORRE, 2012; DURANTE et al., 2015) – as análises prospectivas 
visam embasar diversas ações como: 

 
“[...] (a) tomada de decisões: definição de grandes 
linhas de ação, estratégias e proposição de 
políticas; (b) definição de prioridades: 
identificação e escolha de áreas mais promissoras 
de atuação; (c) capacidade de reação e antecipação: 
construir conhecimento sobre variáveis que 
determinam futuros possíveis e tendências 
emergentes (...); (d) geração de consenso e 
mediação: promover consenso e maior equilíbrio 
entre agentes e grupos de interesse (...); (e) 
comunicação e educação (...)” (CARDOSO et al., 
2005 p. 63) 

 
Na figura 29 é apresentado um fluxograma com o método de 

aplicação do processo de validação e construção das diretrizes. 
 

Figura 29: Fluxograma do método: elaboração e validação das diretrizes 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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Portanto, o uso da consulta à especialistas se justifica neste 
trabalho à medida em que se pretende estabelecer diretrizes para um 
melhor relacionamento entre os atores, frente as mudanças demandadas 
pela adoção da modelagem da informação.  

A seleção dos especialistas a fazerem parte da pesquisa foi feita 
levando-se em conta os profissionais que, na etapa de levantamento de 
campo, demonstraram expertise e excelência nos processos de suas 
organizações (e que se dispusessem a participar da etapa de validação), 
além de acadêmicos com trabalhos desenvolvidos relacionados à área de 
gestão do processo de projeto com base da modelagem da informação e 
nos protocolos institucionais. A caracterização dos especialistas será 
apresentada no item 5.1 deste trabalho. 
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4     APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados da etapa 

exploratória deste trabalho – especificamente do levantamento de campo 
junto ao mercado – e da etapa de análise dos resultados – por meio da 
análise do mapa de fluxo do processo das empresas contratantes de 
projeto e das redes sociais dos projetos contratados em BIM por estas 
organizações. 
 
4.1    RESULTADO DO LEVANTAMENTO DE CAMPO 

 
A seguir são apresentados os resultados do levantamento de campo 

junto à amostra do mercado selecionada conforme a metodologia exposta 
anteriormente. O levantamento de campo – parte da etapa exploratória da 
pesquisa – contou com questionários e entrevistas semiestruturadas. Na 
figura 30 são apresentados os resultados quantitativos dos participantes 
envolvidos nos questionários e entrevistas semiestruturadas. 

 
Figura 30: Resultados quantitativos dos questionários 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
A lista para o contato inicial via telefone foi elaborada através do 

contato com órgãos e associações de classe de projetistas e empresas 
contratantes de projeto – no caso da amostra em sua maioria empresas 
construtoras e incorporadoras. Nesse primeiro contato foi verificado junto 
aos gerentes de projetos e proprietários se as organizações faziam uso de 
processos e ferramentas BIM em algum nível ou atividade, e a partir da 
confirmação foi selecionada a amostra para envio dos questionários por 
e-mail. Pode-se perceber que a porcentagem de empresas que utilizam 
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BIM em algum nível do processo de projeto de edificações é similar: 42% 
das empresas de projetistas e 50% das empresas contratante de projeto. 

 A partir do envio do questionários, 58% das empresas projetistas 
e 64% das contratantes retornaram, a partir da análise das respostas foi 
possível selecionar, a partir dos critérios descritos acima, 4 empresas de 
cada grupo para as entrevistas semiestruturadas. 
 
4.1.1   Resultados dos questionários: diagnóstico de caracterização 
das empresas e uso do BIM 

 
Nos quadros 10 e 11 são apresentados os principais resultados dos 

questionários dos fornecedores e contratantes de projeto. Os resultados 
quantitativos completos podem ser verificados nos APENDICES C e D. 

 
Quadro 10: Resultados dos questionários dos fornecedores de projeto 
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Fonte: elaborado pela autora 



112 
 

Nas empresas de projeto, em relação ao porte e atuação percebeu-
se a predominância de empresas que atuam em projetos de edificação 
residências multifamiliares (57%), com projetos arquitetônicos e de 
instalações (75%), em equipes de 2 a 5 pessoas – escritórios de arquitetura 
– ou mais de 10 pessoas – escritórios de engenharia. Quanto às relações 
contratuais o arranjo mais utilizado é o de preço máximo ou preço global 
(69%) – onde o contratante remunera um valor fixo por todos os serviços 
e etapas na assinatura do contrato. Os projetistas se protegem quanto às 
alterações no escopo, por meio de cláusulas de contrato que especifiquem 
as consequências monetárias e de prazos ao contratante (73%), e na 
ocasião de conflitos, a maneira predominante de resolução são novas 
negociações com concessões de ambas partes (91%). Por fim, em relação 
ao BIM, a maioria dos projetistas diz repassar ao contratante o modelo 
BIM de visualização e as pranchas de projeto em formato tradicional 
(73%), e quanto a comunicação durante o projeto os meios predominantes 
são e-mail (31%) e reuniões (31%), seguidos por telefone e 
softwares/aplicativos específicos. 

Para verificação do uso do BIM entre os fornecedores utilizou-se 
do conceito dos entregáveis BIM, já explanados na revisão de literatura 
deste. Pode-se perceber que os que mais foram assinalados pelos 
projetistas foram: i) listas de quantitativos finais para execução; ii) 
detecção de interferências automáticas (clash detection); iii) análises de 
compatibilidades, históricos de decisões e revisões; iv) estudos e 
simulações de layouts, áreas, locação e tipologias; v) desenhos: plantas, 
cortes, fachadas e detalhes; e vi) planilhas de quantidades de materiais. 
 

Quadro 11: Resultados dos questionários dos contratantes de projetos 
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RELAÇÃO COM 
PROJETISTAS 

 

SELEÇÃO E ELABORAÇÃO 

 

PROJETOS ATUAIS EM 
BIM 
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Fonte: elaborado pela autora 
 
Quanto as empresas contratantes de projeto que retornaram os 

questionários, o porte e setor de atuação encontrados foram variados: 
empresas com 10 a 50 colaboradores (37%), 50 a 100 (25%) e mais de 
100 colaboradores (38%); atuando no setor de execução de edificações 
residenciais e incorporação de empreendimentos (66%), execução de 
edificações comerciais (28%) e de edificações comerciais. Dentro das 
empresas que atuam no setor residencial multifamiliar, 50% declararam 
entregar empreendimentos de alto padrão e os outros 50% de médio 
padrão. Visando verificar a variedade de tecnologias envolvidas no 
processo, foi questionada a existência de sistema de gestão interno 
administrativo da empresa, onde 60% das empresas declaram fazer uso 
destas ferramentas.  

Na parte 3 do questionário se buscou compreender a relação da 
contratante com os fornecedores de projeto: consoante ao resultado do 
questionário aos fornecedores de projeto, o preço máximo global é a 
metodologia mais adotada (57%). A forma de seleção dos projetista se dá 
devido ao bom relacionamento de projetos anteriores (56%) e devido a 
sua expertise reconhecida no mercado (33%), não sendo então o uso de 
ferramentas BIM relevante para grande maioria dos respondentes (11%). 
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Ainda, 80% dos contratantes declarou que os projetistas utilizam de 
padrões da empresa contratante para elaboração dos projetos e que 
eventuais conflitos, assim como responderam os projetistas, são 
resolvidos com novas negociações com concessões das partes (80%).  
Quando questionados sobre o responsável pela compatibilização dos 
projetos, 40% responderam que fazem internamente a compatibilização, 
40% delegam ao escritório de arquitetura contratado e apenas 10% 
contratam escritório de compatibilização especializado. 

Na última parte buscou-se verificar os usos dados e pretendidos 
para os modelos BIM, da mesma forma que no questionário dos 
projetistas usou-se como base os entregáveis BIM estabelecidos na 
revisão de literatura anteriormente. Dentre a totalidade das contratantes, 
3 declararam já contratar a maioria de seus projetos em formatos BIM – 
exceto o projeto de fundações e hidro sanitário para licenciamento. 
Diferente dos resultados apresentados pelos projetistas, os contratantes 
apresentam um interesse mais homogêneo em todos os entregáveis 
citados, principalmente o de simulações de sistemas construtivos para 
verificar viabilidade e embasar decisões e detalhamento dos mesmos. Os 
entregáveis de desenhos, clash detection e simulações de tipologias e 
análises de locações também foram, assim como pelos projetistas, os mais 
assinalados. 

Um ponto interessante a se ressaltar sobre os resultados é o fato de 
apenas um fornecedor de projeto ter assinalado a forma de contratação de 
aliança, enquanto 3 contratantes disseram utilizar desta metodologia. Por 
se tratarem de atores que atuam em um mesmo mercado, mostra que as 
práticas atuais de compartilhamento de riscos e definições conjuntas de 
tomada de decisão se mostram unilaterais na visão dos projetistas.  

Os questionários mostraram que a via litigiosa nunca é utilizada. 
Essa característica difere do cenário americano apresentado e de origem 
da metodologia contratual IPD abordada anteriormente. Tal resultado, 
somado a necessidade de maior colaboração entre os agentes, aponta para 
que modelo de contrato IPD deve ser adaptado em sua aplicação no 
cenário nacional, buscando manter as características de estimulo a 
colaboração, porem com revisão dos instrumentos contratuais propostos 
– uma vez que os documentos publicados por órgãos e associações 
americanas preveem diversos mecanismos de proteção legal. 
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4.1.2   Resultados das entrevistas: entendimento do processo de 
projeto e adoção BIM 

 
Como segundo eixo de resultados do levantamento de campo tem-

se as considerações levantadas por meio das entrevistas semiestruturadas 
com contratantes e fornecedores de projeto. A seleção dos entrevistados 
se deu pelas respostas ao questionário e pela inter-relação entre as 
organizações contratantes e fornecedoras de projetos BIM. No quadro 12, 
é apresentado um breve resumo da estrutura das organizações e sua 
atuação em relação ao contrato estabelecido.  
 

Quadro 12: Caracterização e atuação das organizações no processo de 
projeto 

CONTRATANTES DE 

PROJETO 

PROJETISTAS - FORNECEDORES DE 

PROJETO 

Contratante 01: Construtora e 
Incorporadora que atua no 
mercado de Balneário Camboriú 
com obras de alto padrão e 
metragem de 12.000 a 50.000m². 
Atualmente possui 5 obras em 
andamento e 9 projetos em 
desenvolvimento. 

Projetista 01: compatibilização, planejamento 
e orçamento - Escritório de Florianópolis, com 
longa data de uso do BIM. 
Projetista 02: arquitetura - Escritório de 
Florianópolis, com longa data de uso do BIM. 

Projetista 03: de instalações - Escritório de 
Blumenau com recente implantação do BIM, é 
fornecedor de projetos da Contratante 01 por 
muitos anos.  

Contratante 02: Construtora e 
Incorporadora de Bombinhas, 
com obras de médio padrão e 
metragem de 2.000 a 10.000m². 
Atualmente possui uma obra em 
andamento e um projeto em 
desenvolvimento.  

Projetista 04: compatibilização e transcrição 
de projetos de instalações e arquitetura – 
Escritório de Itajaí, com larga experiência em 
projetos de arquitetura, instalações e 
compatibilização. Trabalha também com 
realidade virtual e planejamento. 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Dos quatro contratantes de projeto selecionados, apenas dois se 
dispuseram a participar da etapa de entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas de forma presencial com os 
gerentes de projeto e proprietários das organizações, a partir do conteúdo 
já estabelecido no capítulo de apresentação da metodologia. 

Os resultados das entrevistas são consoantes a alguns pontos da 
revisão de literatura como: a necessidade de um responsável pela 
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comunicação em cada organização envolvida no relacionamento 
contratual e de processo de projeto; as possibilidades de visualizações 
para apresentações a diretoria das organizações contratantes – que por 
vezes não tem capacitação em engenharia e arquitetura; falta de políticas 
e cultura de colaboração entre os envolvidos – especialmente com 
projetistas de instalações. 

Nas entrevistas com as organizações fornecedores de projetos 
houve consensos em relação a diversos pontos: os projetistas que fazem 
uso do BIM percebem nos profissionais do mercado uma falta de união 
do conhecimento de engenharia e o conhecimento de tecnologia – que 
inclui os softwares BIM. Essa união se mostra imprescindível para a real 
adoção do BIM e seus princípios de colaboração aos processos, indo além 
da simples detecção de interferências automáticas (clash detection). Uma 
importante observação dos projetistas é a resistência dos projetistas, 
especialmente de instalações; o trabalho colaborativo com intensa troca 
de informações é vista como retrabalho. 

É também consenso entre os projetistas que a qualidade do que é 
entregue ao contratante, depende diretamente da informação recebida 
pelo mesmo. Quando este não tem conhecimento de seus processos e 
clareza no escopo solicitado, o trabalho do projetista é dificultado. Mesmo 
em empresas com processos e informações consolidadas os projetistas 
relataram que o procedimento ideal é uma “imersão” do projetista para 
verificação dos objetivos estratégicos para o projeto, padrões e 
particularidades do sistema de produção da contratante, de forma a 
produzir projetos adequados. No caso do projetista 03, o longo período de 
relacionamento com a empresa contratante 01 proporciona esse 
conhecimento segundo ambas organizações. 

A empresa contratante 01 apresenta que em sua visão, as empresas 
contratantes de projetos atualmente atravessam uma fase de adaptação à 
a doção do BIM –  “não sabem o que fazer” em relação ao alto volume de 
informações demandadas para a correta execução dos processos BIM 
pelos projetistas, bem como o alto volume de informação gerado pelos 
processos BIM. Na visão desta autora, é necessário que no princípio do 
processo, se analise os processos da empresa contratante, identificando 
falhas e oportunidades de melhorias. A partir destes resultados, 
particulares a cada organização, o escopo dos projetos podem ser 
elaborados de forma direcionada às informações disponíveis e também às 
informações necessárias aos objetivos da contratante. 

Um ponto levantado na revisão de literatura e abordado nas 
entrevistas foi o da confidencialidade entre os projetistas e contratantes. 
Existem duas problemáticas: a alimentação do modelo posterior a entrega 
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pelo projetista, para projeto de asbuilt e operação e manutenção do 
empreendimento; e quanto ao compartilhamento das soluções modeladas, 
com terceiros envolvidos no processo (fabricantes, equipes terceirizadas 
de execução). Para isso, a contratante 01 utiliza de acordos de 
confidencialidade com altas multas e, segundo o entrevistado, isso 
permitiu que os projetistas se sentissem confortáveis em repassar o 
modelo editável. A questão do repasse do modelo editável levanta outra 
questão importante: para a contratante é importante o modelo editável 
para que se possa internamente, fazer pequenas alterações e elaborar o 
projeto asbuilt, além de, na fase de entrega da edificação poder repassar 
o modelo aos usuários para manutenção e operação da edificação; já para 
um dos projetistas entrevistados, a possibilidade de edição por parte da 
contratante remete aos processos baseados em CAD, onde é 
negligenciada a colaboração e responsabilidade técnica do projetista pelas 
soluções descritas. 

Outro ponto levantado nas entrevistas foi quanto ao 
relacionamento entre as organizações com a adoção do BIM pelas 
contratantes e projetistas. A empresa Contratante 01 declara que seus 
parceiros de longa data, Projetistas 02 e 03, evoluíram para o BIM 
conforme lhes foi demandado. Porém, nesse período inicial de transição, 
tanto dos projetistas como da própria organização se fez necessária a 
contratação da empresa Projetista 01 para compatibilização de projetos e 
levantamento de quantitativos com base nos modelos. Já a Contratante 02 
não obteve essa adesão por parte de seus projetistas parceiros, sendo 
necessário a contratação da empresa Projetista 04 para o serviço de 
transcrição e compatibilização dos projetos. As inter-relações dessa rede 
de atores serão abordadas no tópico 4.4. 

As particularidades demonstradas por cada empresa contratante, 
por cada empresa fornecedora de projeto e por cada padrão de 
relacionamento entre elas, leva à conclusão da impossibilidade e se 
estabelecer um padrão de requerimentos de informação de projetos para 
todas as empresas de construção – bem como de modelos de documentos 
rígidos para a formalização destas relações. 

O estabelecimento de padrões de documentos contratuais que 
visem contemplar todas as possibilidades e particularidades do 
relacionamento entre contraentes e fornecedores de projetos, leva a 
geração de um grande volume de informação. Na ânsia de se cobrir as 
necessidades de todas as organizações em todos os cenários possíveis, em 
um processo complexo como o de implantação de um empreendimento, 
é gerado um protocolo extenso e volumoso – que por ser muito denso será 
ignorado, conforme demonstram as entrevistas. Assim, o estabelecimento 
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de pontos chave de abordagem se mostram mais adequados para o 
mercado atual da ICC nesse período inicial de estabelecimento da adoção 
do BIM pelas organizações. 

 
4.2   RESULTADO DA ANÁLISE DE DADOS 

 
Na sequência da etapa exploratória – de revisão de literatura e 

levantamento de campo – deu-se a segunda etapa de análise dos dados 
obtidos da amostra. Os dados obtidos por meio de revisão de literatura, 
questionários e entrevistas foram selecionados, tratados e organizados. Os 
dados dos questionários e entrevistas permitiram que fosse construído um 
mapa de fluxo do processo de implantação de um empreendimento das 
empresas contratantes da amostra – com foco nas atividades relacionadas 
ao projeto da edificação. Os dados ainda permitiram que se construísse a 
rede social de cada uma das contratantes com os projetistas participantes 
do processo de projeto de um empreendimento.  

O mapa de fluxo e as redes sociais apresentado a seguir foram 
apresentados e aprovados pelos entrevistados das organizações. 
 
4.2.1   Mapa de fluxo da amostra 

 
Na figura 31 é apresentado o mapa de fluxo do processo de projeto 

observado nas duas organizações contratantes da amostra – ambas 
desempenham as funções de empreendedor e construtor no processo. 

No mapa a seguir, pode-se observar o mapa de fluxo do processo 
de projeto das duas empresas contratantes da amostra. Apesar das duas 
empresas – construtoras e incorporadoras – contratarem projetos 
elaborados a partir da modelagem da informação (a contratante 1 já na 
maioria dos projetos das disciplinas e a contratante 2 a transcrição e 
compatibilização das disciplinas), o processo de projeto e contratação se 
manteve o mesmo por parte das organizações contratantes. 
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Figura 31: Mapa de fluxo do processo de projeto das empresas da amostra 

 
Fonte: elaborado pela autora
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A partir da análise do mapa de fluxo acima e das entrevistas foi 
possível perceber alguns pontos chave de entrave à eficiência do 
processo. Um deles é a manutenção do processo tradicional de projeto e 
contratação; conforme ressaltado na revisão de literatura deste, a adoção 
do BIM por parte de uma organização implica em uma reestruturação de 
seus processos internos e de relacionamento com as demais organizações. 
Assim, a adotar como base os critérios de Succar (2009) e Bew-Richards 
para aferição do nível de maturidade BIM das organizações da amostra, 
pode-se afirmar que a manutenção dos processos tradicionais, as coloca 
ainda no primeiro nível de adoção BIM.  

Um ponto crucial dentro do processo é o fato de que após a 
aprovação dos projetos junto aos órgãos licenciadores, e a consequente 
liberação do alvará de construção, o empreendedor inicia a etapa de 
execução da edificação. Analisando o mapa de fluxo da amostra, nesta 
fase os projetos arquitetônico, de instalações e estrutural executivo estão 
sendo iniciados o que sinaliza que a execução se inicia com os projetos 
ainda não concluídos e a mercê da detecção de interferências. 

Ainda, dentro do processo tradicional de projeto a detecção dessas 
interferências – a compatibilização do projeto – constituí uma etapa e não 
uma atividade que permeia toda a produção dos projetos. O fato desta 
etapa ocorrer após a incorporação do imóvel e a obtenção de licenças de 
instalação da obra, permite que possam ocorrer mudanças de áreas 
privativas e alterações de sistemas componentes. Tais mudanças levam a 
divergências dos documentos legais – projeto de licenciamento junto a 
prefeitura e demais órgãos – que servem de base para os contratos de 
clientes e regularização do imóvel. Assim, pode existir a necessidades de 
aprovação dessas alterações junto aos clientes - futuros usuários - e 
revisão do processo de licenciamento de projetos junto aos órgãos 
fiscalizadores, levando a um desgaste do relacionamento com os clientes 
do empreendedor, retrabalhos de projetistas e novo pagamento de taxas 
de análise aos órgãos. 

Também foi percebido na amostra que os projetistas arquitetônico 
e estrutural não participam das etapas de execução. Segundo os 
entrevistados, isso se deve ao fato de o projeto arquitetônico, quando 
necessária alteração por algum ponto de conflito com os demais projetos, 
é alterado pela própria contratante sem conhecimento do arquiteto; o 
projeto estrutural raramente sofre alterações, a menos em casos de 
necessidade extrema – onde se contata o projetista responsável. Já os 
projetistas de instalações rotineiramente visitam a obra e são mais 
contatados pelo contratante, uma vez que geralmente seus projetos estão 
ainda em fase de finalização nas etapas iniciais de obra. 
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Outro ponto a ser ressaltado é a não participação de fornecedores, 
equipe de execução de obra e diversos projetistas de instalações nas 
etapas preliminares de projeto – onde as decisões de maior impacto nos 
licenciamentos e logística de obra acontecem. São perceptíveis então os 
gargalos causados pela falta de definições iniciais conjuntas, uma vez que 
os esforços demandados para a compatibilização tardia despedem mais 
tempo e retrabalho por parte dos envolvidos – levando ainda a um 
desgaste no relacionamento entre as partes. 
 
4.2.2    Rede social da amostra 

 
Como segundo eixo de etapa de análise dos resultados, na figura 

32 é apresenta a rede social das duas empresas contratantes da amostra 
selecionada para as entrevistas. As caixas tracejadas representam as 
organizações envolvidas: as caixas em laranja são aquelas organizações 
que não utilizam de processos ou ferramentas de modelagem da 
informação, as caixas brancas são as que fazem uso de ferramentas ou 
processos BIM e as caixas em azul as contratantes de projeto. As setas 
representam as trocas de informações23 – não contemplam eventuais 
repasses de arquivos digitais. A análise da rede, de acordo com os critérios 
e indicadores expostos no tópico 3.2.1 permite identificar a relevância dos 
agentes no processo atual. 

 
Figura 32: Rede social da amostra 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                        
23 Aqui foram apenas sinalizadas a ocorrência das trocas de 

informação. A qualidade das informações trocadas não foram avaliadas, uma 
vez que fugia do escopo proposto para este e demandaria acompanhamento 
de estudo de caso de um projeto em específico. 
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Quanto a análise da comunicação das redes, esta ocorre em todos 
os canais e em roda, o que sinaliza a presença de um articulador central 
forte – o contratante. A rede do contratante 01 apresenta uma insipiente 
comunicação articulada entre todos os membros, o que sinaliza uma 
maior articulação entre os membros quando projetos são produzidos por 
meio de modelagem da informação.  Quanto a densidade das redes, 
calculada pelo número de ligações sinalizadas dividido pelo número de 
ligações possíveis, a rede do contratante 01 é de 0,7, e a da rede do 
contratante 02 é de 0,5, apontando para a conclusão de que redes de 
relacionamento com projetos produzidos a partir da modelagem da 
informação permitem uma maior velocidade de troca de informação, uma 
vez que esta é proporcional a densidade da rede. Redes densas significam 
maior influência de todos os membros. Já em relação a conectividade, 
por se tratarem de redes pequenas analisadas ambas se mostram parecidas 
– uma vez que não existem poucos nos intermediários de comunicação 
(contratantes) 

A influência dos contratantes nas duas redes pode ser percebida 
pela observação dos fluxos de recebimento e transmissão – as relações 
que chegam e saem no nó. Ainda pode-se concluir que projetistas que 
elaboram seus projetos a partir da modelagem da informação exercem 
maior influência na rede. 

 
4.3   CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O CAPÍTULO 

 
A elaboração deste trabalho e os métodos envolvidos foram 

divididos em 3 etapas: Etapa Exploratória, Etapa de Análises e Etapa de 
Validação e Conclusão. 

Como ferramentas para a fase exploratória se utilizaram os 
métodos de Revisão Sistemática de Literatura, Questionários e 
Entrevistas Semiestruturadas. 

Os resultados dos questionários foram utilizados para visualizar o 
contexto da aplicação do BIM no mercado de Santa Catarina, selecionar 
os profissionais para as entrevistas e o auxiliar na delimitação do 
conteúdo das mesmas. Para seleção dos profissionais a serem 
entrevistados, além da disponibilidade, foram analisados os processos 
atuais de desenvolvimento de BIM. A partir dos resultados do 
questionário pode-se perceber que ainda é baixa a adoção da modelagem 
por parte dos contratantes de projeto, então na maioria das vezes os 
fornecedores de projetos utilizam do BIM como ferramenta de otimizar 
seus processos internos, mantendo as entregas de forma tradicional ao 
contratante.  
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Já na etapa de entrevistas, os resultados indicam um consenso com 
os itens já apresentados na revisão de literatura, em especial com relação 
à clareza necessária por parte do contratante quanto aos seus objetivos 
para com os modelos a serem elaborados. 

Em seguida, para a fase de análises dos dados obtidos nas 
entrevistas e questionários foram utilizadas as ferramentas: gráficos, 
planilhas, mapa de fluxo de processos e princípios da Teoria das redes 
sociais. Após a tabulação dos dados foi possível elaborar o mapa e fluxo 
do processo de projeto de um empreendimento, que se mostra bastante 
similar nas duas organizações contratantes de projetos da amostra. Já as 
redes sociais entre os projetistas e os contratantes mostraram algumas 
diferenças, uma vez que os fornecedores do contratante 01 já utilizam, 
quase que em sua totalidade, o BIM. 

As análises das redes mostraram que em um processo onde todos 
os membros adotam ferramentas e processos BIM, as necessidades de 
comunicação crescem, e também a relevância dos projetistas dentro do 
processo – permitindo uma descentralização do repasse de informações. 
Além disso, a necessidade de se inserir já na etapa inicial de projeto todos 
os envolvidos – projetistas de todas as disciplinas, fornecedores, equipes 
de execução e claro, o contratante. 

A última etapa, de validação e conclusões se desenvolveu em três 
momentos: proposição das diretrizes e mapa de fluxo inicial, exposição 
aos especialistas para considerações e validação, e a proposição final de 
acordo com os consensos obtidos. E tem seus resultados apresentados a 
seguir. 
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5     PROPOSTA DE DIRETRIZES E VALIDAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

 
Como resultado da terceira etapa deste trabalho – etapa de 

conclusão e validação, neste capítulo serão abordadas as diretrizes 
propostas inicialmente e o processo de validação das mesmas junto à 
especialistas do setor. As diretrizes propostas visam suprir as demandas 
percebidas no mercado durante a fase exploratória (revisão de literatura, 
questionários e entrevistas semiestruturadas) e se desenvolvem em três 
eixos: 

• Diretrizes de contexto: Práticas a serem 
desenvolvidas pelas organizações para 
viabilizar a adoção do Plano de Execução 
BIM. 

• Mapa de Fluxo de Projeto: Sugestão de 
sequenciamento das atividades para a adoção 
do Plano de Execução BIM. 

• Diretrizes de Conteúdo: Diretrizes para o 
conteúdo do Plano de Execução BIM. 

 
Figura 33: Eixos de apresentação das diretrizes propostas 

 
Fonte: elaborado pela autora
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Com o desenvolvimento das propostas verificou-se que a adoção 
da ferramenta – o Plano de Execução BIM – necessita de um contexto de 
trabalho colaborativo e uma revisão nos processos tradicionais de projeto 
de um empreendimento. Desta forma, seguindo a estruturação da Figura 
33 as diretrizes foram apresentadas aos especialistas para avaliação em 
três eixos e os resultados do processo de validação são apresentados a 
seguir.  

A partir dos resultados dos questionários, entrevistas e revisão de 
literatura e protocolos foram propostas diretrizes para submissão aos 
especialistas. O quadro 13 apresenta a caracterização dos especialistas – 
os envolvidos atuam no estado de Santa Catarina, exceto o especialista 
E8, que atua no estado de São Paulo. 

 
Quadro 13: Identificação dos especialistas 
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E1 Arquiteto 11 anos 10 anos Fornecedor de projetos: projetos de 

arquitetura, compatibilização e 
planejamento de obras 

E2 Eng. Civil 4 anos 4 anos Fornecedor de projetos: 
projetos de engenharia, gerente BIM 

E3 Eng. Civil 6 anos 4 anos Fornecedor de projeto e 
estudioso: projetos de engenharia, 

professor 
E4 Eng. Civil 10 anos 2 anos Contratante de projeto e 

estudioso: execução de obras, 
professor 

E5 Arquiteto 17 anos 7 anos Fornecedor de projeto: 
projetos de arquitetura 

E6 Arquiteto 14 anos 3 anos Contratante de projetos: 
incorporação e execução de obras 

E7 Arquiteto 4 anos 4 anos Fornecedor de projetos e 
estudioso: projetos de arquitetura 

E8 Arquiteto 20 anos 10 anos Desenvolvedor de software 
de projetos e estudioso: softwares de 

projeto para AEC e pesquisador 
Fonte: elaborado pela autora 
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Na sequência são apresentados os resultados e considerações dos 
especialistas envolvidos em relação as propostas iniciais desta pesquisa. 
A consulta se deu inicialmente com o envio do material por e-mail e na 
sequência com a discussão por meio de entrevistas presenciais e 
videoconferências. 

O material guia para a consulta aos especialistas pode ser 
encontrado no APÊNDICE E.  O processo de validação seguiu o plano de 
ação 5W1H24 apresentado no quadro 14. 

 
Quadro 14: 5W1H do processo de validação 

O QUE? 
Avaliação do mapa de fluxo do processo proposto, das 
diretrizes de contexto que viabilizam a implantação do PEB e 
das diretrizes de conteúdo do PEB; 

POR QUE? 
Verificar se as proposições correspondem às necessidades de 
projetistas e contratantes de projeto, e se estão alinhada às 
publicações da área de conhecimento que se insere; 

QUEM? 
Projetistas, gerentes de projetos de empresas contratantes de 
projeto, acadêmicos; 

COMO? 
Envio prévio do material via e-mail e posteriormente 
entrevistas; 

QUANDO? Após a elaboração do mapa de fluxo e das diretrizes; 
ONDE? Nos escritórios dos entrevistados ou via videoconferência; 

Fonte: elaborado pela autora 
 

A conteúdo apresentado foi dividida em 4 partes: caracterização do 
especialista, avaliação do mapa de fluxo de projeto proposto, avaliação 
das diretrizes contexto e por fim a avaliação das diretrizes de conteúdo do 
Plano de Execução BIM. A seguir, no quadro 15 são apresentados os 
principais resultados acerca da consulta sobre as diretrizes de contexto 
do processo que viabilizam a implantação do PEB, no quadro 16 os 
resultados relacionados ao conteúdo proposto para o PEB, e ainda na 
figura 34, o mapa inicial de fluxo proposto para o processo para 
avaliação dos entrevistados. 

Quanto as diretrizes de contexto foi validado pelos especialista a 
necessidade de um gerente de informação para gerenciar a produção e 
troca de informações no processo de projeto BIM, entretanto não houve 

                                                        
24 O plano de ação 5W1H permite considerar todas as tarefas a serem 

executadas ou selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua 
implementação de forma organizada. 
(http://www.esalq.usp.br/qualidade/ferramentas/5w1h.htm) 
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unanimidade quanto a organização a qual este deve pertencer. Em sua 
maioria – e em concordância com o recomendado na revisão de literatura 
– o gerente deve pertencer a contratante do projeto. Também foi validada 
a necessidade de um local virtual para a troca e concentração de arquivos 
e informações sobre o projeto, nesta pesquisa chamado de Ambiente 
Comum de Dados. Outro ponto validado, que é uma das principais 
funções de um Plano de Execução BIM, foi o da necessidade de se 
esclarecer responsabilidades dentro do processo de projeto BIM a todos 
os envolvidos, e ainda, de que a qualidade do modelo entregue pelo 
contratado (projetista) depende diretamente da clareza nos objetivos do 
contratante. O ponto de maior discordância entre os especialistas foi em 
relação a proposta de cada organização envolvida ter um único 
responsável pelo repasse e recebimento de informação às demais dentro 
do projeto. Foi pontuado pelos especialistas que por vezes, dependendo 
da complexidade do projeto isso se torna impossível, porém a inexistência 
desse pressuposto de comunicação pode permitir lacunas nas trocas de 
arquivos e informações. 

Como forma de validar a pertinência desta pesquisa, foi 
questionado aos especialistas sobre a necessidade de elaboração de um 
documento que estabeleça regras de relacionamento, entregas e posturas 
dos envolvidos no processo de projeto e produção do modelo BIM de uma 
edificação – o Plano de Execução BIM. Ainda em relação ao PEB foi 
validado a necessidade de o documento ser individual para cada 
empreendimento e de a responsabilidade pela sua elaboração ser por 
parte do contratante, obtendo na sequência a aprovação das demais 
organizações envolvidas. Quanto ao período em que deve ser elaborado, 
os especialistas consideram que se deva elaborar o PEB anteriormente ao 
processo de contratação de projetistas e incrementa-lo na sequência com 
as informações das organizações selecionadas para participar do projeto 
– ideia já apresentada na revisão de literatura deste trabalho. 

Quanto ao mapa de fluxo de processos de projeto proposto a 
concordância dos especialistas foi alta, com algumas considerações: 
inclusão da análise do contratante simultaneamente a elaboração dos 
estudo preliminares dos projetos, incluir projetos de canteiro de obras e 
logística na fase de elaboração dos projetos executivos, antecipar a 
finalização das soluções projetuais de forma a estarem concluídas no 
início da execução e incluir uma etapa de revisão dos processos gerenciais 
das equipes ao final do processo para registro de ativos. 

Por fim, em relação as diretrizes de conteúdo proposto para o 
PEB poucas foram as objeções ou considerações dos especialistas, os 
comentários podem ser vistos no quadro 16.
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Quadro 15: Resultados das avaliações das diretrizes de contexto 
QUESTÃO 

PARA AVALIAÇÃO 
AVALIAÇÃO E CONSIDERAÇÕES DOS ESPECIALISTAS 

Você concorda 
com a necessidade de 

um gerente de 
informação para 

gerenciar a produção e 
troca de informações no 

processo de projeto 
BIM? 

 
Se sim, a qual 

organização envolvida 
ele deve pertencer? 

Concordo 8 
Discordo 0 

Empresa contratante 5 
Empresa contratada 2 

Empresa terceira Especializada 1 
TRANSCRIÇÃO LITERAL DAS RESPOSTAS: 
“A presença de um gerente BIM é imprescindível em ambos os lados, a contratante principalmente 

deve ter um especialista em seu corpo técnico ou um profissional contratado, para auditar, de forma 
imparcial os modelos” (Avaliador E1) 

 “Deve ser da contratante, pois ela dita o ritmo e consegue assumir de perto todas as alterações 
(...), o projetista sempre vai valorizar mais a sua área de interesse” (Avaliador E3) 

“É necessário um gerente da informação pertencente à contratante para administrar prazos, cobrar 
entregas e disponibilizar o material atualizado para todos os envolvidos, porém, cada empresa deve possuir 
um gerente de processos BIM, pois este conhece as demandas referentes a sua área.” (Avaliador E5) 

“Acredito que se o projetista é competente ele deve gerenciar esta etapa sempre que possível. Mas 
caso não consiga, deve sempre manter um canal aberto entre ele e o gestor.” (Avaliador E7) 

“O gerente ideal para o processo seria um arquiteto ou engenheiro com experiência e certificado 
PMI, e cada organização envolvida deve contar com o seu gerente de informação.” (Avaliador E8) 

Você concorda 
com a necessidade de 

um local virtual para a 
troca de arquivos e 

informações 
concentradas entre 

Concordo 8 

Discordo 0 

“Sem um ponto convergente de informações há perda de tempo no Workflow, e informações 
dispersas e duplicadas podem induzir ao erro. Por isso a informação centralizada em um banco de dados e 
disponível a todos é fundamental para a segurança da informação.” (Avaliador E1) 
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todos os envolvidos no 
processo de projeto? 

“É importante definir a frequência de atualizações dos modelos, tipos de arquivos e incentivar a 
adoção da ferramenta por todos no cotidiano de troca de informações” (Avaliador E2) 

“Sugestões: organização do espaço por disciplinas; administrador geral (contratante): responsável 
por verificar se todas as disciplinas estão atualizadas; administrador por disciplina (contratadas) 
responsável por manter os arquivos de sua disciplina atualizados, recebe as demandas do administrador 
geral; arquivos em versão única e atualizada; sistema de aviso de alterações para os envolvidos” (Avaliador 
E5) 

“É importante que os envolvidos recebam alertas de atualizações e mantenha registro das trocas de 
informações – ponto mais crítico do processo” (Avaliador E6) 

“A contratante deve ser responsável pela criação e gerenciamento deste ambiente virtual.” 
(Avaliador E8) 

Você concorda 
com a necessidade de 
se esclarecer à todos 

os envolvidos as 
responsabilidades 

dentro do processo de 
projeto BIM? 

Concordo 8 
Discordo 0 

“É comum haver conflitos de responsabilidades em objetos que são considerados de interface entre 
sistemas (quem é o responsável pela posição e definição do tipo de vaso sanitário, quem deve inserir as 
informações de custo dos objetos modelo, quem deve garantir a compatibilização das disciplinas, etc)” 
(Avaliador E2) 

 “A partir do momento que a cadeia produtiva envolve mais pessoas, todas elas precisam ter a noção 
e discernimento que qualquer alteração que se faça pode acarretar em grandes problemas futuros.” 
(Avaliador E3) 

“Essa determinação evita desentendimentos e expectativas frustradas, deixando claro os serviços 
contratados e os itens de entrega esperados. Contribui na manutenção dos prazos e no entendimento de que 
o atraso ou necessidade de alteração, gerado por uma das partes resulta no atraso das entregas de todas 
as disciplinas.” (Avaliador E5) 

“Com certeza, responsabilidades negadas refletem nos prazos e em prejuízos por negligências.” 
(Avaliador E7) 

Concordo 5 
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Você concorda 
que cada organização 
envolvida deve ter um 

único responsável pelo 
repasse e recebimento 

de informação às 
demais? 

Discordo  3 

“Não há a necessidade de que haja somente uma pessoa repassando a informação, dependendo do 
projeto isso é até impossível. É importante que cada empresa tenha o seu gerente BIM, e que a informação 
fique disponível em um banco de dados.” (Avaliador E1) 

“Quando não há um único responsável é comum haver lacunas na comunicação.” (Avaliador E2) 
“O responsável de cada disciplina deve ser apenas responsável em passar a informação para o 

responsável geral, este, por sua vez, deve assumir a responsabilidade de encaminhar essa informação às 
demais disciplinas.” (Avaliador E5) 

 “Não necessariamente deve haver um responsável a cada organização, apenas no caso de que não 
exista um centralizador, um gestor geral. Nesse caso, sim, deve existir um responsável a cada setor”. 
(Avaliador E6) 

“Concentrar a responsabilidade de gerenciamento em um responsável pode ser uma boa estratégia 
para o fluxo de cobrança de informações. Por outro lado se esse mesmo responsável gerenciar muitos 
processos pode sobrecarrega-lo.” (Avaliador E7) 

Você concorda 
com a necessidade da 

elaboração de um 
documento que 

estabeleça regras de 
relacionamento, 

entregas e posturas 
dos envolvidos no 

processo de projeto e 
produção do modelo 

BIM de uma 
edificação – 

individualmente para 
cada empreendimento? 

Concordo 8 

Discordo 0 

“Sim, é importante se construir documentos que normatizem e esclareçam esses serviços, 
principalmente para se adequar e doutrinar o mercado. Isso garante segurança ao contratante e ao 
contratado.” (Avaliador E1) 

“Esse documento é o que vai garantir que haja um pleno entendimento, alinhando expectativas e 
reduzindo o risco de insatisfações. Na minha visão, é possível criar um documento base que funcione para 
vários empreendimentos semelhantes, mas é importante revisitá-lo em cada novo projeto para corrigir erros 
e aprimorar aspectos para o futuro.” (Avaliador E2) 

 “Um bom manual de práticas/usuário evitam grandes desperdícios de tempo em resolver coisas 
banais, concentrando todos os esforços no que realmente importa.” (Avaliador E3) 

“Esse documento não pode ser estático, deve manter-se flexível as demandas geradas durante o 
processo de projeto, adequando prazos posturas e processos.” (Avaliador E5) 
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“Concordo, porém acredito que deva ser um documento que serva a gestão de qualquer 
empreendimento.” (Avaliador E6) 

“Acho que esse documento é peça chave, nele deve estar a nomenclatura dos projetos, pranchas, 
estudos e afins. Quanto à parte de individualidade para cada empreendimento pode ser questionável, pode-
se elaborar um programa mais abrangente e ir enxugando ou acrescendo conforme as necessidades de cada 
empreendimento.” (Avaliador E7) 

“A contratante deve elaborar um template base do PEB, que será adaptado a cada empreendimento 
de acordo com os projetistas envolvidos e o próprio projeto.” (Avaliador E8) 

Caso veja a 
necessidade, concorda 

que ele deve ser 
elaborado pela 

empresa contratante 
do projeto, com 

colaboração das demais 
empresas e aprovado 
por todos ao final? 

Concordo 6 
Discordo 2 

“Sim, pode ser um documento base, que pode ser refinado em conjunto pelo contratante e 
contratado, mas é fundamental que o contratante possua em seu corpo técnico profissionais capacitados.” 
(Avaliador E1) 

“É vital que o cliente tenha consciência do que está contratando e coloque isso no papel. Os 
contratados devem contribuir para que as expectativas do cliente não estejam desconectadas das 
possibilidades técnicas das ferramentas e processos (e também do preço cobrado).” (Avaliador E2) 

“O documento deve ser elaborado entre as partes.” (Avaliador E4) 
“Se for elaborado pela contratante, corre-se risco de que se torne unilateral, pois as empresas 

contratadas seriam de certa forma coagidas a seguir esse documento. Então, ao invés de criar uma 
ferramenta de projeto adaptativa e em constante desenvolvimento cria-se uma série de requerimentos 
baseados no entendimento de apenas uma das partes.” (Avaliador E5) 

“Acho que de todos os envolvidos, a empresa contratante pode ser a mais apta a elaboração, mas 
desde que tenha pleno conhecimento das necessidades e processos de cada um dos participantes. A empresa 
executora, caso não seja a mesma contratante deverá participar mais assiduamente da elaboração deste 
documento, pois é.” (Avaliador E7) 

Você concorda 
que este documento 

Concordo 7 
Discordo 1 
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deve ser elaborado no 
início do processo de 

projeto (após a 
contratação dos 

projetistas)? 

“Deve ser elaborado no início da contratação, começando pela contratante na elaboração do 
contrato e depois alinhado com os fornecedores. Um dos maiores problemas hoje de retrabalho em projetos 
é em função contratempos que não estavam previstos em escopo.” (Avaliador E1 

“Se este não for implementado no início do projeto, torna-se quase impossível a implementação 
tardia.” (Avaliador E5 

“Acredito que um template base do PEB deve ser encaminhado aos projetistas junto com a carta 
convite para participar da licitação do projeto, e ser adaptado posteriormente as propostas.” (Avaliador 
E8) 

Você concorda 
que a qualidade do 

modelo entregue pelo 
contratado (projetista) 
depende diretamente 

da clareza nos 
objetivos do 

contratante? (Clareza 
nos usos pretendidos ao 

modelo contratado) 

Concordo 7 
Discordo 1 
“Com certeza, atualmente vemos um mercado que quer o máximo que o BIM pode oferecer em 

tecnologia de projetos, mas não faz o básico de gestão de projetos em suas empresas (...) o primeiro passo 
é por parte dos contratantes com seus profissionais capacitados, saber discernir os níveis de detalhe de 
projetos e pagar proporcionalmente por isso.” (Avaliador E1) 

“Não somente qualidade, mas principalmente efetividade e utilidade. Se não haver uma clareza os 
contratados poderão se focar em aspectos do modelo que não terão serventia para o contratante.” 
(Avaliador E2 

“Depende principalmente da relação de experiência dos projetistas, junto a objetivos claros do 
contratante.” (Avaliador E6 

“Diferentes objetivos requerem diferentes formas de modelagem e organização de informações. 
Informações específicas podem ser necessárias, e a agregação destas de forma inteligente e integrada ao 
projeto requer planejamento” (Avaliador E5) 

Fonte: elaborado pela autora 
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Figura 34: Mapa de Fluxo de Processos de projeto proposto para validação 
 

 
Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 16: Resultados da avaliação das diretrizes de conteúdo proposto para o PEB 

CONTEÚDO PROPOSTO 
AVALIADO

R 
CONSIDERA 

NECESSÁRIO? 
CONSIDERAÇÕES 

OBJETIVOS E 
CARACTERÍSTICAS 

GERAIS DO PROJETO: 
- informações de 

desempenho esperado (custo, 
prazo de execução, 

qualidade, indicadores de 
sustentabilidade); 

- padrão, área, acabamentos 
do empreendimento; 

- cronograma do 
empreendimento; 

E1 SIM Necessário para quem vai desenvolver os projetos em BIM 
atrelar as informações pertinentes ou realizar simulações; 

E2 SIM Tópico necessário para formas de contratação inovadoras 
como IPD; 

E3 SIM “Start” do porquê de usar o BIM; 
E4 SIM Depende do nível de especificidade do projeto; 
E5 SIM Incluir informações do terreno (Escritura, Viabilidade da 

Prefeitura, Proj. Topográfico); 
E6 SIM  
E7 SIM Sim, são diretrizes de projeto presentes até o estágio final da 

execução; 
E8 SIM  

OBJETIVOS DE USO DOS 
MODELOS (USO 4D/5D): 

- integração esperada com os 
softwares de planejamento; 

- informações esperadas para 
orçamentos de materiais e 

serviços, cronograma, 
sequência de obra e fases de 

implantação; 

E1 SIM Necessário, porém nem todos os contratantes possuem um 
nível de organização compatível para elaboração desses 
serviços.  É indispensável fazer uma pesquisa técnica a 
respeito para se adequar a melhor solução de abordagem; 

E2 SIM Tópico muito importante para o caso de 
incorporadoras/construtoras; 

E3 SIM Muitos exigem o BIM mas poucos conseguem chegar nesses 
níveis, levando a desperdício de material humano 
trabalhando em algo que não vai ser muito útil; 

E4 DEPENDE Depende do nível de especificidade do projeto 
E5 SIM  
E6 SIM  
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E7 SIM  
E8 SIM  

COORDENADAS 
COMPARTILHADAS: 

- pontos de referência para 
vinculação dos modelos que 

compõe o projeto; 

E1 SIM Fundamental, evita uma infinidade de erros; 
E2 SIM  
E3 SIM Facilita para todos os projetistas; 
E4 SIM Item indispensável; 
E5 SIM  
E6 SIM  
E7 SIM No geral deixado de lado e pode gerar bastante dor de cabeça; 
E8 SIM  

ORGANIZAÇÕES 
ENVOLVIDAS: 

- organograma das equipes 
envolvidas; 

- responsável de cada equipe 
pela comunicação; 

E1 SIM Facilita a comunicação; 
E2 SIM  
E3 SIM Fundamental saber quem é responsável por que ponto, 

ganha-se muito tempo; 
E4 DEPENDE Depende do nível de especificidade do projeto; 
E5 SIM  
E6 SIM  
E7 SIM Sim, quanto mais organizado melhor, inclusive adorei o seu 

organograma/fluxograma; 
E8 SIM  

TECNOLOGIA 
ENVOLVIDA: 

- softwares usados por cada 
equipe; 

- manuais de exportação; 
- formatos esperados; 

E1 SIM Facilita a troca de informações entre os softwares, mas o 
mais importante é definir um formato comum para todos para 
troca e visualização somente. Arquivos trocados com edição 
aberta, que podem ser editados sem a supervisão dos seus 
responsáveis; 

E2 SIM  
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E3 SIM Embora os projetistas que peguem esse tipo de projeto para 
fazer já saibam estas informações, isso incentiva novos 
escritórios a chegarem lá também; 

E4 SIM  
E5 SIM Compatibilização entre layers, estilo de linhas e objetos; 
E6 SIM  
E7 SIM Sim, controlar versões, updates, avisar os envolvidos, afinal 

há projetos que demoram mais de dois anos e os softwares já 
atualizaram; 

E8 SIM Layers de exportação para eventuais necessidade de 
formatos CAD; 

MAPA DE FLUXO: 
- sequenciamento das 

atividades; 
- envolvidos em cada 

atividade (executores e 
tomadores de decisão); 

- LOD dos arquivos gerados 
em casa atividade; 

E1 SIM Fundamental para qualquer atividade; 
E2 SIM Descrever quais trocas de modelos e formatos utilizados 

(entre projetistas podem ser em um formato, para 
compatibilização em outro, simulações energéticas..) 

E3 SIM Juridicamente os LODs tendem a dar problema, sempre que 
der devem ser definidos; 

E4 DEPENDE Depende do nível de especificidade do projeto; 
E5 DEPENDE A divisão dos envolvidos em cada atividade e entre 

executores e “tomadores de decisão” parece enrijecer o 
processo. Qual parâmetro ou base para definição do LOD? 

E6 SIM  
E7 SIM Sim, a questão dos LODs em especial é interessante, pois 

pode reduzir tamanho de arquivos, facilitar a compreensão 
E8 SIM  

MANUAL DE USO E 
OPERAÇÃO DO 

AMBIENTE VIRTUAL DE 

E1 SIM Fundamental, facilita as revisões e leitura das informações; 
E2 SIM Adicionaria uma seção para condensar as premissas adotadas 

por cada disciplina; 
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TROCA DE 
INFORMAÇÃO: 

- nomenclatura padrão de 
arquivos; 

- frequência de postagem; 
- frequência de revisões pelo 

contratante; 
-  atas de reunião; 

- controle de revisões, 
histórico de tomada de 
decisões e relatórios de 

compatibilização; 
- cronogramas atualizados; 

E3 SIM Resguardo de informações para todos os envolvidos é muito 
importante, relatórios nunca são demais e também para que 
o contratante veja o que está sendo feito para que o 
empreendimento esteja sempre perto da excelência; 

E4 DEPENDE Depende do nível de especificidade do projeto; 
E5 SIM Primeiramente, as datas de entrega já estariam definidas no 

cronograma, e sofreriam modificação de acordo com os 
requisitos do contratante. Segundo, “frequência de revisões 
pelo contratante” essas revisões são geradas por uma 
demanda, essa demanda acontece por motivos variados, sem 
cronograma; 

E6 SIM  
E7 SIM Peça-chave; 
E8 SIM  

INDICADORES PARA 
AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DOS 
MODELOS 

- nível de desenvolvimento 
dos modelos esperados em 

cada entrega ou fase; 
 

E1 SIM Ajuda a atingir o objetivo esperado; 
E2 SIM Adicionar como medir/estimar o LOD; 
E3 NÃO Indicação pode ser muito tendenciosa, acho que seria melhor 

estipular um padrão de cada item, “o que deve ter para que 
um disjuntor tenha um LOD 3.0” ou algo do tipo acho que 
seria melhor para os projetistas saberem com certeza que vão 
atender as expectativas da contratante; 

E4 DEPENDE Depende do nível de especificidade do projeto; 
E5 DEPENDE Qual o parâmetro para essa avaliação de qualidade? 
E6 SIM  
E7 SIM Adicionar como medir/estimar o LOD; 
E8 SIM  

PROCESSO DE 
COMPATIBILIZAÇÃO 

E1 SIM Muito importante, mas não só a verificação de interferências 
físicas, pois se trata também de alinhar não só conflitos 
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- verificação de 
interferências; 

- verificação de 
compatibilidade de soluções 

construtivas; 
 

físicos, mas também metodologias construtivas e 
normativas; 

E2 SIM Quais tipo de interferência? (Geométrica/colisão, espaços 
livres, verificação de normas, etc); 

E3 SIM Ainda é o mais importante de tudo, com a mão de obra cada 
dia mais cara é imprescindível que não haja retrabalhos por 
falha de projeto; 

E4 SIM Extremamente importante em qualquer projeto; 
E5 SIM É necessário o processo de compatibilização, e deve ser feito 

pelo profissional contrato para fazê-lo, ou pela empresa 
contratante; 

E6 SIM  
E7 SIM Acrescentaria uma hierarquia, caso seja necessário a 

mudança ex: 
Arquitetura>Estrutura>Hidráulica>Elétrica>Sistemas de 
segurança> Telecomunicações>  

E8 SIM  
CRONOGRAMA DO 

PROJETO 
E1 SIM  
E2 SIM  
E3 SIM Como o BIM demora muitas vezes mais para ficar pronto 

devido a tantos processos, precisa ficar claro para o 
contratante o que vai ser feito até a entrega final; 

E4 SIM  
E5 SIM  
E6 SIM  
E7 SIM  

E8 SIM  
Fonte: elaborado pela autora
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No processo de validação pode-se perceber alguns desacordos, 
especificamente por parte dos contratantes, uma vez que as 
recomendações propostas – em concordância com a revisão bibliográfica 
e resultados anteriores – alocam grande responsabilidade sobre a eficácia 
do processo nestas organizações. Principalmente quando apresenta-se a 
ideia de que a qualidade e a efetividade do modelo entregue pelos 
fornecedores é diretamente proporcional à clareza nos objetivos do 
contratante. Quando não há clareza nos objetivos estratégicos do 
contratante – e quais informações este necessita para alcançá-los – os 
projetistas podem entregar modelos completos de informações sem 
conexão com as necessidades do contratante, gerando desperdício de 
recursos ao longo do processo. 

Corroborando com este pressuposto, alguns especialistas 
ressaltaram que o documento proposto garante segurança ao contratante 
e contratado, uma vez que permite que haja pleno entendimento entre os 
envolvidos, alinhando expectativas, reduzindo os conflitos e desperdício 
de tempo no processo. 
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6  DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
EXECUÇÃO BIM PARA CONTRATOS DE PROJETOS DE 
EDIFICAÇÕES (DIRETRIZES FINAIS) 

 
Neste capítulo são apresentadas as diretrizes finais para o Plano de 

Execução BIM para contratos de edificações. Na sequência são 
apresentados os resultados, elaborados a partir dos conteúdos revisados, 
questionários e entrevistas junto ao mercado e as considerações dos 
especialistas na fase de validação.  

A estruturação segue conforme apresentado na figura 35 e no 
capítulo anterior. Com três eixos de diretrizes: as diretrizes de contexto 
que permitem a implementação com eficiência do PEB, o mapa de fluxo 
de processos de projeto baseado no uso da modelagem da informação da 
construção e na adoção do PEB, e por fim, as diretrizes de conteúdo, 
divididas em PEB preliminar e PEB do empreendimento. 
 
6.1.1   Diretrizes de contexto  

 
Inicialmente, para que a ferramenta aqui proposta – o PEB – possa 

ser utilizado de maneira eficiente e dentro do fluxo de processos proposto, 
no segundo eixo dos resultados, foi observada a necessidade de algumas 
medidas a serem adotadas pelas organizações envolvidas, em especial 
pela empresa contratante do projeto, que no caso da amostra deste 
trabalho compreende os agentes empreendedor e construtor. No quadro 
17 são apresentadas as diretrizes de contexto para adoção do PEB. 
 

Quadro 17: Diretrizes de contexto para adoção do PEB 

Diretrizes de Contexto 
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Para adoção da ferramenta de gestão aqui proposta, é necessário que 
sejam adotados no relacionamento contratual entre os envolvidos 
princípios das RPDA’s e contratos de aliança: integração precoce das 
organizações, o objetivo central único de alcançar o máximo 
desempenho da edificação, o uso do BIM como ferramenta de 
consolidação das práticas colaborativas, um amplo planejamento do 
processo, previsão de revisões e contato multiorganizacional 
frequente entre os envolvidos e estabelecimento de indicadores de 
qualidade adequados para compartilhamento dos riscos e das 
recompensas pelo desempenho entre a equipe envolvida no processo 
de implantação do empreendimento. 
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Documento a ser elaborado pela contratante e entregue aos 
fornecedores de projeto junto com a carta-convite para propostas de 
orçamento – condensa as informações do atual termo de referência 
com as novas demandas do BIM. Neste documento o contratante 
expõe seus objetivos para o projeto e requisitos - de tecnologia e 
processos - para as organizações que participarão do projeto. Desta 
forma ficam alinhadas as expectativas entre as partes desde o início e 
permite que o fornecedor elabore uma proposta compatível aos 
resultados esperados pelo contratante. A partir das informações 
inseridas pelos fornecedores e a decisão de contratação dos 
projetistas, o contratante – por meio do gerente de informação – 
elabora o PEB do empreendimento, incorporando as particularidades 
das organizações que atuarão juntas no processo.  O contexto de uso 
do documento será apresentado no segundo eixo de resultados e seu 
conteúdo proposto no terceiro eixo. 
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No início do processo de projeto é necessária a nomeação do gerente 
de informação pelo contratante do projeto.  
Esse agente será responsável por: elaborar e manter atualizado o PEB 
com as informações de todas as organizações envolvidas; garantir o 
entendimento do conceitos BIM e o aceite do PEB pelos envolvidos; 
criar, gerenciar e manter atualizado o Ambiente Comum de Dados ao 
longo de todo o processo de projeto e execução do empreendimento; 
administrar prazos, entregas e engajamento das equipes.  
Além de capacitação técnica em ferramentas e processos BIM, é 
imprescindível que esse agente – e sua equipe – possuam 
conhecimentos de gestão de projetos. 
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Diferente de dos repositórios comuns de arquivos, o ambiente aqui 
proposto é um ponto convergente de informações sobre o 
empreendimento, com informações atualizadas e disponível a todos 
os envolvidos autorizados: além dos modelos BIM e do PEB 
atualizados, todos os estudos, normativas e documentos envolvidos 
no processo de implantação do empreendimento devem estar 
hospedados de forma a democratizar e gerar mais informação. A 
organização e responsabilidade manter o ambiente atualizado é do 
gerente de informação, e as atualizações devem ser feitas por 
responsáveis de cada organização de fornecedores conforme o 
cronograma acordado no PEB. 
É importante que toda a troca de informações aconteça por meio do 
ACD, forma que possa haver rastreabilidade e histórico das 
interações. 



149 
 

C
U

L
T

U
R

A
 D

E
 

C
O

L
A

B
O

R
A

Ç
Ã

O
 

O nível de colaboração requerido no processo de projeto que o PEB 
proposto visa colaborar, demanda mudanças nas posturas tradicionais 
das organizações.  Desta forma é importante que ocorra um 
engajamento das equipes e a criação de um ambiente que encoraje a 
colaboração. 
A adoção do PEB como parte do documento contratual e como um 
guia para o relacionamento entre os envolvidos, além de workshops 
que envolvam as organizações são medidas que estimulam a 
confiança, criando um ambiente de segurança para 
compartilhamento. 

Fonte: elaborado pela autora 
 

A partir da adoção das diretrizes aqui propostas entende-se que o 
mapa de fluxo de processo proposto a seguir e o conteúdo proposto para 
o PEB terão maior eficiência em sua adoção. 
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6.1.2      Mapa de fluxo de processo de projeto para adoção do Plano de Execução BIM 
 
Como segundo eixo de resultados para a adoção do PEB proposto, sugere-se organizar o processo de projeto, de acordo com o apresentado na figura 36. 
 

Figura 35: Mapa de fluxo proposto para o processo de projeto para adoção do PEB 

 
Fonte: elaborado pela autora 
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O mapa acima está organizado a partir das atividades 
desempenhadas pelos agentes envolvidos no processo de projeto. Esses 
agentes foram caracterizados de acordo com as organizações encontradas 
na amostra deste trabalho: a figura do empreendedor – organizações 
construtoras e incorporadoras; a figura do projetista – organizações que 
elaboram projetos arquitetônicos, projetos de instalações projetos 
estruturais, serviços de compatibilização e planejamento; a figura do 
construtor – equipe de construção das organizações construtoras e 
incorporadoras; e a figura do fornecedor – equipes externas à construtora 
e incorporadora que fornecem serviços e produtos para a execução do 
empreendimento. 

A proposta visa responder aos gargalos identificados no mapa da 
amostra apresentado na etapa de análise dos resultados e as demandas 
detectadas nas entrevistas e questionários realizados junto ao mercado. 
Ainda, visa incorporar recomendações da literatura revisada e dos 
especialistas consultados para validação deste. 

Incorporando as diretrizes de contexto propostas anteriormente, o 
mapa indica que o contratante, anteriormente a contratação dos 
fornecedores de projeto deve providenciar os estudos de viabilidade do 
empreendimento, bem como programa de necessidades e o PEB 
Preliminar. Este, deve ter seu conteúdo adequado aos objetivos 
estratégicos da organização para o empreendimento, aos processos 
construtivos e as particularidades gerenciais da empresa. A partir da 
evolução do nível de maturidade BIM da contratante, este documento 
tende a se tornar um template adaptável aos novos empreendimentos. 

Com o retorno do PEB preliminar com as considerações e a 
proposta comercial dos fornecedores, o contratante pode selecionar os 
projetistas de acordo, não só com o valor do orçamento, mas também 
através da análise de suas capacidades tecnológicas e de processos BIM. 
O uso desta ferramenta permite que as propostas mantenham um padrão, 
porém com espaço para que os fornecedores exponham seus diferenciais 
para alcançar os objetivos do projeto. 

A partir da definição dos fornecedores de projeto, o gerente de 
informação nomeado para o projeto, munido dos PEB Preliminares das 
organizações estrutura o ambiente comum de dedos e elabora PEB do 
empreendimento – que terá seu conteúdo abordado no terceiro eixo de 
resultados. O PEB é então encaminhado à todas as organizações 
envolvidas (empreendedor, projetistas, construtor e fornecedores). A 
partir da apreciação e das considerações dos envolvidos é emitido o PEB 
do empreendimento, que anexado aos contratos, serve de guia para o 
relacionamento e desenvolvimento de todo o projeto. Importante ressaltar 
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que o documento não deve ser estático, e sempre que necessário pode ser 
reavaliado pelo gerente de informação, e caso haja qualquer modificação, 
emitido a todos os envolvidos para aceite. 

Com o estabelecimento do PEB, são iniciados os estudos 
preliminares das disciplinas, bem como o planejamento da execução do 
empreendimento. A caixa tracejada em torno dessas atividades sinaliza a 
intenção de simultaneidade de desenvolvimento – uma das premissas da 
adoção de processos de modelagem. Essa simultaneidade de 
desenvolvimento, com intensa troca de informações e modelos entre os 
envolvidos, conforme aponta a revisão de literatura deste trabalho, 
permitirá diminuir retrabalhos futuros, uma vez que as grandes tomadas 
de decisão estarão embasadas por todos os responsáveis pelos sistemas 
envolvidos na edificação, inclusive fornecedores e equipe de execução. 
Entende-se que nessa etapa estão condensadas as atividades tradicionais 
de Estudo Preliminar e Anteprojeto. 

A partir do amadurecimento das soluções projetuais e dos modelos 
de informação da edificação são elaborados os projetos para 
licenciamento, seguindo as recomendações e normativas expostas no 
plano. Aqui, de acordo com a inserção do terreno no espaço da cidade e 
seu uso pretendido, pode-se ter uma variação de exigências de 
licenciamento junto aos órgãos licenciadores, que devem estar expostas 
já no PEB preliminar a partir de informações do estudo de viabilidade. 

Com as licenças para execução obtidas, desenvolvem-se os 
projetos executivos, bem como finalização de orçamento e planejamento. 
O espaço de tempo entre a obtenção das licenças e o início da obra, 
segundo percebido na amostra deve ser pequeno, porem hoje, concentra 
as atividades mais densas de elaboração dos projetos executivos e 
compatibilização de projetos. Diferente do processo tradicional, nesta 
etapa é provável que não sejam necessárias grandes alterações para 
compatibilização dos sistemas, bem como de adequação á orçamento e 
planejamento, uma vez que o processo inicial de estudos preliminares 
colaborativo tende a solucionar a maioria das interferências significativas. 
Dessa forma se pretende resolver um dos gargalos detectados na amostra 
desta pesquisa: na ocasião da emissão das licenças para execução o 
empreendedor inicia os trabalhos no terreno já com os projetos em 
processo avançado de compatibilização – ao contrário do que é hoje 
percebido. 

Desta forma os trabalhos relacionados ao projeto executivo – que 
se desenvolvem em paralelo ao lançamento e emissão da incorporação do 
empreendimento – consistem em ajustes finos de compatibilização de 
sistemas e detalhamentos necessários ao projeto de produção para 
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execução, com mínimas interferências no produto que está sendo 
apresentado aos clientes no material comercial. 

A partir de uma análise final dos modelos pela equipe de execução, 
fornecedores de serviços e do contratante de projeto, determina-se se os 
modelos estão condizentes aos níveis de desenvolvimento definidos no 
PEB do empreendimento, bem como se as soluções projetuais são 
adequadas para o início da execução da obra. Em paralelo ocorre a 
finalização de detalhes gráficos dos projetos por parte dos projetistas. 

Os modelos a partir desse ponto receberão informações 
relacionadas à execução: custos, registros de fornecedores, data de 
instalação dentre outras informações relevantes, visando o controle do 
planejamento pela contratante, bem como futuras manutenções e 
operação da edificação. A organização a inserir esta informação nos 
modelos dependerá do acordo entre as partes. Também dependerá do 
acordado, quem fará as revisões dos modelos caso exista a necessidade 
de alterações de projeto ou acréscimo de informações. 

Um ponto importante durante o processo é o de medição dos 
indicadores de qualidade que devem ser estabelecidos no PEB. Desta 
forma, a partir dos resultados, as organizações podem rever seus 
processos e padrões, além retroalimentar o PEB preliminar e PEB do 
empreendimento. 

A partir da aplicação desde mapa ao processo de projeto do 
empreendimento e das diretrizes de contexto apresentada anteriormente, 
espera-se que o Plano de Execução BIM possa proporcionar ao processo 
de implantação do empreendimento maior agilidade e diminuir gargalos 
relativos aos projetos. 

 
 

6.1.3      Proposta de conteúdo para o Plano de Execução BIM 
 
O terceiro eixo de resultados deste trabalho traz as recomendações 

de conteúdo para o PEB preliminar e PEB do empreendimento. Tais 
ferramentas, tem por objetivo estabelecer padrões de representação, 
regras de comunicação e planejamento do desenvolvimento de projetos 
que utilizem de ferramentas de modelagem da informação e processos 
BIM. Permitindo que os fornecedores de projeto entreguem ao contratante 
informações de forma eficiente e produtiva, a partir dos requisitos e 
parâmetros estabelecidos, reduzindo desperdícios, retrabalhos 
reclamações e litígios. 
Conforme as diretrizes de contexto e o mapa de fluxo sugerido acima, no 
momento da licitação dos fornecedores de projeto é encaminhado aos 
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concorrentes o Plano de Execução BIM Preliminar. Este documento 
visa apresentar aos fornecedores os padrões e objetivos da contratante 
para o projeto, permitindo que elaborem propostas adequadas às 
expectativas, e ainda permite que o contratante consiga avaliar as 
capacidades de desenvolvimento das atividades das organizações 
fornecedoras – tanto no quesito de tecnologia como de processos BIM. 
Para o fornecedor de projeto, permite também ter segurança quanto as 
alterações de escopo do projeto pelo contratante ao longo do processo – 
problemática levantada no levantamento de campo junto à amostra.  

O documento é preenchido pelo fornecedor concorrente da 
licitação e anexado a proposta comercial. Entende-se que com a evolução 
da adoção do BIM e do PEB pela empresa contratante, se constitua um 
template básico do PEB preliminar, sendo adaptado às especificidades de 
cada novo empreendimento. O conteúdo proposto para o documento é 
apresentado no quadro 18. 
 

Quadro 18: Sugestão de conteúdo para o Plano de Execução BIM 
Preliminar 

PLANO DE EXECUÇÃO BIM PRELIMINAR 
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Objetivos e 
características 

gerais do 
Empreendiment

o 

Localização; usos pretendidos para a edificação; 
Informações prévias de desempenho esperado 
(custo, prazo de execução do projeto, qualidade, 
indicadores de sustentabilidade); Padrão e público-
alvo, área total estimada, acabamentos e demais 
informações gerais relevantes do empreendimento; 

Normativas  Normativas as quais o empreendimento estará 
submetido; 

Estudos prévios 
já disponíveis 

Sondagem do terreno, estudos de viabilidade, estudo 
de impacto de vizinhança, documentos de consulta 
prévia junto à órgãos públicos; 

Programa 
básico de 

necessidades 

Tipologias habitacionais ou comerciais pretendidas, 
padrões pretendidos de sistemas hidrossanitários, 
elétricos e de automação entregues e demais 
considerações técnicas e restrições relevantes aos 
projetistas sobre a edificação;  

Escopo inicial 
dos Entregáveis 

BIM 

Entregas e informações que deseja receber dos 
fornecedores de projeto, em quais etapas do 
processo e em que nível de desenvolvimento; 
Devem ficar claros os usos pretendidos aos modelos 
(extração de quantitativos, visualizações, integração 
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com planejamento, operação e manutenção posterior 
dentre os outros entregáveis25 citados no tópico 2.3.4 
deste trabalho) 
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Capacidades do 
fornecedor 

Equipe: Descrição de experiências anteriores com 
modelagem da informação da construção; descrição 
da equipe de projeto do fornecedor; Tecnologia: 
softwares e ferramentas utilizados e de domínio da 
equipe do fornecedor Processos: descrição básica 
dos processos do fornecedor 

Diferenciais 
organizacionais 

Espaço para que o fornecedor explane sobre os 
diferenciais de gestão e capacidades técnicas de sua 
organização; 

Fonte: elaborado pela autora 
 
A partir das informações recebidas o contratante consegue avaliar 

as capacidades dos fornecedores, não só baseada nos valores de 
orçamento mas também a partir de suas capacidades técnicas e de 
processos descritas no PEB Preliminar. Dessa forma pode definir os 
fornecedores de projetos que mais se adequam aos objetivos do projeto e 
encaminhar a contratação. Com a contratação dos fornecedores de 
projetos e definição do gerente de informação, é de responsabilidade deste 
o levantamento e preenchimento de informação relativas as equipes que 
irão utilizar o PEB do empreendimento como guia de relacionamento e 
colaboração durante o projeto – qual informação será produzida, por 
quem será produzida, quando e em que formato será entregue e por quem 
será avaliada e aprovada. 

Importante ressaltar que, conforme o mapa de fluxo do processo 
de projeto proposto anteriormente, esta versão do documento também é 
apresentada aos fornecedores dos principais componentes e serviços da 
obra, além de contar com a aprovação da equipe de execução de obra, 
uma vez que esses dois agentes estarão envolvidos no processo de projeto, 
e logo, devem trazer suas necessidades para o documento que guia os 
trabalhos. Para este documento são sugeridas as diretrizes de conteúdo 
apresentadas no quadro 19. 
 

                                                        
25 Aqui sugere-se a opção pelo uso das nomenclaturas e definições 

apresentados no Manual de Contratação BIM da CBIC (2016). Por ser um 
documento atual de referência e abrangência nacional, permite que se 
padronize a linguagem e expectativas no setor. 



156 
 

Quadro 19: Sugestão de conteúdo para o Plano de Execução BIM do 
empreendimento 

PLANO DE EXECUÇÃO BIM DO EMPREENDIMENTO 
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Objetivos e 
características 

gerais do 
Empreendimento 

Localização; usos da edificação; informações prévias 
de desempenho atualizados (custo, prazo de execução 
do projeto, qualidade, indicadores de 
sustentabilidade); Padrão e público-alvo, área total 
atualizada, acabamentos e demais informações gerais 
relevantes do empreendimento; 

Normativas Normativas as quais o empreendimento está 
submetido; 

Documentação Sondagem do terreno, estudos de viabilidade, estudo 
de impacto de vizinhança, documentos de consulta 
prévia junto à órgãos públicos; atas de reunião; 
cronograma atualizado; relatórios de 
compatibilização; controle de revisões; 

Programa de 
necessidades 

Tipologias habitacionais ou comerciais, padrões de 
sistemas hidros sanitários, elétricos e de automação 
entregues e demais considerações técnicas e restrições 
relevantes aos projetistas sobre a edificação; 
incorporar o programa de necessidades tradicional da 
empresa contratante; 

Entregáveis BIM Entregas e informações que se deseja produzir a partir 
dos modelos, em quais etapas do processo e em que 
nível de desenvolvimento; 

Organizações 
envolvidas 

Organograma das equipes envolvidas; gerente de 
informação de cada equipe; matriz de 
responsabilidade; 

Mapa de fluxo do 
processo de 

modelagem da 
informação 

Sequenciamento das atividades com sinalização dos 
pontos chave de tomada de decisão e das organizações 
envolvidas nas atividades; entradas de informação nos 
modelos e as saídas esperadas em cada atividade; 

Coordenadas 
compartilhadas 

Pontos de referência para vinculação dos modelos que 
compõe o projeto do empreendimento; 

Tecnologias 
envolvidas 

Softwares e ferramentas utilizados por cada 
organização envolvida; padrões de exportação de 
modelos; formatos de entrega; controle de versões e 
updates das ferramentas; 

Manual de uso e 
operação do 

Ambiente Virtual 
de Colaboração 

Nomenclatura padrão de arquivos; frequências de 
postagem; frequência de conferencias e revisões pelo 
contratante; membros autorizados – visualização e/ou 
alteração de arquivos; processo de publicação, 
avaliação e disponibilização dos modelos 
publicamente aos envolvidos; 
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Processo de 
compatibilização 

Métodos de verificação de interferências: físicas, 
normativas e de metodologia; relatórios de 
compatibilização – solicitações de alteração 

Boas práticas de 
modelagem 

Espaço de compartilhamento de boas práticas de 
modelagem pelos participantes do projeto visando a 
produção colaborativa dos modelos. 

Indicadores de 
avaliação do 

processo 

Indicadores que permitam avaliação dos modelos, das 
interações entre agentes, prazos, produtividade e 
demais itens que interessem aos envolvidos, como 
forma de retroalimentar o plano template para futuros 
projetos; 

Fonte: elaborado pela autora 
 

 
Assim, entende-se o PEB da edificação como a evolução do PEB 

Preliminar, acrescido das particularidades de processos, tecnologias e 
recursos dos fornecedores selecionados. Se inicia com os objetivos do 
empreendimento e características da edificação, de forma a deixar claro 
aos envolvidos a que se destina e qual o desempenho esperado. Na 
sequência são relacionadas as normativas técnicas e de órgãos 
licenciadores às quais a edificação estará submetida, além das 
documentações de levantamentos iniciais e consultas prévias disponíveis.  

Um dos pontos mais importantes do PEB proposto é a demanda 
por um planejamento inicial do processo denso, de forma que desse 
planejamento o contratante possa levantar suas demandas para o projeto 
– e consequentemente para os modelos BIM: a partir do sequenciamento 
das atividades e principais marcos do projeto e do empreendimento, 
definir a evolução da produção dos modelos, através do acréscimo de 
informação aos componentes. 

Quanto ao acréscimo de informação aos modelos, é importante que 
se estabeleça uma matriz de responsabilidade, determinando papeis, 
responsabilidades e autoridades em relação aos componentes. Os 
elementos que interessam a mais de um interessado, deve-se especificar 
no PEB o responsável por inserir e avaliar a informação. 

Aspectos como: termos de confidencialidade, direitos de uso, 
propriedade dos modelo, não foram incluídos no conteúdo do plano por 
se entender que estes devem estar no contrato comercial ao qual pertence 
o plano - para definição destes pontos sugere-se considerar os protocolos 
e recomendações apresentados anteriormente nesta revisão. 
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7  CONCLUSÃO 
 
As diretrizes propostas neste trabalho foram baseadas em preceitos 

das publicações referenciadas, em um estudo de levantamento de campo 
junto a uma amostra de contratantes e fornecedores de projetos de Santa 
Catarina, em uma análise dos dados obtidos junto à amostra e nas 
considerações dos especialistas envolvidos no processo de validação 
deste trabalho. 

Os objetivos específicos propostos inicialmente foram atendidos 
da seguinte forma: a partir da revisão sistemática de literatura a nível 
nacional pode-se estabelecer um panorama dos arranjos contratuais 
mais adotados no Brasil e apontar as vantagens, desvantagens e 
particularidades de cada um dos sistemas em voga, o que permitiu que 
fosse compreendido pela autora os principais pontos de conflito e de que 
forma o PEB proposto poderia solucionar gargalos. Já a partir da revisão 
sistemática de literatura a nível nacional e internacional foram levantados 
como os modelos BIM estão sendo produzidos e gerenciados 
internacionalmente, em relação aos aspectos projetuais e contratuais 
entre agentes e as possibilidades de entregas permitidas pelos 
processos BIM (entregáveis BIM), que embasaram todas as diretrizes 
propostas. 

Os objetivos relacionados à amostra foram atendidos tanto pelas 
revisões de literatura como pelo levantamento de campo. A primeira 
permitiu embasamento para a abordagem dos questionários e entrevistas, 
onde buscou-se pesquisar junto aos contratantes e fornecedores de 
projetos a forma como a adoção da Modelagem da Informação da 
Construção vem impactando no seu relacionamento e entender a 
forma como contratantes e fornecedores de projetos se comunicam e 
se relacionam contratualmente. Importante ressaltar em relação a 
amostra os seguintes pontos: as empresas contratantes de projetos na sua 
totalidade atuam como incorporadoras e construtoras - planejando, 
executando, gerenciando e comercializando as edificações; os 
fornecedores de projeto da amostra se organização como: fornecedores de 
projetos arquitetônicos, fornecedores de projetos de instalações e 
fornecedores de serviços de compatibilização e planejamento.  

Por fim, o objetivo de propor diretrizes para a elaboração de 
um Plano de Execução BIM e valida-las junto a especialistas da área 
foi cumprida mediante a entrevistas com os mesmos e apresentação dos 
três eixos de resultados: diretrizes de contexto, mapa de fluxo de processo 
e diretrizes de conteúdo.  
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Na análise dos resultados das entrevistas e questionários, ficou 
claro que as organizações fornecedoras de projeto são as que possuem 
nível mais alto de adoção BIM. Essas organizações, por serem menores e 
mais especializadas, tem maior facilidade em reformular seus processos 
à adoção do BIM. Nas contratantes percebe-se que o fato de alguns 
diretores não serem arquitetos e engenheiros, ou não terem amplo 
entendimento do que é o BIM dificulta a adoção, umas vez que conforme 
indicado na revisão de literatura, é indicado que a adoção se dê em todos 
os setores e níveis da organização para ser efetiva. 

A elaboração do mapa de fluxo do processo de projeto atual das 
empresas contratantes, que já fazem uso do BIM, permitiu que se pudesse 
obter uma visualização completa do processo de projeto e verificar que o 
nível de maturidade dessas organizações dentro da escala proposta por 
Bew-Richards é de nível 01. Mesmo com a adoção da postura de 
demandar dos fornecedores de projetos o uso de ferramentas BIM na 
produção dos projetos, as empresas contratantes pouco mudaram seus 
processos internos, para explorar amplamente as possibilidades que a 
adoção da modelagem da informação permite ao longo do processo de 
implantação de um empreendimento. Os entrevistados relataram uma 
diminuição de interferências em obra e um aumento da previsibilidade de 
custos a partir dos quantitativos, porém o processo de troca de 
informações e entregas de projetos continua bastante similar ao modelo 
anterior à adoção. A evolução gradual necessária sinalizada na revisão 
para aumento do nível de maturidade BIM nas organizações, indica que, 
a revisão dos processos de relacionamento e colaboração entre os agentes 
do processo é o próximo passo para o alcance de níveis mais altos de 
maturidade BIM. 

A construção das redes sociais das contratantes permitiu verificar 
que a melhora na comunicação entre os agentes se baseia na premissa de 
que todos os envolvidos no projeto adotem o BIM em seus processos – 
uma vez que a rede da contratante 01 apresentou melhores indicadores. 
Além de reforçar a visão do contratante como agente centralizador no 
processo atual, logo o principal agente responsável pela mudança de 
posturas para um processo mais colaborativo. 

Assim, as diretrizes propostas no capítulo 6 visam auxiliar no 
processo de comunicação entre os agentes envolvidos no processo de 
projeto de um empreendimento quando se faz uso de processos BIM, além 
de auxiliar na evolução das organizações para níveis mais altos de 
maturidade BIM – enxergando a modelagem da informação da construção 
além de suas ferramentas de software.   
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Um dos pontos que fica evidente para o sucesso da adoção do 
Plano de Execução BIM proposto é que as organizações envolvidas em 
todo o processo de implantação do empreendimento precisam estar 
abertas a rever seus processos e a compartilhar informações intensamente. 
Quanto aos projetistas é necessário que estejam dispostos a colaborar e 
atender as demandas dos demais projetistas, do contratante, dos 
fornecedores de serviços e equipe de obra. Já o contratante do projeto – 
no caso da amostra as construtoras e incorporadoras – é importante tenha 
claros seus objetivos estratégicos para o projeto dentro do contexto do 
processo de implantação do empreendimento. Quais demandas de 
informação precisam ser supridas pelo projeto, e consequentemente pelos 
modelos BIM. A partir dessas demandas, os projetistas podem produzir 
modelos BIM de forma mais eficiente, que permitam a extração de 
informação adequada às necessidades do empreendedor, construtor, 
fornecedores e usuários da edificação.  

O papel chave do contratante o coloca, nesta proposta como 
responsável pela elaboração e manutenção do PEB. Um ponto levantado 
por especialistas na etapa de validação desta questão é o de que 
atualmente essas empresas não possuem know-how para elaborar e 
atualizar o documento e seu conteúdo. Assim, fica clara a necessidade de 
uma capacitação do setor para a disseminação de conhecimento BIM de 
forma a permitir que usufruam completamente das possibilidades que a 
ferramenta aqui proposta permite. 

Outro ponto a ser observado para adoção das diretrizes aqui 
propostas, e que foi sinalizado tanto na revisão de literatura como no 
levantamento de campo, é a necessidade de se mobilizar todos os 
projetistas e agentes envolvidos no processo de implantação do 
empreendimento no início do processo de projeto. Desta forma, além de 
um processo de projeto simultâneo entre as disciplinas, as 
particularidades de todos os processos de produção podem ser 
consideradas na tomadas de decisão projetuais. Além da verificação de 
compatibilidade geométrica entre os sistemas componentes da edificação, 
questões de viabilidade de custos, logística e desempenho podem ser 
consideradas desde o princípio da concepção dos projetos. Com a 
evolução para níveis mais altos de maturidade BIM e aplicação das 
diretrizes aqui propostas no processo de projeto, essa necessidade se torna 
um requisito obrigatório para o sucesso do projeto. Assim o PEB vem 
como um instrumento para regulamentar essa interação entre os diversos 
agentes envolvidos – que pode levar anos, no caso de grandes 
empreendimentos. 
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Os conceitos e ideias abordados ao longo deste trabalho 
demonstram a complexidade da adoção do BIM pela ICC. O processo de 
atingir níveis mais altos de colaboração por meio da modelagem da 
construção vem se desenvolvendo progressivamente conforme os 
processos, tecnologias e políticas se adaptam e evoluem frente as novas 
demandas. A adoção dessa visão evolutiva, com marcos incrementais – a 
ver pela estratégia britânica de adoção – vem se mostrando eficiente 
frente a complexidade, uma vez que permite, a partir dos resultados das 
ações, traçar novas estratégias para avançar com o processo de adoção do 
BIM. 

Este trabalho, por meio de seus resultados buscou colaborar para 
que organizações que já estejam no processo de adoção BIM possam 
melhorar seus processos de relacionamento com outras organizações 
envolvidas no processo de projeto de edificações e assim caminhar para 
um estágio de total integração das equipes a partir da modelagem da 
informação da construção. Porém, muito ainda tem-se que esclarecer 
quanto a todas as implicações da adoção do BIM e da ferramenta de 
gestão aqui proposta no processo de projeto. 

Um tema que se mostra bastante inexplorado é o de métodos e 
parâmetros para avaliação da qualidade de projeto, de modelagem e dos 
dados dos entregáveis BIM. De que forma o contratante pode avaliar os 
requisitos cumpridos pelos projetistas de forma ágil e eficaz ainda não é 
um ponto claro para os entrevistados e na literatura. 

Ainda, cada uma das atividades propostas no mapa de fluxo de 
processo e cada uma das diretrizes de conteúdo e contexto propostas abre 
um leque de possibilidades de aprofundamento: as posturas e processos 
de trabalho do gerente de informação do projeto; indicações de correta 
utilização do ambiente comum de dados e as ferramentas mais adequadas 
para viabilizar este ambiente; processos e ferramentas de trocas do 
arquivos e informações nos momentos de elaboração integrada de 
projetos; questões relacionadas aos organogramas e matriz de 
responsabilidades de equipes que desenvolvam seus projetos a partir de 
um PEB – especialmente nos pontos e elementos que interessam a mais 
de uma disciplina – dentre outros pontos. 
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APÊNDICE A – Questionário projetistas 
 

Questionário para projetistas 
As informações serão utilizadas na dissertação de mestrado da aluna da UFSC, 
Eloisa Marcon Manenti, que irá abordar o uso do BIM, com foco no vale do Itajaí e 
grande Florianópolis. 

Parte 01 - identificando a sua empresa 

Qual o numero de funcionários da suas empresa?   
Menor que 2 pessoas   
Entre 2 a 5 pessoas   
Entre 5 e 10 pessoas   
Mais de 10 pessoas   
Qual o setor predominante de atuação da sua empresa?    
Projetos de edificações industriais   
Projetos de edificações comerciais   
Projetos de edificações residenciais   
Outros  R: 
Quais serviços sua empresa oferece? (pode marcar mais que 
uma opção) 

  

Projeto arquitetônico em bim   
Projetos complementares em bim   
Consultoria em implantação bim   
Transcrição de projetos cad para bim   
Outros  R: 

Parte 02 - identificando como a sua empresa se relaciona com o mercado 

Quanto a relação contratual com as empresas contratantes: (pode marcar mais 
que uma opção) 
REMUNERAÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO (Contratante 
remunera por unidades executadas ou etapas entregues).   
REMUNERAÇÃO POR PREÇO MÁXIMO / GLOBAL 
(Contratante remunera um valor fixo pré-determinado na 
assinatura do contrato por todos os serviços e atapas)   
REMUNERAÇÃO POR ALIANÇA (As partes elaboram em 
conjunto o orçamento, prazos e formas de entrega, vinculando a 
remuneração, por cláusulas de ônus e de bônus)   
De que forma a sua empresa se protege antecipadamente quanto as mudanças 

de escopo: 
Com seguros   
Cláusulas em contratos especificando as consequencias para 
mudanças   
Acréscimo de valor extra para imprevistos, já na formulação do 
preço    
Outros: R: 
Quanto ao modelo BIM: 
O modelo é repassado para a empresa contratante com todas a 
informações   



172 
 

São repassadas as pranchas de projeto a serem impressas   
É repassado o modelo bim e as pranchas a serem impressas    
Outros: R: 
QUANTO A COMUNICAÇÃO COM A CONTRATANTE: (marcar a forma 
de contato predominante) 
Se dá via e-mail   
Se dá via telefone   
Se dá através de reuniões periódicas   
Se dá através de software/aplicativo específico para a 
comunicação    
Outros: R: 
De que forma são resolvidos os conflitos com as empresas 
contratantes: 

  

Novas negociações com concessões das partes   
A contratante aceita a parte executada se encerra o contrato   
A contratante não aceita nenhum serviço já executado e se 
encerra o contrato   
Via litigiosa   
Outros: R: 

Parte 03 - identificando o uso do bim na sua empresa 

Modelo e atividade de uso: 
Faz uso do BIM 
para essa etapa? 

Modelo BIM das condições existentes 
Estudos, simulações e análises de locação e tipologias   
Modelo BIM com informações preliminares para quantitativo base 
Estimativa de custos iniciais (modelo macro bim)   
Simulação de sistemas construtivos para embasar decisões   
Modelo BIM com informações para análise energética 
Estimativas iniciais de eficiência energética   
Análises e simulações de eficiência energética   
Modelo bim 4d (variável tempo associada) 
Simulações do planejamento e sequenciamento das atividades   
Elaboração de cronogramas (possibilidades visuais do modelo)   
Modelo bim com informações de layout 
Estudos e simulações de layouts das áreas   
Estudos e simulações de áreas (leis, normas, padrões)   
Modelo bim com ferramenta gis 
Estudos e simulações de localização de edificações (escolha de 
terreno)   
Modelo bim autoral de arquitetura | estrutura | instalações 
Desenhos: plantas, cortes, fachadas e detalhes   
Planilhas de quantidades de materiais   
Planilhas de quantidades de serviços   
Memorial descritivo de projeto   
Modelo bim de estrutura  
Estudos e simulações e análises estruturais    
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Dimensionamento de estruturas   
Modelo bim com informações para análise luminotécnica 
Estudos, simulações e análises de iluminação natural e artificial   
Modelo bim com informações para análise mecânica 
Estudos, simulações e análises de soluções mecânicas   
Modelo bim com informações para análises específicas 
Estudos, simulações e análises de desempenhos específicos    
Modelo bim com informações para avaliação leed de sustentabilidade 
Estudos, simulações e análises de desempenho de 
sustentabilidade   
Modelo bim com informações para avaliação de legislação e normas 
Estudos, simulações e análises de conformidade a legislação   
Modelo bim com múltiplas disciplinas coordenadas e validadas 
Análises de compatibilidade, histórico de revisões e decisões 
tomadas   
Detecção de interferências automática "clash detection"   
Modelo bim 4d com múltiplas disciplinas consolidadas 
Visualização de planejamento, cronogramas e histogramas   
Listas de quantitativos finais para execução   
Modelo bim detalhado de um determinado sistema construtivo  
Elaboração de documentos de detalhe de sistema construtivo   
Modelo bim detalhadopara fabricação digital 
Arquivos preparados para equipamentos de produção 
automatizada   
Modelo bim com múltiplas disciplinas consolidadas 
Planejamento e controle das principais atividades de construção   
Modelo bim as built 
Planos de manutenção preventiva   
Dados e registros para reparos de sistemas e equipamentos   

Para enriquecer a futura proposta de diretrizes para o uso do modelo bim na 
relação contratual entre os agentes, deixe a sua contribuição 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora
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APÊNDICA B – Questionário contratantes 
 

Questionário para contratantes BIM 
As informações serão utilizadas na dissertação de mestrado da aluna da UFSC, 

Eloisa Marcon Manenti, que irá abordar o uso do BIM, com foco no vale do Itajaí 
e grande Florianópolis. 

Parte 01 - identificando a sua empresa 

Qual o numero de funcionários da suas empresa?   
Menor que 10 pessoas   
Entre 10 a 50 pessoas   
Entre 50 e 100 pessoas   
Mais de 100 pessoas   
Qual os setores de atuação da sua empresa?    
Execução de edificações industriais   
Execução de edificações comerciais   
Execução de edificações residenciais   
Incorporação de empreendmentos   
Outros  r: 
Quais os principais mercados da sua empresa?   
Exemplo: empreendimentos de alto padrã0   
Qual o porte dos empreedimentos executados pela 
empresa? 

  

Exemplo: empreendimentos de médio porte / área 
construída média   
A empresa possui sistema de gestão empresarial?   
Exemplo: sienge / qualit   
Parte 02 - identificando como a sua empresa se relaciona com os fornecedores de 

esquadrias 

Quanto a relação contratual com as empresas de esquadrias: 
Remuneração por preço unitário (contratante remunera 
por unidades executadas ou etapas entregues).   
Remuneração por preço máximo / global  (contratante 
remunera um valor fixo pré-determinado na assinatura do 
contrato por todos os serviços e atapas)   
Remuneração por aliança (as partes elaboram em conjunto 
o orçamento, prazos e formas de entrega, vinculando a 
remuneração, por cláusulas de ônus e de bônus)   
Quanto a participação do fornecedor de esquadrias na implantação do 
empreendimento: 
Após os projetos finalizados recebe os quantitativos e 
detalhamentos de projeto para orçamento de material e/ou 
mão de obra 

  

Na etapa de projeto definem junto com a empresa de 
projetos os detalhamentos antes da etapa de orçamento  

  

Na etapa de concepção de projeto são consultada para 
verificar viabilidade antes da etapa de projeto executivo   
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Parte 03 - identificando como a sua empresa se relaciona com os fornecedores de 

projeto 

Quanto a relação contratual com as empresas de projeto: 
Remuneração por preço unitário (contratante remunera 
por unidades executadas ou etapas entregues).   
Remuneração por preço máximo / global  (contratante 
remunera um valor fixo pré-determinado na assinatura do 
contrato por todos os serviços e atapas)   
Remuneração por aliança (as partes elaboram em conjunto 
o orçamento, prazos e formas de entrega, vinculando a 
remuneração, por cláusulas de ônus e de bônus)   
De que forma a sua empresa seleciona os projetistas? 
Devido ao bom relacionamento de projetos anteriores   
Devido a sua especialização e expertise reconhecida   
Devido ao uso de ferramentas bim para elaboração dos 
projetos   
Outros: R: 
Quanto a elaboração dos projetos: 
Os projetistas seguem padrões da empresa contratante   
Os projetistas seguem padrões internos de sua própria 
empresa   
Outros: R: 
Quanto a coordenação e compatibilização dos projetos: 
É feita pelo escritorio de arquitetura contratado   
É feita por um gerente de projetos da construtora    
É feita pelo escritorio de instalações contratado   
Outros: R: 
De que forma são resolvidos os conflitos com as 
empresas contratadas: 

  

Novas negociações com concessões das partes   
A contratante aceita a parte executada  se encerra o 
contrato   
A contratante não aceita nenhum serviço já executado e se 
encerra o contrato   
Via litigiosa   
Outros: R: 

Parte 04 - identificando o uso do bim na sua empresa 

Quais projetos a sua empresa contrata em BIM atualmente? 
  
Projeto aprovativo arquitetônico   
Projeto executivo arquitetônico   
Projeto de estruturas   
Projeto de fundações   
Projeto preventivo    
Projeto hidrossanitário aprovativo   
Projeto hidrossanitário executivo   
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Projeto elétrico   
Outros:   
Quais os objetivos de uso do modelo bim dentro da sua 
empresa? 

  

Modelo e atividade de uso: 
Faz/deseja fazer uso 

do BIM para? 
Modelo bim das condições existentes 
Estudos, simulações e análises de locação e tipologias   
Modelo bim com informações preliminares para quantitativo base 
Estimativa de custos iniciais (modelo macro bim)   
Simulação de sistemas construtivos para embasar decisões   
Modelo bim com informações para análise energética 
Estimativas iniciais de eficiência energética   
Análises e simulações de eficiência energética   
Modelo bim 4d (variável tempo associada) 
Simulações do planejamento e sequenciamento das 
atividades   
Elaboração de cronogramas (possibilidades visuais do 
modelo)   
Modelo bim com informações de layout 
Estudos e simulações de layouts das áreas   
Estudos e simulações de áreas (leis, normas, padrões)   
Modelo bim com ferramenta gis 
Estudos e simulações de localização de edificações 
(escolha de terreno)   
Modelo bim autoral de arquitetura | estrutura | instalações 
Desenhos: plantas, cortes, fachadas e detalhes   
Planilhas de quantidades de materiais   
Planilhas de quantidades de serviços   
Memorial descritivo de projeto   
Modelo bim de estrutura  
Estudos e simulações e análises estruturais    
Dimensionamento de estruturas   
Modelo bim com informações para análise luminotécnica 
Estudos, simulações e análises de iluminação natural e 
artificial   
Modelo bim com informações para análise mecânica 
Estudos, simulações e análises de soluções mecânicas   
Modelo bim com informações para análises específicas 
Estudos, simulações e análises de desempenhos específicos    
Modelo bim com informações para avaliação leed de sustentabilidade 
Estudos, simulações e análises de desempenho de 
sustentabilidade   
Modelo bim com informações para avaliação de legislação e normas 
Estudos, simulações e análises de conformidade a 
legislação   
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Modelo bim com múltiplas disciplinas coordenadas e validadas 
Análises de compatibilidade, histórico de revisões e 
decisões tomadas   
Detecção de interferências automática "clash detection"   
Modelo bim 4d com múltiplas disciplinas consolidadas 
Visualização de planejamento, cronogramas e histogramas   
Listas de quantitativos finais para execução   
Modelo bim detalhado de um determinado sistema construtivo  
Elaboração de documentos de detalhe de sistema 
construtivo   
Modelo bim detalhadopara fabricação digital 
Arquivos preparados para equipamentos de produção 
automatizada   
Modelo bim com múltiplas disciplinas consolidadas 
Planejamento e controle das principais atividades de 
construção   
Modelo bim as built 
Planos de manutenção preventiva   
Dados e registros para reparos de sistemas e equipamentos   
Para enriquecer a futura proposta de diretrizes para o uso do modelo bim na 

relação contratual entre os agentes, deixe a sua contribuição 
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APENDICE C - Resultados Questionários projetistas 
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Fonte: elaborado pela autora 
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APENDICE D - Resultados Questionários Contratantes 
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Fonte: elaborado pela autora 
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APÊNDICE E - Avaliação enviada aos especialistas 
 
I - IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR ESPECIALISTA: 
1. Nome:  
2. Profissão:  
3. Área de atuação:  
4. Tempo de atuação (mercado e/ou academia): ____________________ 
5. Tempo de atuação (mercado e/ou academia) com processos e ferramentas 
BIM:____ 
6. Experiência com processos de projeto BIM e/ou contratação de projetos BIM: 
a) Estudioso 
b) Projetista 
c) Contratante 
d) Outro _____________ 
 
II - APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES PROPOSTAS E AVALIAÇÃO DO ESPECIALISTA: 
 
Este trabalho se desenvolve na busca de propor diretrizes para um documento que 
estabeleça as regras de relacionamento, entregas e posturas dos envolvidos no 
processo de projeto e produção do modelo BIM de uma edificação – Building 
Information Modeling Execution Plan (BEP) – servindo de apoio ao contrato 
comercial convencional entre contratantes e fornecedores de projetos na 
construção civil. 
 

PRIMEIRO EIXO: PROPOSTA DE MAPA DE FLUXO DO PROCESSO DE PROJETO 
BIM 

 
(FLUXOGRAMA: ANEXO AO FINAL) 

 

SEGUNDO EIXO: DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE PROJETO BIM 

 

NOMEAÇÃO DO GERENTE DE INFORMAÇÃO: 

Avaliação do especialista 

Você concorda com a necessidade de um gerente de informação para gerenciar 
a produção e troca de informações no processo de projeto BIM? 

Sim  

Não  

Se sim, a qual organização envolvida ele deve 
pertencer: 

 

 

AMBIENTE COMUM DE TROCA DE INFORMAÇÃO: 
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Avaliação do especialista 

Você concorda com a necessidade de um local virtual para a troca de arquivos e 
informações concentradas entre todos os envolvidos no processo de projeto? 

Sim  

Não  

Se sim, deixe considerações para o uso efetivo 
da mesma: 

 

 
 

ORGANOGRAMA DA EQUIPE INTEGRADA DE PROJETO: 

Avaliação do especialista 

Você concorda com a necessidade de se esclarecer à todos os envolvidos as 
responsabilidades dentro do processo de projeto BIM? 

Sim  

Não  

Se sim, deixe sua consideração do porquê da 
relevância: 

 

Avaliação do especialista 

Você concorda que cada organização envolvida deve ter um único responsável 
pelo repasse e recebimento de informação às demais? 

Sim  

Não  

Se sim, deixe sua consideração do porquê da 
relevância: 

 

 

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO: 

Avaliação do especialista 

Você concorda com a necessidade da elaboração de um documento que 
estabeleça regras de relacionamento, entregas e posturas dos envolvidos no 
processo de projeto e produção do modelo BIM de uma edificação – 
individualmente para cada empreendimento?  

Sim  

Não  

Se sim, deixe sua consideração do porquê da 
relevância: 

 

Avaliação do especialista 

Caso veja a necessidade, concorda que ele deve ser elaborado pela empresa 
contratante do projeto, com colaboração das demais empresas e aprovado por 
todos ao final? 
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Sim  

Não  

Deixe sua consideração caso discorde:  

Avaliação do especialista 

Você concorda que este documento deve ser elaborado no início do processo de 
projeto (após a contratação dos projetistas)? 

Sim  

Não  

Se não, deixe sua consideração do momento 
adequado para elaboração do mesmo: 

 

 

CLAREZA QUANTO AO QUE SE ESPERA DO PROJETO E MODELOS: 

Avaliação do especialista 

Você concorda que a qualidade do modelo entregue pelo contratado (projetista) 
depende diretamente da clareza nos objetivos do contratante? (Clareza nos 
usos pretendidos ao modelo contratado) 

Sim  

Não  

Deixe sua consideração:  

 

DIRETRIZES DE CONTEÚDO DO BEP (PLANO DE EXECUÇÃO BIM) 

CONTEÚDO PROPOSTO CONSIDERA 
NECESSÁRIO? 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O TÓPICO PROPOSTO: 

OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 
GERAIS DO PROJETO: 

- informações de desempenho 

esperado para o 

empreendimento (custo, prazo 

de execução, qualidade, 

indicadores de 

sustentabilidade); 

- padrão, área, acabamentos e 

demais informações do 

empreendimento; 

- cronograma do 

empreendimento; 

  


