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PARTE I
SUMÁRIO EXECUTIVO
INTRODUÇÃO
A indústria da construção está passando por uma
mudança de paradigma com a introdução dos
conceitos e tecnologias do Modelo de Informação
da Construção (Building Information Modelling –
BIM, na sigla em inglês).
As iniciativas nacionais BIM estão sendo
desenvolvidas e implementadas pelo Governo,
grandes clientes e agências regionais ao redor do
mundo. Os motivadores de todas essas iniciativas
incluem:
• Melhorar a eficiência e sustentabilidade de
projetos e da construção civil em geral;
• Melhorar a previsibilidade de resultados de
projeto e o retorno de investimentos;
• Aumentar as exportações e estimular o
crescimento econômico.
A indústria da construção no Brasil está entre as
maiores do mundo, sendo responsável por 2%
da indústria global. A adoção dos conceitos e
ferramentas BIM em uma indústria tão grande pode
levar a um impacto significativo nos três objetivos
mencionados acima. Nesse contexto, os agentes
que elaboram e executam políticas no Brasil
procuram desenvolver iniciativas para aumentar a
difusão do BIM no setor de construção.
Sob o patrocínio do programa “Diálogos
Setoriais União Europeia - Brasil”, o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão selecionaram um consultor de BIM da UE
(Dr. Mohamad Kassem) e um consultor local (Prof.
Sergio Leusin) que conduziram uma pesquisa
estruturada do BIM na União Europeia e no Brasil e
desenvolveram, com suporte do grupo de trabalho
FIESP/DECONCIC, um conjunto de recomendações
e conclusões para difusão do BIM no Brasil.
A ilustração e exame do BIM na UE e no Brasil
estão inseridos na Parte II. Os detalhes e a lógica
utilizada para seu desenvolvimento estão incluídos
na Parte III. Adicionalmente, este documento
resume as principais recomendações da estratégia
e o feedback obtido em reuniões com os principais
atores no Brasil envolvidos com o tema.
As recomendações estão divididas em nove áreas
ou componentes, incluindo: estratégias, objetivos
e estágios, protocolos e guias; atores líderes;
biblioteca digital de objetos; arcabouço regulatório;
medidas e otimização; educação e treinamento;
infraestrutura de tecnologia e viabilidade econômica
e capacidade em pesquisa1.
Cabe ressaltar que o documento em questão
é composto pela visão de seus autores, não
refletindo, necessariamente, um posicionamento
dos patrocinadores do estudo.

1. As recomendações foram divididas em áreas baseadas em um quadro,
inicialmente desenvolvido pelo Dr. Bilal Succar em 2010, e então refinado
em conjunto com o Dr. Kassem através de uma revisão abrangente dos
mandatos, protocolos e guias BIM em vários países (Kassem, Succar, &
Dawood, 2013) (Kassem, Succar, & Dawood, 2014).
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estratégias, objetivos
e estágios

Orçamento e Gestão (MPOG)2
fortalecimento do BIM;

• De forma gradual (por estágios), tornar
o BIM obrigatório em projetos e obras do
Governo Federal. A abordagem em estágios
consiste de quatro dimensões: prazo de
exigência, valor do projeto, fase do projeto e tipo
do projeto (Tabela1).

• Incorporar o fortalecimento do BIM no País
como uma “agenda estratégica nacional da
construção civil”;
• Desenvolver ações coordenadas entre
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (MDIC), o Ministério das
Cidades, e o Ministério do Planejamento,

para o

2. Isto é muito relevante devido as suas responsabilidades distribuídas dentro do Governo Federal para a indústria da construção que representam um
desafio para desenvolver uma estratégia de construção nacional.

Tabela 1. Abordagem sugerida em estágios para tornar o BIM mandatório em programas financiados pelo
Governo Federal no Brasil – Sugestão dos Consultores
ANO
2016

2018

Tipo e tamanho
de ativo

Projetos de moradia, escolas e hospitais
financiados pelo Governo Federal com valor maior
que R$ 3 milhões.

Todos os projetos financiados pelo Governo
Federal com valor maior que R$ 3 milhões.

Fase do projeto

Da concepção à construção.

Da concepção à operação

Estágio de uso
do BIM

Colaboração BIM baseada em arquivo
compartilhado.*

Colaboração BIM baseada em arquivo
compartilhado.

Tipo de projeto

Novas construções

Novas construções e renovações

protocolos e guias
• Definir um “comitê de direção técnica”
composto por especialistas em construção
civil que será responsável por desenvolver
padrões e protocolos em BIM exigidos para
entregar as diretrizes para 2016 e 2018. Este
comitê de direção técnica deve ser presidido
por um especialista da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT) - Comissão de
Estudo Especial de Modelagem de Informação
da Construção CEE-134, ademais deve ser
composto por representante da Diretoria de
Obras Militares do Exército Brasileiro, ou de
um órgão representativo da indústria. Por fim,
ele deve incluir representantes de toda a cadeia
de fornecimento assim como de escritórios
de advocacia e companhias de tecnologia e
software;

__________________________
* Colaboração BIM baseada em arquivo compartilhado se refere a utilização de BIM no qual os projetos participantes de uma cadeia de abastecimento produzem,
de acordo com protocolos predefinidos, modelos BIM federados compartilhados de BIM que são vinculados para fins especializados (por exemplo coordenação de
projeto) em momentos específicos durante as fases do ciclo de vida do projeto. Essa forma de colaboração pode ocorrer em ambientes e clientes de uma mesma
área de trabalho ou em servidores com base em nuvem.
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• Atualizar os padrões pré-BIM tais como os
definidos por meio da Portaria nº 2296, de 23
de julho de 1997 a qual descreve os métodos
para projetar, orçar e controlar projetos de
construções e serviços de construção, e os
“Manuais de Escopo”, que descrevem a
arquitetura e os serviços de gerenciamento de
projeto e seus respectivos produtos;
• Desenvolver protocolos integrados
organizados pelo uso do BIM em diferentes
fases de projeto sem dividi-los em tantos
volumes ou partes quanto os usos do BIM. Isso
é compatível com a metodologia atual utilizada
no Brasil para desenvolver a biblioteca digital
BIM. Tais protocolos devem se referir a padrões
estabelecidos pré-BIM disponíveis no Brasil, como
mencionado no ponto anterior, após sua revisão e
atualização. Detalhes sobre o conteúdo sugerido
dos protocolos estão incluídos na Parte III;
• Incentivar e promover estudos de caso
em BIM para mostrar histórias de sucesso da
implantação de protocolos e fluxos de trabalho
com uso do BIM em projetos do setor público.

ATORES LÍDERES
• Desenvolver uma rede de atores líderes com
“poder de decisão” e “responsabilidades
voluntárias” a ser chamada de “GT BIM Brasil”
(Figura 1);
• Escolher um líder encarregado de gerenciar
o GT BIM Brasil com a responsabilidade de
desenvolver, coordenar e implementar os
objetivos do BIM. O líder do GT BIM Brasil
pode ser um especialista de qualquer uma das
organizações incluídas na Figura 1;
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• Definir os três principais comitês dirigentes:
1. Comitê de Direção Técnica, 2. Comitê de
Direção de Educação e Treinamento, e 3.
Comitê de Direção de Engajamento, com
responsabilidades distribuídas para obter os
seguintes objetivos:
√ Objetivo 1: desenvolver e promover
protocolos, guias e outras normas técnicas
necessários para a implementação do
BIM;
√ Objetivo 2: garantir engajamento da
indústria com a política do BIM em nível
estadual e federal;
√ Objetivo 3: promover o fornecimento de
uma infraestrutura de tecnologia adequada
para a aquisição pública de projetos BIM
com o suporte de organizações de tecnologia
e pesquisa;
√ Objetivo 4: definir um plano de ação
(contendo requerimentos e objetivos) sobre
aprendizado e treinamento em BIM com foco
no ensino superior, especialistas vocacionais
e ensino técnico;

8

√ Objetivo 5: disponibilizar financiamento
para pesquisa e desenvolvimento de projetos
em BIM;
√ Objetivo 6: influenciar a definição de
incentivos, através de desonerações fiscais
para a implementação de tecnologias BIM
em organizações e para o treinamento de
recursos humanos em BIM.
Sugestões sobre inclusão e liderança de cada
comitê de direção e responsabilidades relativas
estão incluídas na Parte III.
• Definir um grupo brasileiro do
“buildingSMART” para fornecer e construir
expertise em padrões abertos, os quais
estão atualmente em falta no país foi uma
sugestão apresentada.
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Governo Federal
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
• Ministério das Cidades
• Caixa Econômica Federal

GT BIM Brasil

Líder ou Diretor do GT BIM Brasil

Comitê de
Direção
Técnica

Presidido por um especialista
da ABNT (CE-134), Diretoria de
Obras Militares ou organismo
representante da indústria

Comitê de
Direção de
Educação e
Treinamento

Comitê de
Direção de
Engajamento

Presidido por um especialista
da academia ou sindicatos
profissionais

Presidido por um especialista
do organismo representante da
indústria

As partes interessadas fornecendo presidentes e
especialistas para diferentes comitês de direção

Organismos de
normalização

Sindicatos
profissionais
(arquitetos,
engenharia,
etc.)

Diretoria de
Obras Militares

Conselhos
de pesquisa
e inovação

Representantes
de organismo da
indústria

Organizações
Academia
de
(ANTAC,
Universidades, pesquisa &
tecnologia
etc.)

Associações
representantes
da indústria
de material de
construção

Grupos
de interesse
em BIM

Demais
Associações
da Cadeia
Produtiva de
Construção
Civil

Centros
ou Grupos
Estaduais
em BIM

BuildingSMART
Grupo
Brasileiro

Figura 1. GT BIM Brasil: uma estrutura em rede de motivadores e promotores BIM
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bibliotecas DIGITAIS

arquitetos e engenheiros usam tais dados no
processo de especificação; o fator que afeta
o tamanho do arquivo de objetos digitais BIM
e seu impacto no tamanho de modelos BIM
desenvolvidos por arquitetos, etc;

• Finalizar as normas de classificação
(como a ABNT NBR 15965 – partes 3 a 7)
as quais atualmente estão em um estágio
avançado e são necessárias para a classificação
e identificação de objetos na biblioteca BIM;

• Desenvolver um modelo de autofinanciamento
para assegurar que a biblioteca digital BIM que
está sendo elaborada com apoio do MDIC/
ABDI/DEC-Exército seja autossuficiente, não
requerendo o suporte e o financiamento do
Governo Federal indefinidamente. Confiança e
acessibilidade são dois fatores-chave críticos
para sucesso no modelo a ser adotado. Uma
estratégia para conseguir estes dois fatores é
descrita como sugestão na Figura 2:

• Desenvolver normas para conteúdo
gráfico e não-gráfico, que têm de ser
acordadas com fabricantes e especificadores.
A consulta com fabricantes e especificadores
neste processo é muito importante, dada sua
influência na adoção de tais normas – por
exemplo, é muito importante entender como

Figura 2. A baixa taxa de hospedagem e o processo de garantia de qualidade como
mecanismo fundamental para uma biblioteca digital BIM pública autossustentada.
A taxa é usada para
pagar por Garantia
de Qualidade e
manutenção da
biblioteca

2

1

8

Fabricantes
pagam uma taxa
baixa
de hospedagem

Especialistas
confiam
nos dados da
biblioteca digital BIM

4

Especificadores
usam a biblioteca
para especificação
eletrônica e seleção
eletrônica

Mais e mais
objetos BIM estão
disponíveis na
biblioteca digital BIM

5

7

3

10

Fabricantes
estão interessados
em desenvolver
objetos BIM

6

Fabricantes
veem o valor da
biblioteca
digital BIM
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ARCABOUÇO REGULATÓRIO
• Desenvolver um documento que inclui
termos gerais de referência abordando as
obrigações, responsabilidades e direitos
de propriedade intelectual. Este deve ser
desenvolvido somente após os objetivos,
estratégias e estágios serem definidos. Este
documento pode ser parte de protocolos e guias
BIM;
• Incluir protocolos BIM e os elementos
regulatórios mencionados acima como partes
integrais de formas tradicionais de contratos.
Em muitos países, arcabouços regulatórios préBIM exigiram pouca ou nenhuma mudança,
especialmente em caso de contratos em
parceria ou do tipo colaborativo;
• Especificar um novo papel profissional a
ser chamado de “gerente de resultado BIM”
ou “gerente de informação”, responsável por
gerenciar informação em projetos. Isto não deve
ser confundido com o papel de coordenador
de BIM que normalmente vem da empresa de
design ou da empreiteira com tarefas tais como
coordenação de projeto que permanece sobre
sua responsabilidade. “Gerente de resultado
BIM” ou “gerente de informação” representa
os clientes no projeto e deve ser escolhido em
todos os projetos.

medidas e otimização
O desenvolvimento de avaliação em BIM é
recomendado para dois contextos específicos:
• Capacidade da cadeia de fornecimento
do projeto: Esta avaliação é específica do
projeto e não deve ter propósito de certificação.
Pode ocorrer durante a fase de pré-contrato;
• Indivíduos e organizações: Esta
avaliação pode ocorrer a qualquer momento

e pode levar à sua certificação. O Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
está considerando o desenvolvimento de
tal estrutura de competência baseado em
uma metodologia comprovada, baseada em
unidades já aplicadas em outras áreas.

educação e
treinamento
• Desenvolver diretrizes para aprendizado
do BIM no ensino superior em nível federal e
para treinamento profissional. A rede existente
“BIM Brasil” pode realizar esta tarefa, com a
inclusão de especialistas de diferentes sindicatos
profissionais;
• Estabelecer e entregar dois projetos chave
de aperfeiçoamento profissional em nível
federal:
√ Um com o objetivo de treinar acadêmicos da
coordenação da área de “built environment”
em todo o Brasil. Esse programa pode ser
projetado após as diretrizes acima terem
sido desenvolvidas;
√ Um com o objetivo de treinar servidores
públicos que estarão envolvidos na aquisição
do projeto BIM. Os primeiros a adotar o
BIM no setor público brasileiro como, por
exemplo, a “Diretoria de Obras Militares”
(DOM) assim como especialistas do setor
privado podem liderar o treinamento em
departamentos governamentais;
• Desenvolver e implementar programas
de certificação para treinamento profissional
de acordo com as diretrizes estabelecidas;
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• Incentivar, através da redução de impostos, o
treinamento do contingente atual de profissionais
da indústria de construção. Mais detalhes sobre
este item serão incluídos posteriormente na
recomendação de “viabilidade econômica”.

infraestrutura de
tecnologia
• Realizar um estudo necessário para produzir
uma especificação técnica de um sistema online
de colaboração em BIM no Brasil, baseado nos
padrões e protocolos desenvolvidos para o BIM;

• Utilizar a especificação técnica da
ferramenta online para conduzir uma análise
de possibilidades de aprimoramento do
sistema OPUS atual (desenvolvido e implantado
pioneiramente no Departamento de Obras
Militares do Exército). Com base nesta análise,
uma decisão pode ser tomada tanto para
estender e adaptar o sistema OPUS para toda
a indústria de construção brasileira quanto para
desenvolver um novo sistema;
• Em ambos os casos (isto é, aprimorando
o OPUS ou desenvolvendo um novo sistema),
os parâmetros listados na Tabela 2 devem ser
considerados como parte da solução.

Tabela 2. Parâmetros técnicos para o desenvolvimento de um sistema de colaboração BIM online
Parâmetro Técnico

Definição

Automação de serviço

O grau de coleta automática de informação relevante do projeto e grau de avaliação
automática das informações e regras incorporadas em protocolos e normas BIM.

Compatibilidade de código
funcional

A medida de quão compatível o sistema é com descrições funcionais de regulamentos e
legislação da construção.

Integração de sistema e
interoperabilidade

O nível de integração e interoperabilidade do sistema com sistemas e bases de dados
relevantes.

Flexibilidade e generalidade

A capacidade de soluções de estruturas de processamento de diferente classificação, escala
e complexidade.

Grau de abertura

A extensão em que o sistema é desenvolvido como uma plataforma aberta baseada em
tecnologia não proprietária.

Potencial de escala

Potencial para futura ampliação de volume de dados e número de usuários.

Interface com o usuário e
Gerenciamento amigável

Capacidade de passar por manutenção por não especialistas em tecnologia de software e
adaptabilidade frente à evolução de padrões na indústria.

VIABILIDADE ECONÔMICA E
CAPACIDADE EM PESQUISA
• Propor incentivos fiscais e creditícios que
contribuam para a redução do custo nas PME de:
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√ Adquirir ferramentas de software e hardware
exigidos para o BIM;
√ Treinamento de pessoal;
√ Consultoria para a implementação do BIM.
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Tais incentivos podem ser obtidos:
• Pela desoneração tributária dos três
custos acima que cubra até um limiar
máximo definido previamente;
• Por meio da criação de um fundo ad hoc
de construção civil digital ou linha de crédito
subsidiada para financiar todos ou alguns dos
custos acima (por exemplo, software BIM);
A seleção de que medida adotar exigirá um estudo
detalhado de viabilidade. A princípio, o fundo ad hoc
ou a criação de uma linha de crédito subsidiada
exigirá menos mudanças nas legislações atuais, se
comparado à redução de impostos; será mais rápido
de estabelecer e implementar e é flexível em termos
de criação e variação do orçamento disponível.
Contudo, pode ser uma opção menos ampla que a
redução de impostos, já que o financiamento pode
não ser suficiente para cobrir todas as iminentes
solicitações.
• Criação de editais /concorrências de
financiamento de pesquisa para BIM e construção
digital aberta para propostas conjuntas por
organizações acadêmicas e de negócios;
• Dedicar uma parte da iniciativa “Ciências
sem fronteiras” para estudos de pós-graduação
na área de construção digital e BIM.

FEEDBACK DA REUNIÃO
FIESP / DECONCIC
Após a apresentação de tais recomendação na
reunião FIESP/DECONCIC, que foi realizada dia 16
de novembro de 2014 em São Paulo, os seguintes
pontos foram discutidos:
• A representante da Associação Brasileira
da Indústria de Materiais de Construção
(ABRAMAT), considerou que o grupo de
trabalho DECONCIC corresponde de alguma
forma ao GT BIM proposto;
• Vários representantes sublinharam
a importância de ter grupos de trabalho que
são formalmente encarregados de desenvolver
objetivos diferentes como indicado nesta
proposta. A carga de trabalho para o atual
grupo de voluntários e membros é considerada
muito intensa;
• O representante do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) expressou
interesse em liderar o desenvolvimento de
perfis de competência de BIM na indústria de
construção;
• A ABRAMAT manifestou a intenção de iniciar
um processo de mobilização de seus membros
associados em assuntos relacionados à
produção de componentes digitais para
bibliotecas BIM;
• O representante da Associação Brasileira
dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), enfatizou
a importância de serem sistematizados
estudos para proposição de incentivos fiscais
e desoneração tributária como estímulo aos
investimentos das empresas em BIM.
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PARTE II - APLICAÇÃO E USO DA MODELAGEM
DE INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO NO BRASIL
E NA UNIÃO EUROPEIA
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a - Modelagem de Informações da
Construção no Brasil
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Introdução
A inserção do BIM – Building Information Modelling
– vem provocando uma profunda reorganização
no setor da construção em todo o mundo. O BIM
pode ser definido como “representação virtual
das características físicas e funcionais de uma
edificação, por todo o seu ciclo de vida, servindo
como um repositório compartilhado de informações
para colaboração” (NIBS, 2007). Trata-se de
uma inovação tecnológica radical de processo,
alterando funções, responsabilidades e conteúdos
de produtos ao longo de todo o ciclo de vida das
construções.
O impacto do BIM não se limita às edificações, mas
alcança desde a indústria de produtos e materiais,
passa pelos projetos e obras de edifícios, estradas
e outros tipos de infraestrutura e se prolonga pela
manutenção e desmonte ou reuso destas obras.
Entretanto, o setor da construção de edifícios pode
ser visto como elemento central deste processo de
difusão, pois cria demanda para os demais setores
e assim sendo, neles orienta a difusão do BIM.
Sua implantação ocorre por meio de um conjunto
de aplicativos que se articulam em “plataformas
tecnológicas”, compostas por aplicativos
interoperáveis de um mesmo ou de diferentes
fornecedores. Estas plataformas definem a
nova tecnologia de processo, de projeto e de
gestão da operação, sendo variadas conforme
a etapa do ciclo de vida da obra e as diferentes
especialidades envolvidas, mantendo, porém, a
integridade e consistência da informação e a
interoperabilidade destes diferentes sistemas
ao longo de todo este ciclo.
O foco na integridade e consistência da informação
evidencia que o BIM traz novos processos de
comunicação entre os diferentes agentes do

projeto e demais intervenientes no ciclo de vida
da edificação, levando à reorganização de fases,
agentes e produtos no projeto. Em decorrência, o
projetista ou gestor necessita de um novo conjunto
de conhecimentos e habilidades.
Enquanto no processo de projeto “clássico”
imagina-se em 3D e representa-se em 2D, no
projeto de BIM imagina-se em 3D e a representação
é através de uma construção virtual comumente
chamada de “modelo”. A representação em
2D, ainda necessária, é quase completamente
automatizada, sendo complementada e integrada
a bases de dados externas, vinculada com
especificações de requisitos de desempenho e
outras informações que no processo de projeto
anterior eram desconectadas entre si.
Como resultado, os projetistas conseguem maior
produtividade, eficácia e efetividade, gerando
informação mais aprofundada e consistente.
Em decorrência, os construtores se beneficiam
da redução de erros e inconsistências, maior
previsibilidade e menores custos totais de obra.
Já os proprietários conseguem menores custos
de operação, previsão mais precisa da efetiva
disponibilidade do bem e maior tempo de usufruto
decorrente da melhor qualidade de produto.
Finalmente os fornecedores de produtos e materiais
conseguem maiores facilidades de comunicação
com seus clientes e parceiros, logística mais
rápida e barata e melhor acompanhamento do
ciclo de vida do produto. Segmentos de produção
customizada, tais como pré-fabricados em geral,
esquadrias e coberturas, beneficiam-se ainda
de uma melhor integração entre concepção e
produção, resultando em custos significativamente
menores.
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Percebe-se que o BIM implica em uma alteração
radical do processo de projeto, que se reflete em
uma determinada articulação de atores da estrutura
produtiva local. Esta articulação varia conforme
países e regiões e no âmbito deste estudo vamos
enfocar no Brasil, mas sempre lembrando que ele é
inserido no MERCOSUL por razões culturais, legais e
mercadológicas.
A inserção do BIM rearticula atores em função
de novas funções e conteúdos de produto, mas
deve respeitar as dimensões culturais, legais,
regulamentares e estruturas econômicas mais gerais
existentes. Por isto, em termos organizacionais, a
construção brasileira não será semelhante à europeia,
mesmo após a ampla utilização do BIM.
De acordo com esta abordagem, para avaliar a difusão
do BIM devemos analisar diferentes dimensões,
através dos respectivos indicadores, a saber:
a) No conhecimento do corpo técnico, seja na
área de formação, seja na capacitação atual. Na
primeira, um bom indicador são as publicações
acadêmicas, na segunda, os artigos técnicos em
revistas e outras publicações especializadas.
b) Na organização técnica, seja na organização
do trabalho, seja por ações de empresas,
sempre levando em consideração a setorização
básica de empresas de construção de edifícios,
infraestrutura, projetos e consultoria etc. 3
c) Na estrutura técnica, representada pelos
equipamentos, aplicativos e redes de comunicação
disponíveis.
d) No arcabouço regulatório, representado pela
legislação, normas e regulamentos pertinentes.
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3. Para uma visão setorial mais detalhada ver Estudo Prospectivo Setorial Construção Civil, Relatório Panorama, disponível em http://jornalggn.
com.br/sites/default/files/documentos/relatorio_adbid_2011_-_panorama_setorial_de_construcao_civil.pdf

É importante destacar que o grau de formalização
e normalização de processos e produtos é diferente
conforme países ou regiões, considerando a
informação técnica sobre produtos sistematizada
e disponível e a existência de referência de
modelos contratuais consolidados por associações
profissionais/empresariais. Neste sentido, o volume
e alcance dos regimentos de toda natureza é muito
mais elevado na Europa do que no Brasil. Mesmo
comparando a União Europeia com EUA há diferenças
de enfoque muito significativas, em particular sobre o
papel do Estado.
Do mesmo modo, o grau de integração da cadeia
produtiva também varia muito e a participação dos
segmentos de concepção e gerenciamento na
formação de valor é relativamente menor no Brasil,
o que reduz a capacidade destes subsetores para a
absorção de novas tecnologias.
Finalmente, os processos de formação de preços e
de contratação (Design-Bid-Building, Procurement
etc.) também são variados e têm forte influência nas
decisões empresariais, sendo que no Brasil prevalece
a licitação por menor preço ofertado e uma profunda
separação entre concepção e execução da obra, na
contramão da visão integrada proposta pelo BIM.
Ao avaliar o processo de difusão tecnológica devese considerar todas estas diferenças e sugestões de
encaminhamento as quais precisam ser embasadas
em uma cuidadosa análise do quadro cultural
existente.
Em que pese este cuidado, a adoção de métricas
semelhantes ao avaliar o quadro na União
Europeia e a situação no Brasil é importante
para que as comparações sejam consideradas
metodologicamente válidas, visto que nas conclusões
manteve-se a proposta de relacionar os dados
brasileiros com a estrutura utilizada na análise do
caso Europeu, com oito vetores para a avaliação de
maturidade, representada pela Figura 1.
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Figura 1: Vetores para avaliação do nível de maturidade BIM
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Fonte: http://www.bimframework.info, acesso em 25/07/2014.
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1. difusão bim no brasil
1.1. Na estrutura legal
e normativa

o texto não se refere a tecnologias mais recentes,
como Drywall ou steel frame, nem tampouco a
novos materiais.

A estrutura regulatória dos processos de projeto e
construção no Brasil é bastante limitada. Existem
poucas normas e regulamentos de produtos e
serviços de construção, sendo alguns desses
documentos ultrapassados4.

No âmbito das associações profissionais de
engenheiros e arquitetos também se percebe pouca
regulação, existente na sua maioria nos aspectos
de remuneração e ética. Assim, temos tabelas de
remuneração de serviços de arquitetos elaboradas
por alguns Sindicatos, pela ASBEA, pelo IAB e
pelo CAU, todas resumidas quanto às definições
destes serviços. A exceção marcante é o conjunto
de Manuais de Escopo7, um extenso trabalho que
abrange a descrição dos serviços de arquitetura, de
coordenação de projeto e seus respectivos produtos.
Entretanto, nesses documentos não há referência
ao processo de projeto BIM e seus produtos
são decorrentes de processos “tradicionais” e,
consequentemente, às vezes são incompatíveis
com o BIM.

Apenas os processos licitatórios públicos têm
uma legislação específica, inexistindo regulação
federal, estadual ou municipal sobre a prestação
destes serviços no nível privado, à exceção da
legislação que define as atribuições profissionais
(relativa ao sistema CONFEA/CREA e CAU) e de
alguns regulamentos citados adiante, voltados à
prestação de serviços para órgãos públicos. Assim
sendo, não é de estranhar que ainda não existam
leis ou decretos relativos ao uso de BIM. A notável
exceção é o Caderno BIM, ou Termo de Referência
para desenvolvimento de projetos com o uso da
Modelagem da Informação da Construção (BIM)5,
elaborado pelo Governo Estadual de Santa Catarina
e publicado em março de 2014, como parte da
documentação de licitação para elaboração do
projeto de um hospital.
Na esfera federal, existe um conjunto de Manuais
da SEAP6, publicado pela Portaria nº 2.296, de 23
de julho de 1997, que descreve não só as práticas
de projeto e orçamentação, como o controle e
serviços de construção. Esses documentos foram
inicialmente elaborados em 1980 e atualizados
por esta Portaria, mas desde então não passaram
por revisão ou modernização. Diversos serviços e
especificações estão notoriamente ultrapassados e
4. Segundo relatório interno elaborado no âmbito de convenio MDIC –ABNT.
5. Disponível em http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=8986&Itemid=85
6. Disponíveis em www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm
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Ainda sob responsabilidade da ASBEA, foi
desenvolvido o “GUIA ASBEA de Boas Práticas
em BIM8 - ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE
PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DO BIM”, um
documento introdutório que orienta a implantação
de BIM em escritórios de arquitetura.
Cabe ainda destacar alguns manuais e guias
desenvolvidos sob responsabilidade da CBIC Câmara Brasileira da Indústria da Construção - em
geral sobre processos específicos, como o Manual
de Uso, Operação e Manutenção das Edificações e
outros temas.
Já no campo normativo, legalmente concentrado na
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas responsável por todas as normas técnicas no país,
7. Disponíveis em www.manuaisdeescopo.com.br
8. Disponível em http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/
acesse-o-guia-bim-pelo-site-da-asbea-301753-1.asp
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também existem relativamente poucas normas.
O CB-2 - Comitê Brasileiro de Construção Civil responsável pela normalização de todos os serviços
de construção, inclusive projetos, lista apenas 184
documentos enquanto o CB-18 - Cimento, Concreto
e Agregados - apresenta 327 normas. Se somadas
as normas voltadas a produtos, materiais e serviços
aplicáveis a construção de outros comitês, estimase que o total de normas aplicáveis à construção
seja em torno de 1200, um volume muito inferior ao
encontrado na UE ou nos EUA.
Existe, entretanto uma comissão especial de estudo
voltada ao BIM, a ABNT/CEE-134 Modelagem de
Informação da Construção, estabelecida em 2010
e que desde então elaborou três normas:
• ABNT NBR ISO 12006-2:2010  Construção
de edificação — Organização de informação da
construção Parte 2: Estrutura para classificação
de informação
• ABNT NBR 15965-1:2011 Sistema de
classificação da informação da construção Parte
1: Terminologia e estrutura
• ABNT NBR 15965-2:2012 Sistema
de classificação da informação da construção
Parte 2: Características dos objetos da
construção
A primeira norma é a tradução da ISO 12006. A
norma 15965, prevista para ser constituída por
sete partes, é uma adaptação da OMNICLASS às
condições brasileiras e deve estar concluída no
primeiro semestre de 2015.
Esta mesma comissão tem um grupo de trabalho
dedicado ao estudo da normalização dos requisitos
de conteúdo para objetos virtuais para uso nos
processos BIM e respectivas bibliotecas, mas ainda
não publicou nenhum documento.

1.2. difusão na
academia
A área acadêmica foi a primeira a demonstrar
interesse sobre BIM. Em 1996, foram defendidas as
primeiras dissertações no tema, na UFF. No ano de
2000, teve início o projeto CDCON – Classificação
e Terminologia para a Construção –, em resposta a
um Edital da linha HABITARE, da FINEP, Financiadora
de Estudos e Projetos, apoiado também pelo CNPq
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico - MCT - Ministério da Ciência e
Tecnologia - e ANAMACO - Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção. A cargo de
equipes das universidades UFF, UFSC e UFRGS este
projeto veio fortalecer a discussão das aplicações
de Tecnologia de Informação na construção, tendo
sido o embrião de outros grupos de pesquisa que se
constituíram desde então. Atualmente, boa parte da
pesquisa BIM nas universidades se articula através
da Rede BIM Brasil (www.redebimbrasil.org.br),
conjunto de grupos de pesquisa das Universidades:
• UFPR – Universidade Federal do Paraná
• USP – Universidade de São Paulo
• UFF – Universidade Federal Fluminense
• UFBA – Universidade Federal da Bahia
• UNICAMP – Universidade Estadual de
Campinas
• UFV – Universidade Federal de Viçosa
• UFRGS – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
• UPM – Universidade Presbiteriana
Mackenzie
• UFC – Universidade Federal do Ceará
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Em 2002, foi realizado o primeiro evento de
Tecnologia de Informação aplicado à construção,
o TIC, organizado pelo Grupo TIC da UFPR, e
desde então este evento tem se repetido a cada
dois anos com o apoio da ANTAC - Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído
- sendo o próximo em 2015 na cidade de Recife.
Este congresso científico, ao lado do SISGRAPH,
SIBGRAPI, SIBRAGEC, GRAPHICA e do ENTAC, tem
recebido a maior parte da produção científica no
tema BIM.
O apoio a estas pesquisas vem do CNPq através de
seus editais anuais e por parte da FINEP, que em
duas chamadas públicas (7/2009 e 06/2010) do
programa MCT/MCIDADES/Finep/Ação Transversal
- Saneamento Ambiental e Habitação incentivaram
a criação de redes de pesquisa voltadas ao

“desenvolvimento
de
soluções
inovadoras em tecnologia da
informação e comunicação aplicadas
à construção, visando à melhoria
da qualidade e produtividade do
segmento da habitação de interesse
social, com destaque para: Building
Information Modeling (BIM) e outras
soluções para suporte ao processo de
gerenciamento de projetos; simulação
de desempenho; e operação de
edificações”.
Desde então, a produção de artigos e outras
publicações cresceu significativamente, ainda
que em volume aquém do ideal com relação à
importância da construção na economia, como
mostra o levantamento de teses e dissertações
sobre o tema, no Gráfico 1.

Gráfico 1: Teses, dissertações e artigos sobre temática BIM
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Para a elaboração deste levantamento foram
consultadas as bases de dados do CNPq, CAPES
e das universidades acima listadas, assim como
de todas as participantes da rede BIM Brasil.
Infelizmente estas bases, em geral, tardam a
incluir a produção e frequentemente algumas
teses e dissertações por motivos diversos. Houve
ainda greves de funcionários na USP e na UFRJ
no período de levantamentos que dificultaram
a consulta às bibliotecas. Deste modo estes
números não devem refletir a realidade e a
produção efetiva deve ser superior à indicada,
mas a tendência geral, de forte crescimento
após 2008 deve permanecer inalterada.

SP oferece desde o início de 2014, cursos BIM
para técnicos de nível médio e o SENAI RJ
anunciou iniciativas no tema para o segundo
semestre de 2015.

1.3. difusão no corpo
tÉcnico
Do mesmo modo que a produção acadêmica,
o levantamento de artigos técnicos nas
principais revistas brasileiras (AU – Arquitetura
e Construção, Mercado e Construção, TÉCHNE
e Finiestra) revelou um crescimento a partir de
2008, sendo identificada a primeira publicação
em 2006, como mostra o Gráfico 2, embora o
levantamento tenha abrangido desde 1990.

Cabe ainda destacar que em 2013 foi iniciado
no CIMATEC do SENAI BA um curso de
especialização (360 horas e monografia) na
temática Gerenciamento BIM. No mais, o SENAI

Gráfico 2: Publicações técnicas na temática BIM
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As práticas e tecnologias em BIM ainda não se
refletiram na formação profissional e podemos
afirmar que os currículos da maioria das
universidades não contemplam disciplinas em BIM.
Identificamos apenas duas faculdades de arquitetura
e de engenharia que oferecem disciplinas neste
tema, ambas em São Paulo. Já na pós-graduação
existem mais esforços e todas as universidades da
rede BIM tem alunos dedicados ao tema.

1.4. difusão na área
pública
Na área pública, a implantação de BIM tem sido
mais lenta que na academia e nas empresas,
em que pese o pioneirismo da Engenharia
do Exército, que ainda em 2006 iniciou seu
trabalho no tema, descrito no Estudo de caso
adiante. Entretanto, na ocasião, foi uma iniciativa
interna, sem repercussão externa, dadas as
características de operação desta instituição.
Apenas nos últimos dois anos a experiência tem
sido divulgada fora do Exército.
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Possivelmente a primeira ação estatal com
resultados públicos foi em 2010, quando
ocorreu a contratação para desenvolvimento
de uma versão inicial de Biblioteca BIM para
a tipologia de edificação do Programa “Minha
Casa Minha Vida”, por demanda do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior – MDIC, e da Agencia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial - ABDI, como
parte do programa “Ações estruturantes
para a modernização da Construção”, que
contemplava um item específico relativo ao
incentivo ao uso de BIM. Desde a publicação
em 2011, este conjunto de gabaritos e famílias
de produtos genéricos, desenvolvidos pela
CONTIER ARQUITETURA em conjunto com
a GDP – Gerenciamento e Desenvolvimento
de Projetos, tem sido largamente distribuído

pela INTERNET, servindo como referência para
projetos do gênero e como elemento de estudo
na formação BIM.
Também em 2010, foi realizada pela CDURP
– Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro - a primeira
licitação que fez referência ao BIM. Mas apenas
em 2014 surgiram outras licitações que
exigiram processos BIM, uma para projetos de
cerca de 270 aeroportos regionais, organizada
para a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
– por meio do Banco do Brasil, e outra referente
a dois hospitais pelo Governo de Santa Catarina.
Santa Catarina foi o primeiro estado a definir
um programa de implantação de BIM e deve
exigir que a partir de 2015 os projetos sejam
apresentados nesta plataforma, mas este
procedimento ainda deve ser regulamentado.
Um aspecto interessante é o fato de que diversos
projetos públicos, tais como o Museu do Amanhã
e alguns estádios para a Copa do Mundo de
Futebol e instalações para as Olimpíadas estão
sendo executados ao menos em parte com
uso de BIM, mas por opção dos construtores.
Embora seja difícil avaliar a real dimensão
deste fato, posto que está em andamento e
não existem dados tabulados a respeito, isto
foi facilitado pelo fato de que estas obras foram
contratadas pelo RDC - Regime de Contratação
Diferenciada - que permite que o projeto seja
desenvolvido pelo contratado. Este modelo
de contratação integrado ajusta-se melhor ao
processo de projeto BIM, pois pressupõe que
todos os projetistas trabalhem coordenados
com os responsáveis pela execução, enquanto a
licitação tradicional, baseada em projeto básico
ou executivo, separa a etapa de concepção
do planejamento da execução, segregando
conhecimentos que o BIM pretende integrar.
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Atualmente, encontra-se em discussão a nova
lei de licitações e as associações técnicas
profissionais exercem pressão para que este
modelo de contratação não seja permitido.
Entretanto, o desenvolvimento de projetos
integrados é importante para um melhor
desempenho de projetos complexos e tem
sido o modelo de contratação mais adotado
para este gênero de obras no exterior. Nestes
casos, impedir completamente a contratação
integrada, baseada em critérios técnicos, pode
ser contraproducente.

1.5. difusão nas
empresas
No Brasil, os dados relativos a construção são muito
limitados, não há sequer um indicador do volume de
produção amplo (por exemplo: quantidade de área
em m² licenciados ou construídos por ano), apenas
levantamentos do valor desta produção. Além
disso, dados referentes a tecnologias aplicadas
são quase inexistentes, salvo pesquisas localizadas

desenvolvidas por associações patronais ou, na sua
maioria, como trabalhos acadêmicos. Este aspecto
é agravado pela defasagem entre a execução
destes levantamentos e sua publicação.
Tendo em vista esta fragilidade, foi desenvolvido
um questionário WEB, cujo teor está no ANEXO 3.
Devido a exiguidade de prazos e coincidência com o
período de Copa do Mundo, optou-se por endereçar
a 282 dirigentes de associações e de escritórios de
arquitetura, uma vez que, direcionar diretamente a
empresas tornaria muito difícil o recebimento de
resultados a tempo.
Após o envio, obteve-se 174 visitas que resultaram
em 40 respostas, sendo 31 de associações e nove
de escritórios de arquitetura.
Os resultados apontam que, no âmbito geral,
os esforços no tema são em sua maioria ainda
recentes, mas apenas 20% destas organizações
ainda não desenvolveram nenhuma ação, como
mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3: Prazo de atividades desenvolvidas no tema BIM
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Já quanto ao tipo de ação, verifica-se no Gráfico 4
que são majoritariamente de divulgação (palestras
e eventos), com pouco mais de 20% voltadas para

o treinamento, o que demonstra um estágio inicial
de atuação.

Gráfico 4: Tipos de atividades desenvolvidas no tema BIM
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O Gráfico 5 demonstra que, quanto ao tipo de
ação, apenas uma minoria ainda não tem grupos

de trabalho no tema, ou seja, todas as áreas estão
preocupadas com a implantação.

Gráfico 5: Tempos e Grupos de estudos no tema BIM
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Isto se reflete também na questão referente à
importância do BIM, pois 70% indica que ele é

muito relevante (notas 4 ou 5) para a melhoria de
desempenho do setor, como mostra o Gráfico 6.

Gráfico 6: Relevância do BIM para a melhoria de desempenho
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O grau de maturidade no processo BIM ainda é
baixo, pois apenas seis respostas indicam algum
tipo de documentação interna no tema.
Ao acompanhar eventos e publicações técnicas
sobre o assunto é possível perceber a existência
de empresas que, efetivamente, se engajaram no
processo BIM. Elas são, basicamente, escritórios de
arquitetura e construtoras, tendo os primeiros sido
pioneiros na adoção do BIM. Destacamos a CONTIER
Arquitetura, que iniciou o uso de BIM em 2006.
Já entre as construtoras, as primeiras referências
indicam que a Método e a MATEC foram pioneiras,
seguida de diversas outras, tais como JSHS,
GAFISA, SIENGE, João Fortes Engenharia, SINCO, e
ODEBRECHT. Esta última, em 2014, emitiu diretriz
interna para que todos os novos empreendimentos
utilizem BIM. É possível ver uma nítida concentração
de empresas e escritórios sediados na cidade de
São Paulo, revelando que estas organizações, talvez
por estarem em um ambiente mais competitivo,
assumiram uma clara liderança neste processo de
inovação.

Difusão nas empresas fornecedoras de
materiais e produtos para construção
BIM é um processo importante para o setor
de fornecimento de produtos e materiais para
construção. A esse setor cabe gerar os objetos
virtuais que compõem bibliotecas e neles inserir
dados confiáveis de desempenho, manutenção,
logística e descarte ou desmonte. Segmentos de
produção customizada, tais como drywall, steel
frame e pré-fabricados em geral, podem ser
beneficiados com a integração entre concepção e
produção, com ganhos potenciais expressivos.
Com o intuito de retratar o quadro atual neste
subsetor, foi elaborado um questionário, baseado
no anterior, mas com questões específicas, para
distribuição pela ABRAMAT a seus associados.

Este fato é reforçado pela criação, em agosto de
2014, do Grupo de Trabalho BIM no âmbito do
Departamento da Indústria de Construção Civil –
DECONCIC/FIESP.
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Foram recebidas 24 respostas, tendo sido
enviados convites de participação a 55 empresas,

com boa dispersão entre os diversos segmentos
de mercado, como mostra o Gráfico 7.

Gráfico 7: Segmento(s) de operação da empresa
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Outros
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No que se refere à experiência ou interesse no
tema, com desenvolvimento de alguma atividade,
o Gráfico 8 mostra que a maioria nunca atuou a

respeito, mas uma parcela expressiva já demonstra
interesse, ainda que há pouco tempo, menos de
três anos.

Gráfico 8: Tempo de desenvolvimento de atividades relacionadas a BIM
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Quanto ao tipo de atividade, o Gráfico 9 mostra que
os esforços dão ênfase à produção de bibliotecas,
ainda que, aparentemente, elas estejam em
desenvolvimento, pois apenas duas empresas
indicaram links para download do material, a
saber:

http://www.docol.com.br/pt/profissionais/
docolbim
http://www.mundotigre.com.br/downloads
A segunda e a terceira atividades mais indicadas
demonstram que o interesse no tema é recente,
pois se referem à palestra ou treinamento.

Gráfico 9: Tipo de atividade
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Já a percepção da importância do BIM para o
setor de construção como um todo é elevada,
sendo que 57% a colocam como muito

relevante, com graus 4 ou 5, como mostra o
Gráfico 10.

Gráfico 10: Importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho do setor de construção
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As respostas seguintes revelam que esta percepção
é menor para as questões específicas do setor, ou
seja, aparentemente, o setor acredita que o BIM

seria mais relevante para outros setores, tais como
construtoras, como se percebe no Gráfico 11,
Gráfico 12 e Gráfico 13.

Gráfico 11: Importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho na logística de
materiais e produtos para construção
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A exceção se refere ao segmento de produtos
customizados, tais como estruturas metálicas,
pré-fabricados etc., onde a avaliação é similar à

importância do BIM para o setor como um todo.
57% o classificaram como muito relevante.

Gráfico 12: Importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho na produção de
materiais e produtos customizados na construção
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Gráfico 13: Importância que atribui ao uso do BIM para o marketing e a comercialização de materiais e
produtos para a construção
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A comparação destes quatro gráficos, demonstrada
no Gráfico 14, revela que a importância atribuída
ao BIM é elevada, sendo mais relevante para os
segmentos de produtos customizados. Um aspecto
interessante é o fato de que a importância do BIM
para a logística, apesar de ter sido relativamente

bem valorada, também apresentou o maior
número de repostas NS/NC, ou seja, há um
desconhecimento do potencial do BIM justamente
em um tema no qual há grandes benefícios para
o setor.

Gráfico 14: Comparativo do grau de importância
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2. ESTUDOS DE CASO
Dada a pouca disponibilidade de dados a respeito
do uso de BIM no Brasil, a seleção de bons casos
de sua utilização foi feita entre casos notórios,
empresas e instituições que se destacaram na
mídia e em eventos técnicos. Nem mesmo os
fornecedores possuem uma listagem confiável de
usuários, em particular pela prática da AUTODESK,
maior fornecedor de software de projeto no mercado
brasileiro, de comercializar o seu aplicativo BIM, o
REVIT®, em conjunto com outros produtos, o que
dificulta no levantamento de quem efetivamente o
utiliza.
Deste modo, selecionamos como exemplo de uso
público o Exército Brasileiro e, como caso privado,
a empresa de construção SINCO. Não foi possível
obter dados de empresas de materiais e produtos
de construção como era a intenção.

2.1. Um exemplo
público: Exército
O Exército Brasileiro é responsável pela gestão
de um enorme patrimônio imobiliário, distribuído
por todo o Brasil, e está não só em processo de
crescimento contínuo, como também de mudança
de localização de dezenas de unidades em
decorrência de alteração na visão estratégica.
Em 2006, a Diretoria de Obras Militares, setor
responsável pelas obras de edificações e de
infraestrutura nas Organizações Militares,
enfrentava um quadro de dificuldades variadas,
destacando-se:
• Acompanhar novas construções e a
manutenção de 75.787 benfeitorias (building)
com transparência e resultado, tanto de facilities
(FM) como de infraestruturas;
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• Gestão de patrimônio correspondente a 1.794
imóveis (representando 85% do Estado de
Sergipe em áreas edificadas) e responder por
13.750 solicitações de obras;
• Ineficiência e alta complexidade na gestão de
patrimônio, ativos e obras públicas;
• Aderir às complexidades de ordem técnica,
administrativa, cultural, normativa, jurídica e
legal da esfera pública e privada;
• Permitir compatibilidade entre o planejamento
estratégico e a variabilidade da gestão pública
(governo);
• Gestão de Terras, Parcelas, Benfeitorias
(edificações), Espaços, Ativos e Processos.
O nível de exigência de informações sobre a gestão
de obras crescia de forma exponencial de modo
que a DOM - Diretoria de Obras Militares - decidiu
procurar uma solução de mercado que atendesse
a sua demanda. Percebendo que não existia algo
que atendesse perfeitamente suas necessidades,
optou por desenvolver internamente o Sistema
OPUS – Sistema Unificado do Processo de Obras –
Sistema para Gestão do Ciclo de Vida do Ambiente
Construído.
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Figura 2: Tela ilustrativa do sistema OPUS: BIM 2D, 3D – Ambiente Construído (fonte: DOM - Diretoria de Obras Militares)

Para toda a concepção e desenvolvimento, utilizouse a equipe de engenheiros militares. Durante o
primeiro ano, foram realizados pesquisas e estudos
para reunião de conhecimento e avaliação do nível de
maturidade existente em várias áreas tecnológicas,
inclusive na modelagem da construção - BIM.
Para os estudos iniciais de software BIM, foi
adquirida solução da Autodesk – o aplicativo REVIT.
Embora seja uma solução americana, a aquisição
ocorreu por representantes no Brasil. Para agilizar
a obtenção de conhecimento, foi adquirido

treinamento externo em tecnologia GIS e em
desenvolvimento ágil, mas não houve contratação
de pessoal externo já especializado.
Após o desenvolvimento referente à integração
com software BIM, bem como pelo uso do Revit
Architecture e Revit MEP por parte dos engenheiros
e arquitetos do Departamento de Projetos, houve
a necessidade de aquisição de várias estações de
trabalho com configurações de alto desempenho,
e de servidores para gestão de projetos BIM em
nuvem.

Figura 3: Visão progressiva de dados para Gestão de Terras, Parcelas, Benfeitorias (building), Espaços, Ativos e Processos
(fonte: DOM - Diretoria de Obras Militares)
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Hoje várias áreas da instituição já têm processos
BIM implantados, a saber :

• Departamento Logístico;

• Departamento de Engenharia;

• Departamento de Transporte.

• Diretoria de Obras Militares;

Durante a implantação do BIM, as maiores
dificuldades identificadas foram:

• Comissões Regionais de Obras – 12 em todo
o País;
• Organizações Militares – 650 em todo o
País.
Para estas Organizações Militares, foram
desenvolvidos processos para usarem
informação BIM, sem que necessariamente
percebam a complexidade envolvida.

• Departamento de Pessoal;

• Resistência a mudança por parte dos
engenheiros e arquitetos;
• Reformulação de todo o processo de gestão
de projetos e obras;
• Falta de interoperabilidade entre as soluções
BIM disponíveis no mercado.

As próximas áreas da instituição a terem
processos BIM serão:

Figura 4: Integração de aplicativos BIM ao sistema OPUS (fonte: DOM - Diretoria de Obras Militares)
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Já quanto às vantagens e desvantagens
percebidas nesta implantação, foram listadas:
Vantagens:
• Leva benefícios ao cliente e aos gestores de
todos os níveis;

de projetos específicos
dimensionamento elétrico.

do

País.

Ex:

2.2. Um exemplo privado:
sinco (construtora)

• Facilitação na implantação de políticas
públicas;

A Empresa

• Facilitação da relação entre demanda e
planejamento;

A SINCO (www.sincoengenharia.com.br) atua no
mercado da construção desde 1985, mantendo
o mesmo quadro societário. Ao longo de todos
esses anos, a empresa desenvolveu projetos em
diversos segmentos: obras corporativas, residenciais,
hotelaria, industriais, shoppings e telecomunicações.
Apresenta como seu principal valor a “Engenharia
de Resultados” que visa atender a necessidade
de cada cliente, aplicando engenharia de valor em
cada empreendimento, desde desenvolvimento dos
negócios, passando pela coordenação dos projetos,
execução cuidadosa das obras e atendimento
diferenciado no pós-obra. Dispõe de equipe de
engenharia treinada e em constante aprimoramento,
além de mão de obra própria na execução das
principais etapas da obra, sendo o quadro atual
composto por 835 funcionários diretos, com uma
equipe de engenharia com 79 engenheiros e
arquitetos.

• Acompanhamento facilitado –
imóveis, processos e desempenhos;

ativos,

• Colaboração interdisciplinar;
• Padronização nos processos – redução de
erros e ganho de produtividade;
• Gestão de Informação pelo Setor Público e
Privado – Dinâmica e Transparente;
• Fomento dos elos da cadeia produtiva;
• Possibilidades de representar todo ciclo de
vida de um empreendimento;
• Permite mensurar com exatidão espaços,
materiais e elementos construtivos;
• Análises da edificação quanto à eficiência,
sustentabilidade, segurança, etc.

Neste sentido, tem buscado utilizar as mais modernas
tecnologias disponíveis. Destacando-se o programa
de “Defeito Zero” que já é percebido na entrega da
obra e proporcionou menores custos de manutenção
e conservação em seus empreendimentos.

Desvantagens:
• Os softwares BIM são de alto custo;
• Curva de aprendizagem elevada;
• Pode ocasionar resistência de membros da
equipe por exigir mudança de como projetar;
• Falta de interoperabilidade entre
aplicações das diversas disciplinas;

as

• Dificuldade de adequação do software
estrangeiro às normas técnicas e padrões

No ano de 2006, a SINCO expandiu sua atuação
também para o estado do Rio de Janeiro, abrindo
sua primeira filial. Neste ano, implantou uma diretoria
específica para atendimento em obras industriais,
centros logísticos, retrofit e obras de curto prazo de
execução.
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Desde sua fundação, a SINCO construiu mais de 2
milhões de m², sendo que atualmente executa ao
mesmo tempo mais de 500.000 m².

A implantação de processos
BIM
A decisão para adotar o BIM foi tomada a partir da
missão organizada pelo SINDUSCON-SP para visita
à universidade Carnegie Mellon em setembro de
2010. Esta visita nasceu a partir de contatos com o
Prof. Lucio Soielbeman, que anteriormente proferira
palestra nesta associação.
No segundo semestre de 2011, foi efetuada a
contratação de consultoria junto a Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, POLI-USP a cargo do
professor Eduardo Toledo dos Santos, dando início
à introdução do Processo BIM na empresa. Em
outubro daquele ano ocorreu o início do investimento
em equipamentos e software específicos para BIM.
Após a contratação, desenvolveu-se o conhecimento
interno, com estudos e troca de experiências, sem
nenhuma contratação adicional.
Mesmo trabalhando com projetos a cargo de
terceiros, a empresa optou por modelar seus
projetos internamente. Recebia o projeto em 2D e
desenvolvia modelos 3D na própria empresa em
um departamento BIM criado para este fim. Como
os projetos não são executados pela empresa,
houve a escolha por uma “arquitetura aberta” de
BIM objetivando não impor qualquer software aos
projetistas.
Esta arquitetura baseia-se na interoperabilidade
advinda da utilização dos arquivos padrão IFC
(Industry Foundation Classes), que permite o
uso de diversos softwares. Hoje, a SINCO utiliza
o ArchiCAD para arquitetura; o Revit MEP da
Autodesk para as instalações; o Syncro é utilizado
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para o planejamento 4D e para a compatibilização e
extração de quantitativos, usa-se o Solibri.
O departamento BIM, fundado em Setembro de 2011
pela contratação de um profissional especializado
na área, foi progressivamente ampliado e hoje
é composto por cinco profissionais: um gerente,
duas engenheiras nas funções de planejamento e
orçamento e dois modeladores, encarregados de
transcrever para o BIM os projetos que ainda são
desenvolvidos em CAD.
Em 2013 ocorreu o primeiro projeto em que as
principais disciplinas (arquitetura, estruturas prémoldadas de concreto e metálicas, instalações
hidráulicas e elétricas e ar condicionado) foram
contratadas em BIM. Foi o projeto do SHOPPING
NORTE CANTAREIRA de 50.000m² de área total,
que teve seu início de obra em Abril de 2014 com
prazo para entrega em Outubro de 2015. Com base
no modelo, se fez a aderência do orçamento e o
planejamento físico através do SINCRO. O modelo,
que já está na obra, ainda subsidia o departamento
de suprimentos e faz o controle de produção e
montagem da estruturas pré-moldadas e metálicas.
As demais incorporações a partir de 2014 da
empresa têm como objetivo serem contratadas
em BIM.
Hoje os departamentos integrados ao processo BIM
são: planejamento, obras e suprimentos, no que
se refere à apresentação para os fornecedores do
que deve ser cotado, seja material ou serviço. Os
documentos hoje encaminhados aos fornecedores
são as planilhas e modelos específicos fornecidos
pelo SOLIBRI/ARCHCAD da matéria a ser contratada
e que já compõe o orçamento vinculado ao modelo.
Em alguns projetos, estes documentos já atingem
60% das compras.
As próximas áreas da empresa que devem adotar os
processos BIM devem ser Orçamentação e Gestão.
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Dificuldades e Vantagens
As maiores dificuldades encontradas para a
implantação do BIM até o momento decorreram da
mudança de paradigma no processo. Por relutarem
em assumir os investimentos necessários, os
projetistas de instalações têm maior resistência
em aceitar o uso do BIM. Como afirma o diretor
da SINCO:
“Nas palestras, respondo que todos receberão esse
benefício. É uma nova tecnologia, tem que ver o
investimento e ver o retorno. Foi o que aconteceu
conosco”.
Outra dificuldade é conseguir contratar pessoal com
competência BIM, mesmo para a própria equipe.
Muitos projetistas ainda são reticentes e exigem
que o valor do investimento para implantação
seja arcado pelo projeto ofertado, inviabilizando a
contratação.

A empresa aponta como maior problema a demora
na conscientização da Cadeia Produtiva sobre a
rápida necessidade de implantação do Processo
BIM, postergando o seu retorno e os ganhos de
produtividade do Setor.
Como vantagens percebidas desta implantação a
empresa indica:
• Mitigação de Riscos;
• Transparência na informação entre
contratante e contratado;
• Planejamento mais eficiente;
• Agilidade no replanejamento;
• Foco na engenharia;
• Melhoria na eficiência de suprimento.
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Anexo 2 – Listagem de artigos Técnicos
pesquisados
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C2%A0bim%C2%A0e-seu-risco-juridico-uma-visao-tecnica-312940-1.aspx>.
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brasileiras se depararam com desafios e oportunidades. Conheça algumas experiências. Revista Construção
e Mercado, Edição 143 - Junho/2013. Disponível em: <http://construcaomercado.pini.com.br/negociosincorporacao-construcao/143/como-anda-o-bim-nas-incorporadoras-desde-que-comecaram-290692-1.aspx>.
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informações entre os envolvidos no projeto. Disponível em: <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/196/
artigo294034-1.aspx>.
Pesquisa mostra que mais de 90% dos arquitetos e engenheiros pretendem utilizar o BIM em até cinco
anos. Como principais barreiras a utilização do BIM se destaca o investimento necessário em softwares
e treinamento, considerado elevado pela maioria. Pini Web. Disponível em: <http://piniweb.pini.com.br/
construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/artigo291885-2.aspx>.
Análise 4D de modelos BIM facilita a tomada de decisões no projeto de duas estações do metrô de São
Paulo. Conceito foi adotado para gerar modelos dos prédios e associar esses elementos com as atividades
do cronograma das construções das estações Eucaliptos e Moema. Disponível em: <http://piniweb.pini.com.
br/construcao/arquitetura/analise-4d-de-modelos-bim-facilita-a-tomada-de-decisoes-293725-1.aspx>.
Pesquisa da PINI sobre o uso do BIM vai até o dia 23.
Disponível em: <http://piniweb.pini.com.br/construcao/carreira-exercicio-profissional-entidades/pesquisada-pini-com-internautas-sobre-o-uso-do-bim-291088-1.aspx>.
Odebrecht faz projeto misto em BIM. Braço imobiliário da construtora desenvolve empreendimento
mixed use usando BIM em todas as disciplinas de projeto. Objetivo é municiar áreas de orçamento e
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Anexo 3 – Texto da pesquisa WEB para associações
e Arquitetos
Fomos contratados pelo CESO, órgão da União Européia, para colaborar no estudo “Experiences Exchange
in BIM - Building Information Modeling”, no âmbito de projeto de cooperação MDIC/ UE “Apoio aos Diálogos
Setoriais UE-Brasil, Fase III”.
Como parte deste estudo, pretende-se ouvir dirigentes de sindicatos patronais e outras associações técnicas
a respeito da difusão do BIM no Brasil.
1.- Dados Pessoais
Por favor, indique a que associação técnica ou sindicato está vinculado.
Este questionário é orientado aos dirigentes de associações técnicas, sindicatos e órgãos similares.
Ele visa colher dados para orientar propostas de ações governamentais que contribuam para difusão do
BIM- Building Information Modeling no Brasil.
*1. Informação geral
Nome: _________________________________________________________________
Telefone: ________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Entidade a que está vinculado: ________________________________________________
*2. Indique há quantos anos sua associação desenvolveu alguma atividade, seja palestra, treinamento
ou evento, voltada ao BIM.
Nunca desenvolvemos nada no tema
Menos de um ano
Entre um e três anos
Entre três e cinco anos
Há mais de cinco anos
3. Caso tenha desenvolvido alguma ação indique qual foi:
Evento
Palestra
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Treinamento
Preparação de documento
Outro (especifique)
4. Indique o numero de empresas filiadas que tenha conhecimento de uso do BIM em ao menos uma
etapa de projeto ou construção. (A resposta pode ser zero)
___________________________________________________________________________
5. Na sua instituição existe algum Grupo de Estudo ou de Trabalho voltado ao BIM?
Não temos nenhum grupo organizado
Temos, há um ano
Temos, desde dois anos
Temos, desde três anos
Temos, desde cinco anos
6. Caso a instituição tenha desenvolvido algum documento sobre o tema poderia indicar seu titulo e, se
possível, um link para download?
___________________________________________________________________________
7. Numa escala de 1 a 5 qual a importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho
do setor de construção?
1
2
3
4
5
NS/NC
8. Comentários e/ou sugestões:
___________________________________________________________________________
Agradecemos sua participação.
Caso deseje mais informações sobre a pesquisa entre em contato com
Sergio Leusin, pelo endereço: sergio.leusin@gdp.arq.br.
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Anexo 4 – Texto da pesquisa WEB para
Fornecedores de materiais e produtos para
construção
Pesquisa Difusão de BIM
Este questionário faz parte do estudo “Experiences Exchange in BIM - Building Information Modeling”, no
âmbito de projeto de cooperação MDIC/ UE “Apoio aos Diálogos Setoriais UE-Brasil, Fase III”. Visa a coletar
dados para embasar propostas de cooperação Brasil-UE neste tema.
Para efeito deste questionário BIM é considerado como um conjunto de novas tecnologias de projeto e
gestão das edificações e seus componentes.
*1. Indique o(s) segmento(s) em que sua empresa opera:
Sistemas estruturais (estruturas metálicas, pré-fabricados etc.)
Vedações verticais (paredes e seus componentes)
Revestimentos de pisos e paredes
Esquadrias e seus complementos
Louças e equipamentos (metais sanitários, de cozinha, etc.)
Coberturas
Tintas e impermeabilizantes
Materiais básicos (cimento, cal, argamassas e aditivos)
Outro (Por favor, especifique)
2. Informação geral (opcional).
Nome: _________________________________________________________________
Telefone: ________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Empresa: _______________________________________________________________
*3. Se a sua empresa desenvolveu alguma atividade, seja palestra, treinamento, evento, voltada ao BIM
ou desenvolveu biblioteca indique há quanto tempo iniciou.
Nunca desenvolvemos nada no tema
Menos de um ano
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Entre um e três anos
Entre três e cinco anos
Há mais de cinco anos
4. Caso sua empresa tenha desenvolvido alguma ação relacionada ao BIM indique qual o tipo:
Evento ou palestra
Treinamento
Preparação de documento
Bibliotecas de produtos virtuais
Outro (especifique)
5. Na sua empresa existe algum Grupo de Estudo ou de Trabalho voltado ao BIM?
Não temos nenhum grupo organizado
Temos, há um ano
Temos, desde dois anos
Temos, desde três anos
Temos, desde cinco anos
6. Caso a sua empresa tenha desenvolvido algum documento sobre o tema ou biblioteca de produtos
virtuais poderia indicar seu titulo e, se possível, um link para download?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Numa escala de 1 a 5 qual a importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho
do setor de construção?
1
2
3
4
5
NS/NC
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8. Numa escala de 1 a 5 qual a importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho
na logística de materiais e produtos para construção?
1
2
3
4
5
NS/NC
9. Numa escala de 1 a 5 qual a importância que atribui ao uso do BIM para a melhoria de desempenho
na produção de materiais e produtos customizados na construção?
1
2
3
4
5
NS/NC
10. Numa escala de 1 a 5 qual a importância que atribui ao uso do BIM para o marketing e a
comercialização de materiais e produtos para a construção?
1
2
3
4
5
NS/NC
11. Comentários e/ou sugestões:
___________________________________________________________________________
Agradecemos sua participação.
Caso deseje mais informações sobre a pesquisa entre em contato com :
Sergio Leusin, pelo endereço: sergio.leusin@gdp.arq.br.
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INTRODUÇÃO
A indústria da construção tem um importante
papel na Economia Europeia, correspondendo
aproximadamente a 10% do PIB e gerando 20
milhões de empregos, além de ser uma grande
consumidora de produtos intermediários (matériaprima, produtos químicos, equipamentos elétricos
e eletrônicos, etc.) e de serviços relacionados
(Comissão Europeia, 2012). As autoridades
políticas da União Europeia (UE) reconhecem que
o aperfeiçoamento da indústria da construção
é importante não apenas para o crescimento
e a geração de empregos, mas também para a
sustentabilidade do próprio setor. A indústria da
construção europeia está, de fato, enfrentando
custos altos de energia, preocupações ambientais
e maior competição com operadores fora da UE
(Comissão Europeia, 2012).
No afinco de enfrentar tais desafios, uma das
questões que esta indústria deve resolver é
a sua limitada capacidade de inovação. O
desenvolvimento e adoção de novas Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) e de processos
que podem auxiliar a reduzir os desperdícios em
projetos e o consumo de energia em construções
são considerados uma área fundamental para
inovação na UE. Nos últimos anos, o Modelo de
Informação da Construção (BIM), que se relaciona
com a implementação e aplicação de um conjunto
de processos, políticas e ferramentas digitais para
gerenciar os projetos de edificações durante seus
ciclos de vida, desde o projeto conceitual até a
operação, tem sido cada vez mais usado pelos
Estados Membros da UE. O BIM é considerado
um facilitador para a entrega de projetos de
edificações e infraestrutura com maior rapidez,
economia e sustentabilidade. O Reino Unido, a
Holanda, a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega
já exigem o uso do BIM para projetos financiados
com recursos públicos. Em Março de 2014, a UE
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fez referência explícita a esse Modelo na Diretiva
Europeia relativa à Adjudicação de Contratos
Públicos e anunciou que os Estados Membros
podem requisitar o uso do BIM e de trabalhos
digitais em contratos públicos. (OJEU, 2014).

Metodologia
A abordagem adotada para ilustrar as políticas
e iniciativas do BIM em cada um dos países
escolhidos é baseada no modelo apresentado
na Figura 1. O modelo e seus oito componentes
foram primeiramente desenvolvidos pelo Dr. Bilal
Succar em 2010 e então refinados por meio de
uma revisão compreensiva de guias, protocolos
e mandatos do BIM entre vários países (Kassem,
Succar, & Dawood, 2013) (Kassem, Succar, &
Dawood, 2014). Cada um desses componentes
será definido e ilustrado com detalhe em relação
ao Reino Unido, França, Holanda, Finlândia e
Noruega.
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Infraestrutura

Estratégias, objetivos e
estágios

Publicações
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Aprendizado
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Medidas e
Otimização

Arcabouço
Regulatório

Resultados
Padronizados

Figura 1. Abordagem usada para identificar os componentes das políticas de implementação do BIM nos países9

9. Fonte: http://www.bimframework.info/
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1. BIM no REINO UNIDO
1.1 contexto e
motivação histórica
A indústria da construção do Reino Unido tem
uma grande participação na economia britânica,
correspondendo a 7% do PIB e a 6,5% de
todos os empregos em 2013. Tradicionalmente
essa indústria sofria com desperdícios e baixo
desempenho. O setor público é um cliente
importante, requisitando entre 30% e 40% de
todas as construções anuais. Desde 1994, o ano
em que Sr. Latham emitiu seu influente relatório
intitulado “Construindo a Equipe”10, as autoridades
políticas têm continuamente desenvolvido
estratégias para melhorar o desempenho dessa
indústria. Tal relatório anual apresentou a indústria
da construção como “conflitante”, “fragmentada”,
“incapaz de produzir resultados a seus clientes”,
e “sem respeito por seus funcionários”. O
documento levou a indústria da construção a
criar um serviço amplamente integrado capaz de
entregar resultados previsíveis a seus clientes.
Indicou a integração de processos e equipes
como um motivador fundamental de mudanças,
necessário ao maior sucesso da indústria.
Relatórios subsequentes apresentados pelo Sr.
Egan (1998 e 2002) e pelo Sr. Bourn (2001)
também cobraram que a indústria da construção
do Reino Unido caminhe para abordagens
colaborativas e integradas e introduziram novas
formas de contratação que aproximam as fases
conceitual e de construção dos projetos. Os poucos
anos que vieram após tais relatórios subsidiados
pelo Governo do Reino Unido geraram algumas
histórias de sucesso tangíveis, mas se limitaram
10. Disponível em http://www.cewales.org.uk/cew/wp-content/uploads/
Constructing-the-team-The-Latham-Report.pdf

a um número específico de casos (Fusion, 2001).
A última década tem sido de evolução constante
do conceito e das tecnologias do Modelo de
Informação da Construção (BIM). O governo
do Reino Unido reconheceu que o BIM pode
desempenhar um papel crucial no aprimoramento
da indústria da construção e colocou-o no
centro de suas estratégias de desenvolvimento.
Tal iniciativa materializou-se na estratégia
governamental de 2011 que tornou obrigatório,
a partir de 2016, o BIM colaborativo em 3D com
informações de projeto e materiais para todos os
projetos centrais. De acordo com o então Ministro
do Gabinete do Governo, Francis Maude, “esta
estratégia governamental de quatro anos para a
implementação do BIM mudará a dinâmica e os
comportamentos da cadeia de fornecimento da
indústria da construção, permitindo novas formas
mais eficientes e colaborativas de se trabalhar. A
adoção do BIM em todo o setor nos colocará na
vanguarda da nova era de construção digital e fará
do Reino Unido um dos líderes mundiais no BIM”.
Desde estes anúncios, os setores públicos e
privados de edificações no Reino Unido passaram
por uma proliferação de iniciativas e estratégias de
implementação do BIM. A seção seguinte resume a
jornada de implementação do Modelo no Reino Unido.

1.2 Estratégias,
objetivos e estágios
O governo do Reino Unido colocou o BIM no
centro das estratégias nacionais de edificações. A
Estratégia de Construção do Governo do Reino
Unido, publicada em 2011, reconheceu que a região
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não obtém os melhores resultados nos segmentos
da construção e infraestrutura no setor público e que
não conseguiu explorar o potencial dos contratos
públicos. Tal estratégia teve por objetivo provocar
mudanças radicais, clamando por uma modificação
profunda no relacionamento entre as autoridades
públicas e a indústria da construção de forma a
reduzir os custos em até 20% até 2015. Reutilizou,
também, os princípios dos relatórios de Latham
(1994) e Egan (1998 e 2001) que indicavam que os
clientes e fornecedores devem trabalhar juntos em
um plano de aprimoramento conjunto. Um conceito
subjacente a esta estratégia é que o setor público
será um cliente melhor se for bem informado e
coordenado, quando suas necessidades forem
especificadas, projetadas e atingidas.

anunciada em 2012. A GSL estabeleceu diversos
objetivos que permitirão ao Governo, como cliente,
obter melhoras significativas em gastos, valor,
emissão de carbono e desempenho. A Estratégia
aplica-se tanto a novos projetos quanto a
importantes trabalhos de remodelação. Além disso,
propõe uma visão de vida útil para o gasto e o valor
dos bens − o termo “pousos suaves” refere-se a
uma transição suave entre a fase conceitual de
projeto e construção e a fase operacional de um
bem construído ou remodelado. A chave para a GSL
é o engajamento precoce de usuários finais, lidando
com três aspectos: de sustentabilidade (ex.: energia,
carbono, água e resíduos), econômico (ex.: gastos
operacionais e capitais) e social (funcionalidade e
eficácia), ao estabelecer e acompanhar objetivos.

O programa do BIM do Governo do Reino Unido
iniciou-se em julho de 2011 e tinha por objetivo a
adoção da tecnologia por organizações, dos setores
público e privado, envolvidas na contratação e
entrega de edificações e infraestrutura. Um dos
objetivos principais da Estratégia de Construção
é a “exigência do BIM 3D totalmente colaborativo
(com todas as informações de projeto e bens,
documentações e dados digitalizados) até 2016”
(Gabinete do Governo, 2011, p. 14). De acordo
com esta estratégia, o BIM, ao ser implementado
corretamente, pode se tornar um catalisador do
processo de integração e ser uma oportunidade
única para a utilização transparente de informações
digitais, da mesma forma como ocorreu em outras
indústrias, como a de varejo e a de transformação.
Ao mesmo tempo, esta estratégia reconheceu que a
falta de sistemas, normas e protocolos compatíveis
está impedindo a adoção em larga escala do BIM
e anunciou que o gabinete do Governo coordenará
o empenho deste em desenvolver tais normas e
protocolos.

A GSL estabelece o seguinte:

Após a Estratégia de Construção do Governo do
Reino Unido, a Estratégia de Pousos Suaves do
Governo (GSL, na sigla em inglês) foi aprovada e

• Objetivos claros a serem divulgados no
início do projeto de acordo com os resultados
comerciais necessários, os quais devem estar
alinhados aos objetivos estratégicos e devem
ser transferidos em cascata por toda a cadeia
de suprimentos;
• Usuários finais/operadores devem envolverse para representar o cliente durante o projeto
conceitual, construção e entrega;
• A transição entre a fase de construção e
a de operação deve ser planejada durante
o projeto e constituir um processo suave,
permitindo que o desempenho otimizado seja
alcançado o mais rápido possível. A transição
também deve considerar a transferência de
dados operacionais, bem como o treinamento,
comissionamento, entrega e acompanhamento.;
• As análises de desempenho a serem
realizadas até três anos após o término e
os aprendizados devem ser registrados e
compartilhados para projetos futuros.
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Para implementar a GSL, um “líder da GSL” será
designado para cada projeto pelo chefe de cada
departamento do Governo, a fim de definir os
resultados e gerenciar o processo. O líder do
projeto solicitará ao cliente, à equipe de projeto e à
equipe de gerência de instalações que definam os
resultados do projeto e estabeleçam uma estratégia
de comissionamento e entrega, incluindo uma
descrição de como a edificação será construída.
O “Estudo de Estratégia para o Grupo de Clientes
de Construções do Governo pertencente ao Grupo
de Trabalho da Indústria do BIM – Março de 2011”
delineou a estratégia para atingir uma capacidade
Governamental/Setorial no sentido de aumentar a
adoção do BIM em cinco anos e auxiliar a Estratégia
de Construção do Governo em relação a gastos,
valor e desempenho de carbono. Este relatório
recomenda que a estratégia do BIM combine duas
correntes:
• Elemento de impulso: Objetiva aumentar a
adoção do BIM nas cadeias de fornecimento.
Para permitir este elemento de impulsão,
é necessário suprir a cadeia e indústria de
fornecimento com orientação, treinamento,
materiais e processos comuns para alcançar
processos consistentes, definições de dados e
especificações de resultados. Neste contexto,
foi projetado um modelo de maturidade (Figura
2) para assegurar a articulação clara entre
os níveis de competência e as observações
diretivas e de apoio. O modelo de maturidade
tem quatro níveis:
√ Nível 1: CAD não gerenciado, provavelmente
2D, sendo papel (ou papel eletrônico) o
mecanismo mais provável de troca de dados.
√ Nível 2: CAD gerenciado em formato 2
ou 3D utilizando BS1192:2007 (norma
britânica para a produção colaborativa de

informações de arquitetura, engenharia
e construção) com uma ferramenta
colaborativa servindo como um ambiente
de dados comum (provavelmente algumas
estruturas e formatos padrões de dados).
Dados comerciais geridos por pacotes
independentes de gestão de finanças e
gastos desconhecidos.
√ Nível 3: Ambiente 3D gerenciado e mantido
em ferramentas separadas de BIM com dados
anexados. Dados comerciais geridos por um
ERP. A integração baseada em interfaces
próprias ou middleware customizada pode
ser considerada como “pBIM” (proprietária).
A abordagem pode fazer uso de dados de
Calendário 4D e elementos de gastos 5D.
√ Nível 4: Processos totalmente abertos e
integração de dados permitidos por IFC/
IFD. Gerido por um servidor nos moldes
colaborativos. Pode ser considerado iBIM ou
BIM integrado, adotando, potencialmente,
processos de engenharia concomitantes.
Mais detalhes sobre estes níveis e as normas e
orientações subjacentes a eles estão incluídos no
Mapa B/555 (BSL, 2013a).
• Elemento de estímulo: O Governo do Reino
Unido, como contratante público e cliente,
pode oferecer este elemento de estímulo por
meio de exigências específicas e consistentes.
Ou seja, o governo deve descrever o conjunto
de informações e dados a serem fornecidos
pela cadeia de fornecimento em momentos
específicos, fases de entrega e vida útil de bens.
Isso garantiria uma entrega digital consistente
de informações e permitiria acesso ao projeto
conceitual, gastos e desempenho dos bens.
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IFD – Processos Comuns

Processos

Guias de Usuários CPIC, Avanti, BSI
Figuras, linhas, arcos, textos etc

Modelos, objetos, colaboração

Dados integrados e interoperáveis

Ferramentas

Papel

Colaboração
baseada em
Arquivos

Colaboração
por Arquivos e
Gerenciamento de
Biblioteca

Hub do BIM de
Serviços de Web
Integrados

Figura 2. Níveis de maturidade do BIM no Reino Unido (BSI, 2013)
Este relatório de estratégia GSL, além de definir os
níveis de maturidade do BIM, anunciou que a COBie
(Troca de Informações de Edificações de Operações
de Construção) será usada como uma estrutura
de dados para fornecer informações consistentes
e estruturadas de bens úteis ao proprietário e aos
operadores no processo de tomada de decisões.
O último documento de estratégia é o Construção
2025 (Governo HM, 2013) e é uma iniciativa conjunta
do governo e da indústria (Estratégia Industrial:
governo e indústria em parceria). Os objetivos da
Construção 2025 estão em consonância com as
estratégias anteriormente analisadas em relação
à redução dos gastos com vida útil dos bens, da
emissão de gás carbônico e de desperdícios. Em
tais áreas, a Construção 2025 visa:
• Reduzir o gasto inicial de edificações e o
gasto de manutenção em 33%;
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• Diminuir a emissão de gases do efeito estufa
nos ambientes urbanizados em 50%;
• Reduzir o tempo médio entre o projeto
conceitual e a realização de novas edificações
ou de remodelações em 50%.
Com relação ao BIM, a Construção 2025 estabelece
que “entre 2016 e 2025 espera-se que o Governo
e a indústria do Reino Unido atinjam o BIM de Nível
3, que está profundamente integrado na economia
digital mais ampla. Para isso, será necessário
maior desenvolvimento de tecnologias e modelos
comerciais. Há promessa de imensos benefícios
com o alcance de capacidades de compartilhamento
de dados totalmente transparentes em toda a
cadeia de fornecimento. A indústria e o Governo
devem empenhar-se na missão do Nível 3 para que
possam explorar o potencial total do BIM” (Governo
HM, 2013, p. 60).
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1.3 protocolos e guias
Os protocolos apresentam etapas ou condições
detalhadas para alcançar um objetivo ou entregar
um resultado mensurável. Alguns exemplos de
protocolos são especificações, fluxos de trabalho,
normas, etc. Guias esclarecem metas, divulgam
pesquisas/realizações ou simplificam assuntos
complexos. Exemplos de guias incluem estratégias
ou visão, estudos de caso, estruturas, etc. (Kassem
et al., 2014). Os principais protocolos e guias
desenvolvidos ao longo dos últimos cinco anos,
para amparar a estratégia do BIM do Governo do
Reino Unido, incluem:

A-1 Protocolo de Modelo de
Informação da Construção (BIM)
- Protocolo Padrão a ser usado
em projetos com Modelos de
Informação da Construção, CIC/
BIM ProFirst Edition 2013
Esses protocolos são publicados pelo Conselho
de Indústria da Construção (CIC)11, responsável
por garantir o engajamento da indústria com a
estratégia governamental do BIM. Incluem-se
entre eles, principalmente, guias que identificam
exigências baseadas no modelo a ser cumprido por
membros da equipe de projeto, como: obrigações,
responsabilidades e limitações associadas. Mais
informações sobre tais termos foram incluídas na
seção 1.6 (Arcabouço Regulamentar). De acordo
com o CIC, tais protocolos são adequados para
uso em todos os projetos do BIM Nível 2, fazem
o menor número de mudanças possível nos
acordos contratuais pré-existentes de construções
e destinam-se a ser incorporados como um

documento contratual soberano sobre acordos
existentes. Auxiliam na entrega de resultados de
projeto oferecendo um Plano de Execução do BIM
(BEP, na sigla em inglês) proforma e os dados
necessários a estágios específicos de projeto.
Um conceito importante, introduzido neste
documento, que é valioso no tratamento da
Propriedade Intelectual (PI), é o “propósito permitido”,
definido como “um propósito relacionado ao Projeto
(ou à construção, operação e manutenção do
Projeto) consistente com o Nível de Detalhe aplicável
do Modelo pertinente (incluindo Modelos que sejam
partes de um Modelo Federado) e o propósito
para o qual o Modelo pertinente foi preparado”
(CIC, 2013, p.5). A PI será, então, tratada por
meio da concessão de licença de uma parte para
a outra para o propósito específico permitido. Tais
guias também introduzem o papel do Gestor de
Informações e oferecem detalhes do escopo de
seus serviços. O empregador/cliente deve designar
um Gestor de Informações para cada projeto, o qual
pode ser desempenhado tanto pelo Líder de Projeto
Conceitual, quanto pelo Líder de Projeto Executivo,
podendo ser um consultor ou uma empreiteira em
diferentes estágios do projeto. O empregador/cliente
também pode designar um Gestor de Informações
independente, o qual não é responsável por
realizações de projeto conceitual. As atividades de
identificação de conflitos e coordenação de modelo
associadas ao “Coordenador do BIM” permanecem
como atribuições do Líder de Projeto Conceitual. A
lista completa de protocolos pode ser visualizada
em: http://www.cic.org.uk/publications/

11. é o principal representante de entidades profissionais, organizações
de pesquisa e associações comerciais especializadas na indústria de
construção do Reino Unido.
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A-2 Protocolo BIM AEC (Reino
Unido) - implementando as normas
do BIM do Reino Unido na indústria
de Arquitetura, Engenharia e
Construção
Esses protocolos foram publicados a partir de
uma iniciativa privada realizada por um grupo de
profissionais da área de arquitetura, engenharia
e construção (AEC RU 2012). Tais protocolos
incluem orientações específicas para Revit, Bentley,
ArchiCAD e Vectorworks, que podem ser utilizadas
para informar a criação de elementos do BIM e
facilitar a sua colaboração. É possível baixá-los em:
http://aecuk.wordpress.com/

A-3 BS 1192:2007 Norma Britânica
para a Produção Colaborativa
de Informações de Arquitetura,
Engenharia e Construção
Apesar de não ser uma norma orientada
especificamente para BIM, ela foi empregada como
a base da maior parte das normas e protocolos
relativas ao Modelo. Essa norma “estabelece a
metodologia para o gerenciamento da produção,
distribuição e qualidade de informações da
construção, inclusive aquelas geradas por sistemas
CAD, utilizando um processo disciplinado para
a colaboração e uma política de nomenclatura
estabelecida. A norma é aplicável a todas as
partes envolvidas na preparação e no uso de tais
informações no projeto conceitual, na construção,
operação e desconstrução de projetos executivos e
por toda a cadeia de suprimento” (ICE, 2009, p. 2).
Inclui, também, princípios que se aplicam à produção
e ao uso das informações, tais como evitar: esperar
ou buscar por informações, produção excessiva
de informações sem uso definido, processamento
excessivo de informação e defeitos causados por
dados gráficos e não-gráficos.
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A-4 PAS 1192-2:2013 Especificação
para gerenciamento de
informações na fase capital/
entrega de projetos de
construção utilizando o modelo
de informação da construção
Esta especificação é totalmente voltada a
esclarecer os processos necessários ao Nível 2
do BIM, obrigatórios na fase de entrega. Aplicase a construções e infraestrutura e apresenta
orientações específicas às exigências de gestão
de informações associadas a projetos realizados
com o uso do Modelo. Tal especificação aperfeiçoa
a BS1192:2007 supracitada e foca na realização
do “PIM – Modelo de Informações do Projeto”,
que inclui a maioria dos dados gráficos e nãográficos e documentos. Ademais, pormenoriza as
EIR (Exigências de Informação do Empregador)
relativas a: 1. Gestão da informação (ex.: nível
de detalhes, necessidades de treinamento,
coordenação e identificação de conflitos, etc.); 2.
Gestão comercial (ex.: formato de saída/troca de
informações, propósito estratégico das informações
fornecidas no modelo, documentos de normas e
orientações usadas no projeto, etc.); e 3. Avaliação
de competência (ex.: detalhes de avaliações de
licitações do BIM). Estabelece as exigências do
“BEP” (Plano de Execução do BIM), cujo propósito
do pré-contrato é demonstrar a abordagem,
aptidão, capacidade e competência propostas pelo
fornecedor para o seu cumprimento. O BEP deve
incluir os papéis, responsabilidades e autoridades
designados; normas, métodos e procedimentos; e
um índice de informações de entrega com fontes
alinhado à agenda do projeto. Essa especificação
reconhece que nem todas as informações de um
projeto serão geradas, trocadas ou gerenciadas em
um formato BIM. Essas informações não-BIM devem
ser produzidas de forma consistente e estruturada
e as normas e processos BS1192:2007 devem
ser adotados na entrega de tais informações (BSI,
2013b). A PAS 1192-2:2013 pode ser baixada no
endereço: http://shop.bsigroup.com/
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A-5 PAS 1192-3 Especificação para
gerenciamento de informações
na fase operacional de bens
utilizando o Modelo de
Informação da Construção (BIM)
Apresenta as bases para auxiliar uma organização
que lide com bens a construir seu Modelo de
Informações de Bens (AIM). Deve ser intimamente
utilizada com a PAS 1192-2, uma vez que ambas
amparam o Nível 2 do BIM e são aplicáveis tanto
para construções quanto para infraestrutura.
Enquanto o PAS 1192-2 centra-se na fase de
entrega do projeto e resultados em um PIM (Modelo
de Informações de Produto), a PAS 1102-3 centrase na fase operacional de bens e entrega um AIM. A
PAS 1192-3 especifica como as informações de um
PIM são transportadas para um AIM. Ela também
aponta os processos de gestão de informações
por meio dos quais os dados e as informações são
colocados em sistemas empresariais existentes.
Contudo, esta especificação não explicita que
dados devem ser tratados e deixa a definição
destes a cargo de clientes individuais como parte
de sua Exigência de Informações Organizacionais
(OIR) e de suas Exigências de Informações de
Bens (AIR). As AIR tornam-se parte da Exigência de
Informações do Empregador (EIR). Componentes
da PAS 1192-3 incluem organizações e indivíduos
responsáveis pela operação, manutenção e gestão
estratégica de bens, como também indivíduos que
transferem dados de um PIM para um AIM usado
pela organização. Ela lida com a fase operacional
de bens independentemente de terem sido
comissionados por grandes trabalhos, adquiridos
por meio de transferência de propriedade ou de
já existirem em portfólios de bens. A PAS 1192-3
pode ser obtida no endereço: http://shop.bsigroup.
com/

A-6 COBie-UK-2012
A COBie (Construction Operations Building
Information Exchange/Troca de Informações de
Edificações em Operações de Construção) é
um formato ou esquema de estrutura de dados
que auxilia a captar e registrar informações de
bens conforme são produzidos, incluindo listas
de equipamentos, folhas de dados de produtos,
garantias, listas de peças de reposição e calendários
de manutenção preventiva. Tais informações
podem ser usadas em outros momentos para
ajudar na operação, manutenção e na gestão dos
bens das instalações por parte do proprietário e/
ou gerente da propriedade. Pode ser usada tanto
em construções quanto em infraestrutura. A COBieUK 2012 identifica quem fornece qual informação
dentro das exigências conforme o projeto executivo
avança, desde o planejamento, passando pelo
projeto conceitual e comissionamento e chegando
à ocupação e entrega. A informação é especificada
baseando-se nos propósitos estratégicos do
cliente incluídos nas Exigências de Informações
do Empregador (EIR). Tais propósitos estratégicos
podem incluir os seguintes procedimentos:
registro, uso e utilização, operações, manutenção
e reparo, reposição, avaliação e reuso, impactos,
estudo de viabilidade, segurança e fiscalização,
regulamentação e conformidade. Ademais, inclui os
atributos, valores e unidades recomendados para
alguns dos principais componentes da edificação
(ou seja, instalação, espaço, zona e componente).

A-7 BS 1192-4 Cumprindo
as exigências de troca de
informações dos empreendedores
com o Código de práticas da COBie
Essa norma, publicada em setembro de 2014,
oficializa que o padrão COBie, junto dos modelos
BIM e documentos PDF, é o esquema de troca de
informações escolhido pelo Governo Britânico que
apoiará o Nível 2 do BIM. Esta norma serve tanto para
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construções quanto para infraestrutura e objetiva
apresentar a metodologia para a transferência
entre as partes de informações estruturadas
relativas a instalações. A norma ajuda gestores de
bens/portfólios a sinalizar suas exigências e seus
fornecedores de informações, inclusive induz os
projetistas e empreiteiras líderes a fornecerem tais
informações. Ela documenta os processos exigidos
(por quem e para quando) para a realização da
troca de informações, além de definir os critérios
de gerenciamento e qualidade para a preparação e
aceitação da troca de informações (BSI, 2014).

A-8 Plano de Trabalho do RIBA de 2013
O RIBA (Instituto Real de Arquitetos Britânicos)
é o principal processo de projeto de construção
adotado no Reino Unido. Há mais de cinco décadas
ele é utilizado pelos arquitetos e pela indústria da
construção tanto como um mapa de processos
quanto como uma ferramenta de gestão de projetos
de edificações. Antes de 2013, a versão chamavase Plano de Trabalho do RIBA de 2007 e consistia
em onze estágios definidos pelas letras A-L
acompanhadas de uma descrição das principais
tarefas. O Plano de Trabalho do RIBA de 2007 foi
criticado por ter estágios mal definidos, pela falta de
ênfase em pousos suaves/em todo o ciclo de vida,
inaplicável a qualquer rota de contratação e pela
não inclusão ou especificação de desempenho. O
Plano de Trabalho do RIBA de 2013 foi apresentado
para refletir a nova estratégia governamental para
construções (ou seja, atingir eficiências capitais
e operacionais, reduções de emissões de CO² e
melhores resultados). Incluem-se oito estágios (não
mais 11) enumerados de 0 a 7 e oito barras de
tarefas:
• Estágio 0 – Definição Estratégica:
identificar o Caso de Negócio e o Resumo
Estratégico do cliente, assim como outras
exigências centrais do projeto;
• Estágio 1 – Preparação e Resumo:
Desenvolver Objetivos de Projeto incluindo
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Objetivos de Qualidade e Resultados de Projeto,
Aspirações de Sustentabilidade, Orçamento
de Projeto, outros parâmetros ou restrições
e desenvolver o Resumo Inicial do Projeto.
Realizar Estudos de Viabilidade e analisar as
Informações do Local;
• Estágio 2 – Projeto Conceitual: Preparar o
Projeto Conceitual, incluindo o estabelecimento
de propostas de projeto estrutural, sistemas de
serviços da edificação, delinear especificações
e Informações de Gastos preliminares, além
das Estratégias de Projeto pertinentes de
acordo com a Agenda de Projeto. Chegar a um
acordo sobre alterações no resumo e emitir o
Relatório Final do Projeto;
• Estágio 3 – Projeto Desenvolvido: Preparar
o Projeto Desenvolvido, incluindo propostas de
projeto estrutural coordenadas e atualizadas,
sistemas de serviços da edificação, delinear
especificações e Informações de Gastos
e Estratégias de Projeto de acordo com a
programação;
• Estágio 4 – Projeto Técnico: Preparar o
Projeto Técnico de acordo com a Matriz de
Responsabilidade de Projeto e Estratégias
de Projeto para incluir todas as informações
arquitetônicas, estruturais e de serviços da
edificação, o projeto e as especificações de um
subcontratado especializado, de acordo com a
programação;
• Estágio 5 – Construção: Produção fora
do local de trabalho e Construção no local de
trabalho de acordo com a Agenda de Construção
e a resolução de Questões de Projeto conforme
surgirem;
• Estágio 6 – Entrega e Encerramento:
Entrega da edificação e conclusão do Contrato
de Edificação;
• Estágio 7 – Em Uso: Realizar serviços
em uso de acordo com o calendário de
serviços.
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O Plano de Trabalho do RIBA de 2013 tem 8 tarefas
(ex.: Objetivos Principais, Aquisição, Verificação
de Sustentabilidade, Troca de Informações, etc.)
que podem ser adaptados a empresas e projetos
específicos. Os princípios norteadores do Plano de
Trabalho do RIBA de 2013 são os da estratégia GSL
(Pouso Suave do Governo) (ex.: ênfase em todo o
ciclo de vida, definir resultado e tomar decisões
antecipadas acerca da estratégia de entrega, utilizar
avaliação de pós-ocupação e aprender com projetos
finalizados). O Plano de Trabalho do RIBA de 2013
pode ser acessado em: http://www.ribaplanofwork.
com/Download.aspx

1.4 ATORES LÍDERES
Desde a divulgação da estratégia governamental para
BIM, em julho de 2011, o Reino Unido estabeleceu
diversos atores líderes do Modelo. Alguns deles
estão a cargo de implementar elementos da
estratégia governamental para BIM, enquanto
outros são implementados voluntariamente, por
grupos de interesse, por exemplo. Uma lista desses
atores do BIM pode ser vista na Figura 3. Há uma
descrição sucinta para os principais grupos e seus
respectivos papéis:

Governo do Reino Unido
Gabinete do Governo/
Ministério da Inovação Empresarial e da Qualificação
Grupo de Trabalho BIM

Conselho da
Indústria de
Construção
(CIC)

CIC
Centros
Regionais
do BIM

Grupo de
Empreiteiras
do Reino Unido
(UKCG)

Associação de
Materiais de
Construção

Grupos de Interesse do BIM (Grupos BIM4)
Grupo BIM2050, Infraestrutura BIM 4 (Reino
Unido), Grupo BIM4FM, BIM4SMEs, BIM4Water,
BIM4Rail do Reino Unido, BIM4FitOut, BIM4M2,
Grupo Diretor BIM 4, Centros de Dados
BIM 4, NIEP, Survery4BIM, Construindo com
Inteligência (Reino Unido), etc.

Academia
(Fórum
Acadêmico do
BIM)

Conselho de
Estratégia de
Tecnologias
(TSB)

CIRIA
BSRIA
BRE

RIBA
RICS
ICE
CIOB
CIBSE

Figura 3. Atores líderes do BIM no Reino Unido
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A-1) Grupo de Trabalho BIM
É o principal grupo responsável pela realização da
Estratégia Governamental de Construção, reunindo
a experiência do governo, da indústria, de institutos e
da Academia. É encarregado de produzir 20 pacotes
de trabalhos em quatro vertentes: engajamento
das partes interessadas e da mídia; resultados
e produtividade; comercial e legal; e instrução e
academia. A abordagem dessas vertentes procura
garantir a consistência e eficiência dos trabalhos
entre os ministérios até 2016. Todos os protocolos,
estratégias e as normas e especificações do BIM
apresentados na seção anterior são desenvolvidos
com o apoio do Grupo de Trabalho BIM e sua rede

de especialistas nos setores público, privado e na
Academia. O Grupo de Trabalho também incentiva
e patrocina estudos de caso do BIM realizados por
entidades governamentais locais e centrais, dos
quais, os realizados entre 2011 e 2013 podem
ser vistos na Figura 4. Um desses estudos de
caso, o Cookham Wood, por exemplo, realizado
pelo Ministério da Justiça e de Excelência em
Edificações, pode ser acessado pelo seguinte link:
https://www.gov.uk/government/publications.
O
Anexo A contém os aprendizados obtidos com esse
estudo de caso, fornecido pelo Ministério da Justiça.
Mais informações acerca do Grupo de Trabalho BIM
podem ser vistas em: http://www.bimtaskgroup.org/

Figura 4. Estudos de caso patrocinados pelo Grupo de Trabalho BIM
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A-2) Conselho da Indústria da
Construção (CIC)
O CIC é um dos maiores fóruns profissionais,
com 500.000 membros e mais de 25.000 firmas
de consultores em construção. É o maior grupo
para tratar de todos os aspectos relacionados a
ambientes organizados. No escopo da Estratégia
Governamental para BIM, o CIC é encarregado
de assegurar o engajamento da indústria. Suas
participações mais importantes foram:

melhores práticas. Também organizam uma série
periódica e gratuita de eventos temáticos do BIM,
muitas vezes em colaboração com universidades,
para que organizações do setor de construção
recebam aconselhamento de empresas locais
que implementaram ou estejam implementando
esse Modelo. Dois exemplos típicos de eventos
organizados por um centro regional do BIM foram
ilustrados na Figura 6.
Figura 5. A rede britânica de 11 centros regionais
do BIM

• Publicação dos Protocolos do CIC sobre BIM
(ver A-1 na seção 1.3);
• Auxílio no desenvolvimento de normas, tais
como a BS 1192-2;
• Estabelecimento de “centros regionais
do BIM” para disseminar o Modelo de forma
consistente por todo o país, auxiliando,
majoritariamente, PMEs (pequenas e médias
empresas) e clientes menores a conseguir
consultoria de redes locais;
• Relacionamento com profissionais e
entidades comerciais para conseguir que o BIM
seja adotado por todas as comunidades do setor
de construção, especialmente pelas PMEs.

A-3) Centros Regionais do BIM
Uma rede de 11 centros regionais do BIM (Figura
5) foi estabelecida em dezembro de 2012. Sua
criação tem como objetivo garantir profundidade e
alcance no engajamento das partes interessadas
regionais e feedback em debates nacionais. Cada
centro regional é presidido por um “promotor
regional do BIM”, que atua como elo entre nação e
região. Tais centros ajudam no compartilhamento,
dentro de suas redes, do BuildingSmart e das
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Figura 6. Exemplos de eventos do BIM organizados pelo Centro do BIM NE
12/06/14 — Nossa Jornada BIM (Modelo de Informação de Construção)
Data: 12 de junho
Horário: 17:30 – 19:30
Local: CenturiaBuilding, Universidade de Teesside
20 slides de 20 segundos cada! Alguns dos líderes do BIM do Nordeste irão, rapidamente, de maneira
divertida e informativa, passar suas experiências com os desenvolvimentos do BIM dentro dos seus
negócios.
Palestrantes — Summers Inman, Niven, SDS, Kiers, ColourUDL. O evento é gratuito e será patrocinado
por 4Projects.
Para fazer seu registro, favor entrar em contato com Leanne, através do número 0191 374 0233 ou e-mail
leanne@cene.org.uk.
26/06/14 – BIM (Modelo de Informação de Construção) e CIBSE
Data: 26 de junho
Horário: 17:30 – 19:30
Local: Sala CCE 1002, Universidade de Northumbria, Ellison Building
A área, com probabilidade de receber as maiores mudanças devido à implementação do BIM é provável
que esteja construindo serviços. Esse evento ajudará a todos aqueles da equipe de projeto a entender
o que é esperado e exigido no escopo de trabalho da CIBSE.
Palestrantes — SDS e outros. O evento é gratuito e será patrocinado por CIC.
Para fazer seu registro, favor entrar em contato com Leanne, através do número 0191 374 0223 ou e-mail
leanne@cene.org.uk.
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A-4) Grupo de Empreiteiras do
Reino Unido (UKCG)
O UKCG é a associação mais importante de
empreiteiras no Reino Unido, representando
mais de 30 das principais empreiteiras do país.
Sua colaboração com o Grupo de Trabalho BIM é
fundamental para a cadeia de fornecimento, uma
vez que oferece orientações para a implementação
do BIM e métodos para sua disseminação. O
objetivo do Grupo de Trabalho UKCG é “informar e
apoiar seus integrantes na implementação do BIM
e fornecer informação e orientação para assegurar
a consistência de abordagens em toda a cadeia de
fornecimento, possibilitando colaboração”.

A-5) Associação de Materiais de
Construção (CPA)
A CPA representa fabricantes e fornecedores de
materiais e produtos de construção, incluindo a
afiliação de 24 grandes empresas e 40 associações
comerciais do setor. Essas empresas correspondem
a mais de 80% do setor, que é estimado em 50
bilhões de libras. A colaboração da CPA com o
Grupo de Trabalho do BIM é fundamental para
garantir que dados de materiais de construção
sejam disponibilizados para os estágios de projeto
e da operacionalização da construção, e que os
dados operacionais possam ser enviados de volta
aos fornecedores conforme necessário. Uma
iniciativa recente, promovida pela CPA e pela NBS,
para educar os fabricantes e fornecedores sobre
o assunto foi a publicação do guia intitulado “BIM
para apavorados” (tradução livre). Seu objetivo é
auxiliar os fabricantes a compreenderem o debate
mais amplo sobre BIM e seus possíveis impactos no
setor de fabricação e distribuição de materiais de
construção. É possível baixá-lo em:
http://www.thenbs.com/BIM-FM/download.asp

A-6) Fórum Acadêmico do BIM (BAF)
O Fórum foi estabelecido ao final de 2011 e conta
com representantes de praticamente todas as
Escolas de Ambiente Urbanizado no Reino Unido
(Figura 7). Foi idealizado para enfrentar os desafios
acadêmicos postos pela implementação do BIM
no Ensino Superior. Especificamente, a missão do
BAF é “criar um grupo dinâmico para desenvolver
e promover os aspectos de capacitação,
aprendizagem e pesquisa do BIM por meio de forte
colaboração e cooperação”. Em junho de 2013, o
BAF publicou o relatório chamado “Implementando
o Modelo de Informação da Construção (BIM) no
currículo”, que traça um mapa com visão a longo
prazo para a implementação do ensino do BIM nos
níveis adequados dentro de matérias específicas da
graduação e pós-graduação. Os mais importantes
princípios e resultados do relatório serão
apresentados na seção 1.8 (Ensino) desse estudo.

A-7) Conselho de Estratégia de
Tecnologias (TSB)
O TSB é o principal órgão de inovações do Reino
Unido, sendo financiado pelo Ministério da Inovação
Empresarial e da Qualificação Profissional (BIS). O
Conselho tem por objetivo colocar o Reino Unido
como líder mundial em áreas de inovação que
enfrentam os principais desafios globais. Com
relação ao BIM, o TSB tem ajudado a financiar um
número significativo de projetos locais (Parceria de
Compartilhamento de Conhecimento – KTP) entre
PMEs e centros de conhecimento (universidades).
O TSB atualmente financia um importante projeto
nacional do BIM que busca a entrega do “Plano de
Trabalho Digital”, uma peça fundamental para o
nível 2 do Modelo. Este projeto será apresentado
resumidamente na seção 1.9 (Infraestrutura de
Tecnologia).
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Figura 7. Parceiros do BAF e suas localizações no Reino Unido

A-8) Grupos de interesse do BIM
Um número expressivo de grupos de interesse em
BIM (BIM 4) foi formado voluntariamente no Reino
Unido nos últimos três anos. Em sua maioria, são
grupos nacionais focados ou em uma aplicação
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específica do BIM (ex.: BIM4Fitout, Orçamento para
BIM), ou na implementação do Modelo em um setor
específico (ex.: BIM4Water, BIM4Retail, etc.). Podese encontrar uma lista de tais grupos BIM 4 com
os respectivos links para suas páginas em: http://
www.bimtaskgroup.org/partners-3/
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1.5 RESULTADOS
PADRONIZADOS/
BIBLIOTECA DIGITAL
Os resultados padronizados do BIM incluem
elementos tais como bibliotecas digitais de objetos
dinâmicos e ricos em dados, desenvolvidos de
acordo com um sistema de classificação oficial
e/ou com sistemas de especificações, de forma
a permitir detalhamento, seleção e aquisição
eletrônicos e facilitar a idealização de projetos,
simulações por modelos, gastos e análises. De fato,
alguns dos principais relatórios da indústria (como o
McGraw Hill Construction, 2010) realizados a partir
da observação de profissionais AEC na Europa
Ocidental identificaram que incorporar dados mais
detalhados e especificações do fabricante sobre
materiais de construção permite aos usuários ter
melhores ideias nos estágios conceituais iniciais,
elaborar análises de eficiência energética mais
precisas e facilitar estimativas de custo. Mais
de 70% dos usuários acreditam que essa é uma
área muito importante para o aprimoramento, e
arquitetos colocam-na como a mais importante.
No Reino Unido, não há iniciativas públicas nessa
área, mas existem iniciativas privadas (como a
Biblioteca Nacional Digital do BIM NBS e a Loja BIM)
que têm conduzido o mercado nos últimos anos.
Ambas são apresentadas nesta seção como um
estudo de caso.

A-1) Estudo de Caso 1: NBS Create e
a Biblioteca Nacional Digital do BIM
A principal característica dessa biblioteca é que
foi desenvolvida e é mantida pela Especificação
Nacional de Edificações (NBS – National Building
Specification), de propriedade do Instituto Real de
Arquitetos Britânicos (RIBA).

A NBS foi formada há 40 anos, quando o RIBA
percebeu que todas as empresas no Reino
Unido desperdiçavam tempo e mão-de-obra no
desenvolvimento e na manutenção de seus próprios
sistemas de especificação e de suas bibliotecas.
Não havia padrão para descrever um trabalho ou
material de construção, e a NBS nasceu com este
objetivo significativo em mente. A NBS é um sistema
do Reino Unido para a especificação de edificações,
utilizado por arquitetos e demais profissionais da
indústria para descrever materiais, normas e mãode-obra de projetos. As primeiras especificações da
organização formavam um portfólio que evoluiu ao
longo de 40 anos até virar um novo sistema digital
apoiado na moderna tecnologia de armazenamento
em nuvem.
Há oito anos, a NBS percebeu que as especificações
constituíram uma parte fundamental do BIM e que,
para tal, necessitariam de mudanças. Começaram,
então, a desenvolver um “sistema de especificação
por objetos”, e, em 2012, foi lançado NBS Create,
a primeira ferramenta de especificações em BIM no
Reino Unido e na Europa.
O NBS Create, como sistema de especificações em
BIM, tem uma série de características principais:
• Sistema de classificação: usa um sistema de
classificação estruturado chamado “Uniclass2”
para classificar materiais e trabalhos de
edificações. O Uniclass2 estrutura informações
de forma que fiquem acessíveis a todos os
participantes no ciclo de vida de um projeto.
É utilizado pela maior parte das entidades de
construção e por instituições profissionais.
Está disponível online em diversos formatos
e é gerido por um time de especialistas que
monitoram solicitações, atualizam e controlam
as diversas versões;
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• Cláusulas de especificação genéricas
(abertas): amplas orientações para cada
elemento de uma possível construção são
criadas com rigor técnico e mantidas seguindo
normas e regulamentos. Logo, as empresas
não precisarão mais manter suas próprias e
dispendiosas bibliotecas;
• Cláusulas de especificação proprietárias:
os especificadores podem selecionar
diretamente cláusulas proprietárias de itens
fabricados. Como tais cláusulas são criadas e
verificadas com rigor técnico, há segurança de
que as especificações proprietárias do fabricante
serão inseridas no mesmo padrão das cláusulas
genéricas;

• Modelo de negócios: esse serviço oferecido
pelo NBS Create é financiado de duas formas. Os
usuários pagam uma mensalidade para utilizá-lo
e os fabricantes pagam para ter seus produtos
construídos em formato de especificação NBS e
inseridos no software.
A Figura 8 mostra como o NBS Create é integrado ao
Revit, como um plug-in, para permitir que usuários
possam apresentar com facilidade as cláusulas
genéricas e proprietárias em seus elementos de
construção.

Figura 8. NBS Create integrado ao Revit e mostrando cláusulas genéricas para a colocação de madeira e
pisos compostos
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Há três anos, a NBS percebeu que os mesmos
problemas com informações de especificação pelos
quais ela passou há 40 anos também estavam
acontecendo com os objetos do BIM. As empresas
estavam desenvolvendo suas próprias bibliotecas
de objetos e não havia padronização. Isso não
era somente um desperdício de recursos, como
também dificultava a análise de edificações, já que
os dados não eram estruturados nos objetos de um
modelo. Então a NBS empenhou-se em desenvolver
uma Biblioteca Nacional do BIM.
A abordagem técnica (ou seja, usar Uniclass2 como
um sistema de classificação, objetos avançados do
BIM genéricos e proprietários, e permitir a criação
avançada de dados e geometria em 3D) adotada
para desenvolver a Biblioteca Nacional Digital do
BIM é muito semelhante ao NBS Create, excetuando
o modelo comercial. Toda a receita vem dos serviços
de fabricantes de materiais e produtos, incluindo os
serviços de criação e hospedagem. Os usuários
têm acesso livre à biblioteca e a downloads. A
Biblioteca Nacional do BIM busca hospedar um

grande número de sistemas e produtos, como
paredes, janelas, portas, fundações, revestimentos
e telhados, com vistas a tornar-se a principal
fonte de objetos do BIM, sejam padronizados
ou proprietários. A NBS também disponibiliza
gratuitamente à indústria guias com os parâmetros
de informação necessários para cada objeto do
BIM, que incluem os Parâmetros de Biblioteca
Nacional do BIM, Parâmetros NBS, Parâmetros dos
Fabricantes, Parâmetros IFC e Parâmetros COBie.
Pode-se visualizar no link abaixo um exemplo de
tal guia com parâmetros para blocos de concreto
agregados: http://www.nationalbimlibrary.com/. A
Figura 9 apresenta uma amostra do guia (em formato
PDF) e os diversos formatos abertos e proprietários
disponíveis para cada família de objetos BIM. Após
o desenvolvimento da Biblioteca Nacional do BIM,
surgiu a oportunidade de desenvolver um elo entre
os objetos de um software de arquitetura como o
Revit, a especificação do NBS Create e os Objetos
da Biblioteca Nacional do BIM por meio de plug-ins
(Figura 10).

Figura 9. Guia para parâmetros de informação e opções de download de objetos BIM
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ORIENTAÇÃO
NBS
OBJETOS BIM
GENÉRICOS

OBJETOS BIM
PRÓPRIOS

NORMAS

BIBLIOTECA
NACIONAL DE
BIM NBS

SOFTWARE DE
ARQUITETURA

NBS
CREATE

INFORMAÇÕES
DE PRODUTO

REGULAMENTOS

ESPECIFICAÇÃO

INFORMAÇÕES
DE
PRODUTO

COBie
Figura 10. Elo entre o software de arquitetura em BIM (Revit), o sistema de especificação (NBS Create)
e a Biblioteca Nacional do BIM
A integração entre os três sistemas dá aos usuários do
Revit ou de outro aplicativo de projeto a oportunidade
de escolher e utilizar objetos BIM e relacioná-los
diretamente a suas respectivas especificações no
software. Tal sistema foi chamado de “Sistema Eco
BIM NBS” e permite ao arquiteto acessar todas as
especificações NBS relativas a cada elemento do
projeto (como elementos desativados do projeto
de um banheiro) diretamente por meio do Revit.
Uma vez que o arquiteto identificar os sistemas
adequados, ele pode buscar em milhares de objetos
BIM gratuitos e arrastá-lo diretamente para o
projeto em andamento. A Biblioteca Nacional Digital
do BIM tem ferramentas de pesquisa que ajudam
o arquiteto a filtrar os resultados e encontrar um
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produto adequado, além de ter funções inteligentes
que verificam se todas as informações no BIM estão
coordenadas e coerentes, poupando consideráveis
esforços manuais de verificação. Detecta,
ainda, inconsistências entre as informações de
especificações do NBS Create e a geometria do
Revit e identifica a fonte das mudanças. Por fim,
cria elementos de saída de COBie (estrutura de
dados selecionados do governo do Reino Unido e
troca de informações entre a entrega do capital e
a fase operacional do bem) preenchidos com um
arquivo de IFC. Uma demonstração em vídeo das
formas de funcionamento de todo o sistema pode
ser vista no seguinte link: http://www.thenbs.com/
topics/BIM/.
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A-2) Estudo de Caso 2: BIMStore
A BIMStore é parte do Space Group. O Space
Group começou em 1957 com a formação da
firma de arquitetura Waring and Netts no Nordeste
da Inglaterra e, no final dos anos 90, o atual CEO,
Rob Charlton, começou a investigar e pesquisar
softwares paramétricos. Ele descobriu o Revit
Technologies em 2000 e comprou sua primeira
licença.
Em 2005, a organização terminou sua primeira
edificação com o software. Em 2007, Waring and
Netts trocou o nome para Space Group como
forma de enfatizar seu alcance cada vez maior.
O grupo recebeu retorno do seu investimento no
Revit quando a desenvolvedora Autodesk adquiriu
o software e o termo BIM foi adotado pela indústria.
Foi neste contexto que o Space Group começou
a identificar as oportunidades de mercado. Em
2011, a BIM.Technologies foi formada como uma
divisão de consultoria especializada em BIM no
empreendimento.
Ao operar a BIM.Technologies, tornou-se claro
para o Space Group que haveria a necessidade de
informações e modelos específicos de fabricantes
durante o projeto conceitual. Já estavam disponíveis
na Internet modelos e famílias, mas a qualidade
deles era irregular.
Uma pequena equipe interna, composta por Rob
Charlton, Adam Ward e James Austin, dentre
outros, começou a desenvolver um protótipo e
modelo de negócios para uma biblioteca digital do
BIM. O site original foi desenvolvido por Adam Ward
em uma plataforma Joomla. Muitos profissionais
trabalharam durante noites e fins de semana para
desenvolver conteúdo para o site (BIMStore). Os
primeiros produtos a entrarem na biblioteca digital
do BIM foram iPads e claraboias Velux.

A BIMStore iniciou seus serviços em 1º de abril
de 2011, e pouco tempo depois, a Zehnder
entrou como primeiro cliente pagante. A BIMStore
continuou a crescer e a desenvolver conteúdo, com
uma equipe de criação dedicada e reunida para
produzir componentes para os fabricantes que não
tinham equipe interna para tal.
Nove meses após seu lançamento, houve uma
atualização da marca, abrindo caminho para o
lançamento de um empreendimento novo em abril
de 2013, quando, em apenas um ano, anunciaram
a BIMStore 3.0 que utiliza um sistema inteiramente
customizado.
Desde sua criação e em sua relativamente breve
vida, a BIMStore já conseguiu 70 fabricantes, um
número que se traduz em 4.282 objetos. Possui
10.000 usuários registrados e 400.000 downloads
desde o lançamento. O tráfego no site continua a
crescer e migrará para a Amazon S3 até o outono
de 2014.
O modelo de negócios da BIMStore é pensado para
ser amigável tanto ao fabricante quanto ao usuário.
Os usuários têm acesso livre a todo o conteúdo
existente. É necessário registrar-se, mas não há
mensalidade. Fabricantes pagam uma taxa de
hospedagem anual. A BIMStore pode criar conteúdo
para fornecedores ou pode hospedar o de terceiros,
se estiver dentro dos padrões compatíveis. Guias
passo-a-passo para todos os softwares de criação
em BIM (como Autodesk/Revit, Graphisoft/ArchiCAD,
Bentley/Architecture
e Vectorworks) estão
disponíveis para uso por parte dos fabricantes para a
criação de suas famílias de produto e para inserir os
metadados necessários para qualificá-las como um
conteúdo BIMStore. Tais guias especificam o nível
de detalhes para o desenvolvimento de modelos
3D, quais metadados que devem ser incluídos com
o modelo 3D para ficar em conformidade com as
normas e especificações britânicas, e orientações
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gerais acerca do gerenciamento do tamanho e
configuração da família, geração de visão em 3D e
aplicação de materiais. Os fabricantes na BIMstore
também recebem um painel que lhes permite
verificar os downloads por cada usuário individual.
As lojas da BIMStore só hospedam conteúdo
que esteja de acordo com as normas britânicas
e internacionais (BS 1192:2012, PAS1192:4
– COBie, Uniclass, Masterformat, Uniformat e
Omniclass), além de ter sua qualidade verificada
antes de ser disponibilizado. A Figura 11 mostra a
listagem de um objeto BIM de cortinas na BIMStore.
Já a Figura 12 exemplifica os parâmetros mínimos
de dados COBie necessários a qualquer conteúdo
disponível. Não é necessário o preenchimento de
alguns dos campos COBie nesta fase. Por exemplo,
a «DataDeInícioDeGarantia» será preenchida pela
empreiteira ou pelo cliente após a entrega do
COBie, porém é importante que tal parâmetro exista

ao ser exportado. Ao cumprir com especificações e
sistemas de classificação nacionais padronizados,
os usuários têm maior confiança no conteúdo que
eles baixam e usam. Os usuários também recebem
um aplicativo de desktop que lhes dá acesso a todo
o conteúdo da loja diretamente por meio de seu
software BIM. Eles também podem classificar como
“favoritos” alguns objetos que queiram e quaisquer
revisões de produtos que já foram baixados ou
“classificados como favoritos” pelos usuários serão
automaticamente notificadas.
A versão de 2014 do site oferece outras opções
como o BIMshelf - tecnologia da BIMStore revisada
para os sites dos próprios fabricantes. Com esta
tecnologia, usuários podem visualizar os produtos
de um fabricante específico nestes sites e baixá-los
por meio dos servidores da BIMStore.

Figura 11. Listagem de um objeto BIM de fachadas na BIMstore.
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Tipo de
Preenchimento

Necessidade de
Preenchimento

Furniture-Desk_Height_Table-RoundSteelcase-MediaScape

Texto

Padrão

Descrição

Mediascape é a solução única para vencer a
tríade de desafios que as empresas enfrentam
para fazer seus locais de trabalho funcionarem
melhor - tornar as equipes mais produtivas e
criativas, otimizando o m2 da zona colaborativa
e oferecendo acesso fácil e instantâneo a
tecnologia e informação.

Texto

Padrão

NomeDeTipo

2000mmx2000mmx900mm Arqueada

Texto

Padrão

Criado em

06 de setembro de 2011

Texto

Não

Criado por

Joe Bloggs

Texto

Não

Identificadorext

84629AKDB08941ABZ09221

Texto

Não

NúmeroDeSérie

002374103

Número

Não

DataDeInstalação

12 de outubro de 2012

Texto

Não

DataDeInícioDeGarantia

12 de outubro de 2012

Texto

Não

DuraçãoDeGarantia

6

Número Inteiro

Não

CódigoDeBarra

23212320065230

Número

Não

IdentificadorDoBem

SPA00021

Texto

Não

TipoDeBem

Imobilizado

Texto

Sim

PartesDoAvalista

info@steelcase.com

Texto

Sim

TrabalhoDoAvalista

info@acmefurnature.com

Texto

Não

Nome do parâmetro

Preenchimento de Exemplo

Nome

Figura 12. Dados COBie mínimos necessários ao conteúdo na BIMStore

1.6 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Um arcabouço regulatório para projetos BIM é
um conjunto de regras dentro das quais cada
uma das partes envolvidas está sujeita e inclui
obrigações, direitos de propriedade intelectual,
responsabilidades e indenização profissional, entre

outros. As mudanças necessárias aos arcabouços
regulatórios e contratos existentes frequentemente
foram apresentadas como parte de protocolos
(como os Protocolos CIC no Reino Unido) ou como
adendos BIM específicos, como o Documento E202
– Exibição e Consenso de Protocolos de Modelagem
de Informações da Construção DOCS 301, o Adendo
de Modelagem de Informações da Construção (AIA,
2012), e os Documentos de Consenso de Adenda
BIM 301 (AGC, 2006) nos Estados Unidos.
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Os protocolos CIC apresentados na seção 1 (A 1-3),
que almejam ser incorporados como um documento
de contrato, proveem que as partes:
• cumpram com as respectivas obrigações
explicitadas pelo protocolo;
• tenham o benefício de direitos concedidos
sob o protocolo; e
• tenham o benefício de limitações/exclusões
de responsabilidades estabelecidos no protocolo.
Os protocolos CIC incluem os seguintes elementos
regulamentares:
• Obrigações: A obrigação do empregador (cliente)
é designar um gestor de informações em tempo
integral até o fim do projeto. Todos os participantes
têm obrigação de fornecer informações de acordo
com a “Exigência de Informação”, modelos de
acordo com o Nível de Detalhe (“LOD”) e/ou
fornecimento de dados em formato semelhante
ao protocolo CIC proforma apresentado no anexo.
Tais detalhes são específicos para cada projeto e
o empregador/cliente, ou o gestor de informações,
deve trabalhar e definir claramente tais detalhes
que são as obrigações-base das partes envolvidas
no projeto;
• Direitos de Propriedade Intelectual (IPRs): Os
IPRs das modelagens geradas são de propriedade do
arquiteto/consultor que as produz e são licenciados
ou sublicenciados ao Empregador e entre as
partes para “propósito permitido”, sendo definido
como: “um propósito relacionado ao Projeto (ou à
construção, operação e manutenção do Projeto)
consistente com o Nível de Detalhe aplicável do
Modelo pertinente (incluindo Modelos que sejam
partes de um Modelo Federado) e o propósito para
o qual o Modelo pertinente foi preparado”;
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• Responsabilidades: partes integrantes do
projeto que forneçam modelagens para propósitos
específicos são dispensadas de responsabilidade
se a modelagem produzida não for utilizada com
o propósito para qual foi pensada ou permitida.
Também não são responsabilizadas por quaisquer
danos ou alterações indesejadas dos dados
eletrônicos que ocorram após a transmissão de um
modelo por um integrante da equipe de um projeto,
a menos que ocasionada por quebra de protocolo.
No entanto, os protocolos não especificam as
consequências do não cumprimento das obrigações
supracitadas. Já foi sugerido em uma “mesa redonda
do BIM” que a reparação, para o caso de uma parte
não cumprir com suas obrigações básicas, seja a
mesma estabelecida nos contratos de construção e
documentos pertinentes já existentes;
(http://www.thenbs.com/nbstv/BIM).·
• Seguro de Indenização Profissional: O CIC
publicou um “guia das melhores práticas para
seguro de indenização profissional ao utilizar
Modelagens de Informações da Construção” (CIC,
2013) que resume as principais áreas de risco
que seguradores de indenização profissional (“PI”)
associam ao BIM de Nível 2. Tal guia mostra que
não há ocorrências sérias em número suficiente
relacionadas ao BIM de Nível 2 para justificar
restrições na cobertura ou alterações no prêmio de
consultores. Contudo, o guia sugere que consultores
busquem garantias de corretores antes de iniciar
um projeto do BIM de Nível 2.
O impacto mencionado sobre o BIM de Nível 2 está
alinhado com o princípio dos protocolos CIC, que é
o de fazer o menor número possível de mudanças
necessárias nos dispositivos contratuais préexistentes de projetos de edificações. Um debate na
JCT (Joint Contracts Tribunal) News (2011) aponta
que todos os contratos existentes que promovem o
trabalho colaborativo ou aspectos de parceria, tais
como o NEC3, a Excelência em Construção JCT
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(contratos para parcerias ou trabalho colaborativo)
e o PPC2000 (Project Partnering Contract contrato único para múltiplas partes) podem ser
prontamente adaptados a um processo de acordo
com os padrões BIM. O estudo de caso Cookham
Wood do Ministério da Justiça utilizou o PPC2000
para um projeto BIM de Nível 2, e concluiu-se que
o mesmo não necessita de quaisquer emendas ou
protocolos contratuais do Modelo para alcançar o
BIM de Nível 2.

1.7 MEDIÇÃO E
OTIMIZAÇÃO
A medição é a primeira etapa que leva ao controle
e, subsequentemente, ao aprimoramento e à
otimização. Medir o desempenho do BIM em
indivíduos, organizações e projetos é, portanto,
um requisito preliminar para a melhoria de seu
desempenho. Ademais, a disponibilidade de
indicadores para a medição de tais desempenhos
deve se tornar a base de qualquer forma de
certificação e credenciamento.
Até este momento, não há no Reino Unido qualquer
conjunto de indicadores definido ou estabelecido
para medir o desempenho do BIM em indivíduos,
organizações ou projetos. Na verdade, o Grupo de
Trabalho do BIM, na seção de Perguntas Frequentes
acerca do Modelo, em seu website (http://www.
bimtaskgroup.org/bim-faqs/), afirmou que o “GT
não aconselha a introdução de um sistema de
avaliação da conformidade para o treinamento
e ensino do BIM”. Ao mesmo tempo, esse Grupo
divulgou que planeja introduzir uma “Estrutura
de Resultados de Aprendizagem do BIM” para
descrever os resultados que o treinamento e ensino
do BIM devem considerar. Um quadro semelhante
foi publicado em julho de 2012 e organizou os
resultados de aprendizagem em três níveis:

• Estratégico: Os resultados no nível
estratégico centram-se na compreensão da
proposta de valor do BIM, nas exigências
governamentais, no contexto de adesão ao
Modelo pela indústria, nos impactos no cliente
e em relacionamentos, no desenvolvimento de
modelos de investimento, etc;
• Gerencial: Resultados nesse nível incluem
um conjunto de aprendizados em setoreschave, como a aquisição de recursos internos,
o desenvolvimento de planos empresariais e
organizacionais, o gerenciamento de exigências
externas, a gestão de pessoas, a gestão de
processos e a gestão de infraestrutura técnica;
• Técnico: Nesse representam a capacidade
dos indivíduos em identificar as exigências
do projeto, avaliar dados contextuais e seus
impactos no desenvolvimento do mesmo,
desenvolver soluções, gerenciar suas
informações, implementar o processo de
aquisição, administrar a entrega do projeto e as
informações de instalações, etc.
Cada um dos resultados de aprendizagem
mostrados acima tem uma série de elementos a
serem aprendidos. Por exemplo, os resultados de
aprendizagem de gerenciamento de instalações
no nível gerencial abrangem todos os elementos
exemplificados na Figura 13.
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Gerenciamento de instalações
Entender a forma como BIM pode ser adotado no gerenciamento de instalações ao ser capaz de: oferecer
informações para ajudar no uso e no planejamento de manutenção de propriedade, sistemas e serviços;
Obter e avaliar feedback de projetos e realizar aprimoramentos;
Adequar o espaço e as instalações às exigências identificadas;
Monitorar e controlar o uso de bens e propriedade;
Planejar e programar trabalho para bens existentes;
Gerenciar programas de trabalho para bens existentes;
Implementar políticas e programas acordados em trabalhos de manutenção pré-planejados.
Figura 13. Resultados de aprendizagem de gerenciamento de instalações para o nível de “gerenciamento”

A estrutura preliminar de resultados de aprendizagem
do BIM pode ser visualizado no seguinte link: http://
www.bimtaskgroup.org.
Por enquanto, não há certificação em BIM
consolidada para profissionais ou organizações no
Reino Unido, apenas duas iniciativas de certificação
em desenvolvimento.
Uma delas foi lançada pelo RICS - Royal Institution
of Chartered Surveyors (http://www.rics.org) em
outubro de 2013, chamada de “Certificação de
Gestor do BIM”. A certificação em BIM do RICS é
voltada para orçamentistas e profissionais da área
de construção que já trabalham com o Modelo.
De acordo com o RICS, a certificação avalia as
competências em três áreas principais, incluindo
iniciação, processos e colaboração e integração do
BIM e uma de duas áreas opcionais relacionadas a
competências comerciais e técnicas. O certificado
é dado com a avaliação de um trabalho de 2.000
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palavras por parte de uma banca de especialistas
da indústria.
A outra foi lançada em 23 de abril de 2014 pelo BREBuilding Research Establishment (http://www.bre.
co.uk), que engloba uma série de programas e
avaliações credenciadas do BIM que concederão
status de profissional certificado, sendo destinada a
“Gestores de Informações” e “Gerentes de Entrega
de Projetos”. Para os Gestores de Informações,
o credenciamento conta com duas opções de
certificação profissional: Gestor de Informações de
Tarefas do BIM de Nível 2 (TIM - Task Information
Manager) e Gestor de Informações de Projetos do
BIM de Nível 2 (PIM - Project Information Manager).
Para “Gerentes de Entrega de Projetos”, a avaliação
concede a certificação de “Gestor de Entrega de
Projetos do BIM de Nível 2 (PDM - Project Delivery
Manager)”.
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1.8 Ensino e
qualificação
Dados de pesquisas e de empresas no Reino Unido
e no mundo apontam que a escassez de mão de
obra qualificada com competência em BIM é um dos
principais limitadores da sua difusão na indústria de
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação
(AECO). Futuros profissionais de AECO e a mão de
obra atual de toda a cadeia de fornecimento e na
área de ambientes urbanizados (ou seja, Arquitetos,
Medidores-Orçamentistas, Engenheiros, Gerentes
de Projeto, Fabricantes, Gerentes de Instalações,
etc.) necessitam de qualificação e competência
nesse Modelo. Por isso, o mercado precisa estar
alinhado ao ensino superior e formação profissional.
Logo, essa deve ser uma responsabilidade conjunta
de universidades, faculdades, comunidades de
empresa e organizações AECO.
Os objetivos do Grupo de Trabalho do BIM com
relação ao ensino e treinamento são:
• apoiar o desenvolvimento profissional de
funcionários do governo a curto prazo para
projetos pioneiros;
• qualificar funcionários em diversos
departamentos para a difusão a longo prazo
do BIM em trabalhos públicos;
• oferecer, a curto e a longo prazo, apoio à
indústria para garantir que a meta do BIM de
Nível 2 do governo seja alcançada até 2016.
O ponto de partida para desenvolver uma abordagem
de ensino e treinamento, conforme estabelecido
pelo Grupo de Trabalho do BIM, deve ser o
“Estrutura Inicial de Resultados de Aprendizagem”.
Essa estrutura apresenta uma listagem de aspectos
estratégicos, gerenciais e técnicos a serem
considerados durante o desenvolvimento de cursos
profissionalizantes de urbanização.

O BAF-BIM Academic Forum (Fórum Acadêmico do
BIM) do Reino Unido apresentou, em junho de 2013,
uma estrutura para as metas de aprendizado em
BIM em programas de ambientes urbanizados, e se
consolidou como a Estrutura Inicial de Resultados
de Aprendizagem do Grupo de Trabalho do BIM
em diferentes níveis de disciplinas específicas na
graduação e na pós-graduação. A estrutura do BAF
estabeleceu quatro níveis (ausente, ciente, exposto e
incorporado) de adição do BIM nos currículos. Foram
também definidos seu impacto e sua extensão em
cada nível em: currículo atual, estrutura, equipe,
infraestrutura e lacuna de pesquisa curricular.
Ademais definiu os resultados de aprendizagem
em três categorias (conhecimento e compreensão,
competências práticas e competências transferíveis)
nos diferentes níveis de ensino superior (ver Tabela
1): nível 4 (primeiro ano da graduação), nível 5
(segundo ano da graduação), nível 6 (terceiro ano) e
nível 7 (pós-graduação).
O BAF também afirmou que a estrutura de
aprendizagem desse Grupo deve informar o
aspecto de Desenvolvimento Profissional Contínuo
(CPD) das entidades profissionais, que, por sua vez,
esclarecem seus critérios de aprovação. Contudo,
até o momento, não há padrões explícitos de
validação/aprovação dos cursos feitos pelo Instituto
Real de Arquitetos Britânicos. A implementação atual
do Modelo em Instituições de Ensino Superior (HEIs,
na sigla em inglês) permanece limitada a informar
e auxiliar os alunos a compreenderem os conceitos
do BIM e a importância da colaboração. De acordo
com o BAF (2013) “Até hoje, a maioria das HEIs
tem se apoiado no ensino básico da tecnologia
e sua funcionalidade, que, no melhor caso,
significa apenas os aspectos mais fundamentais
do BIM e não permite, por si só, conhecimento e
compreensão” (p. 12). Algumas HEIs incorporaram
aspectos muito específicos do BIM nos seus
currículos de graduação. Na Universidade de
Coventry, por exemplo, o BIM aparece no segundo
ano dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e
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Urbanismo em um projeto interdisciplinar, focado
apenas em planos de execução sem quaisquer
práticas de desenho, para informar os alunos sobre
aplicações de trabalho de trabalho colaborativo e
integrado.
Em pós-graduação, parece haver um número
crescente de instituições de Ensino Superior que
disponibilizam cursos em BIM. Uma lista nãoexaustiva dos cursos de mestrado nesse Modelo
pode ser vista na Tabela 2.
Essa lista é composta por aqueles que tem a palavra
“BIM” explícita em seus títulos. No entanto, há
várias outras universidades que têm BIM em seus
cursos de mestrado sem essa menção explícita.
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Alguns exemplos são a Universidade de Teesside
(Mestrado em Gestão de Projeto), Universidade de
Sheffield (Mestrado em Design Digital e Urbanismo
Interativo), Universidade da Cidade de Birmingham
(Mestrado em Design Integrado e Gerenciamento
de Construção), Universidade de Wolverhamption
(Mestrado em CAD para Construções), etc.

DIÁLOGOS SETORIAIS PARA BIM BUILDING INFORMATION MODELING NO BRASIL E NA UNIão europeia

Tabela 1. Resultados de aprendizagem do BIM (BAF, 2013; Williams e Lee, 2009)
Nível

Conhecimento e
compreensão

Qualificações práticas

Qualificações transferíveis

Graduação

4

• importância da colaboração
• a área do BIM

Introdução a tecnologias usadas nas
várias matérias

BIM como processo/tecnologia/
pessoas/política

5

• conceitos do BIM - processos
de construção
• motivadores comerciais das
partes interessadas
• integração da cadeia de
fornecimento

• uso de representações visuais
• ferramentas e aplicativos BIM
• atributos de um sistema BIM

• valor, ciclo de vida e
sustentabilidade
• plataformas de “software
como serviço” para projetos
• trabalho colaborativo
• comunicação em equipes
interdisciplinares

6

• BIM nas várias matérias
• quadros/regulamentações
contratuais e legais
• gestão de pessoas/mudanças

Conhecimento técnico:
• estruturas e materiais
• sustentabilidade

Processo/gerenciamento:
• como entregar projetos
utilizando o BIM
• fluxos de informação e dados
• protocolos do BIM/EIR

Pós-graduação

7

• trabalho colaborativo, gestão
de informações do BIM e
sua aplicação em ambientes
urbanizados
• implicações comerciais contratuais/legais etc
• eliminando riscos de projetos
com BIM e gestão de riscos
• compreendendo a natureza
das práticas industriais atuais
• valor do cliente - pousos
suaves
• valor do negócio - Rol/
proposta de valor
• compreendendo a gestão da
cadeia de fornecimento
• gerenciamento do ciclo de vida
do BIM - bens, desempenho em
uso etc

• demonstrar a capacidade de adotar
diferentes plataformas
• julgar/avaliar criticamente diversos
aplicativos/ferramentas do BIM
• protocolos/interoperabilidade/ normas
• avaliação de capacidade
• mudança na forma como projetos
devem ser entregues
• visualização de conjuntos grandes de
dados
• princípios sucintos e ligações com BIM
• uso de tecnologias adaptadas para BIM,
como dispositivos de mão

• aplicação em projetos
• trabalho interdisciplinar e em
equipe
• importância da comunicação
eficiente e da tomada de
decisões - interação humana
• mapeamento de processos e
BPR
• gestão de mudanças e
distanciamento cultural
• raciocínio no nível de mestrado
- estratégico/técnico/ gerencial
• capacidade de avaliar
obstáculos para o BIM em
diferentes níveis, como
corporativo/em projetos
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Tabela 2. Uma lista exemplificativa de cursos de pós-graduação sobre BIM no Reino Unido
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Nome do curso

Instituição

Detalhes

Mestrado em Gerenciamento de
Modelagem de Informações da
Construção

Universidade de Middlesex

h t t p : / / w w w. m d x . a c . u k / c o u r s e s /
postgraduate

Mestrado em Gestão de Desenho de
Edificações e Modelagem de Informações
da Construção (BIM)

Universidade de Northumbria

https://www.northumbria.ac.uk/study-atnorthumbria/courses

Mestrado em Geomática para
Modelagem de Informações da
Construção

Faculdade da Universidade de
Londres

http://www.cege.ucl.ac.uk/teaching/
Pages/bim.aspx

Mestrado em Modelagem de Informações
da Construção

Universidade de Liverpool

http://www.liv.ac.uk/study/london/
programmes

Mestrado em BIM e Projeto Integrado

Universidade de Salford

http://www.salford.ac.uk/pgt-courses

Mestrado em Modelagem de Informações
da Construção e Sustentabilidade

Universidade de Gales do Sul

http://courses.southwales.ac.uk/courses/

Mestrado em Modelagem de Informações
da Construção (BIM) em Construção e
Operações

Universidade do Oeste da Inglaterra

http://courses.uwe.ac.uk/K2101/2014

Certificado de Pós-graduação em
Modelagem de Informações da
Construção

Universidade de Wolverhampton

h t t p : / / c o u r s e s . w l v. a c . u k / c o u r s e .
asp?code=AT010P31UVD
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A incorporação do BIM nos currículos de ensino
superior é um processo desafiador. O primeiro
gargalo é a escassez de equipe com competências
em BIM. Logo, é necessário aumentar a capacitação
dos alunos do ensino superior para que eles possam
promover os currículos do Modelo e alcancem o nível
desejado de aprendizagem. Muitos dos cursos de
pós-graduação mencionados acima são auxiliados
por pioneiros do BIM em toda a indústria AECO.
O segundo principal desafio é a forma como o
BIM integra o Currículo de Ambientes Construídos.
Enquanto a maioria dos sistemas educacionais
é organizado por matérias, o BIM é holístico
e interdisciplinar, dependendo de conceitos e
ferramentas analíticas de diversas disciplinas. Há
pouca informação de domínio público que ajuda
a vencer esse desafio. As primeiras tentativas
parecem defender que a competência de
integração e colaboração do BIM pode ser atingida e
implementada nos currículos de ensino superior por
meio de projetos interdisciplinares em que alunos
de diferentes áreas relacionadas podem participar.
O Ensino Superior deve continuar a procurar novas
estratégias de integração do BIM e seus impactos
na aprendizagem e empregabilidade de futuros
graduandos. A colaboração com instituições
profissionais ainda é necessária para se chegar a
um consenso sobre as novas exigências desses
cursos e suas aprovações.
Cursos profissionalizantes no Reino Unido têm
trabalhado nestas competências com a mão de obra
atual. Há um aumento de CPDs (Desenvolvimento
Profissional Contínuo) e cursos profissionalizantes
do BIM ministrados diretamente pelas mais
importantes instituições desta prática profissional
(RICS, RIBA, ICE), grandes organizações de
pesquisa, ensino e treinamento (BSRIA, BRE, CIRIA)
e comerciantes de softwares de criação. Alguns
destes cursos de formação, como o “BIM ICE para

Infraestrutura”, são considerados compatíveis com
a “Estrutura de Resultados de Aprendizagem do
BIM” do Grupo de Trabalho do BIM.

1.9 infraestrutura de
tecnologia
No uso pré-BIM (CAD) de ferramentas digitais, o
foco era em tarefas separadas e deslocadas (como
geração de desenhos, estimativa de gastos, etc.) e
dependia-se de operações em papel. Com o BIM,
as atividades de projeto (criação de desenhos,
identificação de conflitos, etc.) e os resultados do BIM
(modelo integrado, simulação, etc.) são produzidos
digitalmente e transferidos por rede (como e-mails)
ou compartilhados na nuvem (banco de dados
em servidores e extranets de compartilhamento
de arquivos). Logo, a infraestrutura de tecnologia
necessária para a adoção do BIM deve considerar os
três campos seguintes: redes, hardware e software.
Em todos houve progresso significativo na última
década. A produção dos resultados em BIM e as
suas trocas são facilitadas pela disponibilidade de
diversas empresas de tecnologia e pela velocidade
crescente dos processadores de desktop, das redes
e da internet. Porém, ainda há, em cada um desses
campos, alguns desafios.
A rede de banda larga do Reino Unido é a 25ª mais
rápida de acordo com o ranking de velocidade de
banda larga da Net Index, com uma velocidade
média de download de 23.55 Mbps, o que é menos
da metade da velocidade de Hong Kong, que ocupa
o primeiro lugar no mesmo ranking [Fonte: https://
www.cable.co.uk/news]. Contudo, essa é uma
velocidade que varia de acordo com as regiões do
país. A adequabilidade dessa banda larga para a
colaboração e transação de dados do BIM depende
claramente do tamanho, tipo e utilização do Modelo.
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Entretanto, ainda assim, cada uso do BIM necessita
que usuários acessem dados centralizados. Embora
o uso de uma LAN (rede de área local) tradicional
seja suficiente nesse caso, seria difícil para usuários
geograficamente dispersos. Para tais aplicações de
site para site, é necessária uma boa velocidade de
download e upload, e para empresas britânicas
menores localizadas fora dos grandes centros,
tal velocidade chega com grande custo. Por essa
razão, são necessárias tanto uma velocidade alta
de internet a preço justo quanto uma distribuição
mais homogênea da velocidade pelo país. Uma
preocupação específica que afeta a implementação
do BIM, especialmente no local da obra, é o acesso
à banda larga. O UKCG (Grupo de Empreiteiras do
Reino Unido) levantou essa questão porque isso
impedirá que alcancem a meta do Governo para
2016. Uma pesquisa do UKCG mostrou que se
demorava mais de 20 dias para prover um serviço
de banda larga em quase 60% dos casos [Fonte:
http://www.cnplus.co.uk/innovation/bim]. A difusão
e o desempenho das redes se tornarão ainda mais
importantes quanto maior for o compartilhamento
do BIM em nuvem (dados mantidos nos servidores
dos provedores) pela indústria de construção.
O desempenho de hardware, no Reino Unido e
no mundo, melhorou significativamente e tornouse mais acessível. Contudo, para organizações
Britânicas, especialmente as de tamanho médio que
precisam atualizar a infraestrutura de hardware em
múltiplas estações de trabalho, ainda é necessário
um investimento considerável. Há casos em que
o desempenho do hardware forçou um regresso
dos projetos do BIM para 2D (como o Campus da
Universidade Suffolk em McGraw Hill Construction,
2010). Além disso, a distribuição heterogênea
de hardware de bom desempenho na cadeia de
fornecimento ou nos integrantes das equipes de
projetos dificulta o trabalho colaborativo do BIM na
nuvem (Munkley et al., 2014). No “Valor de Negócios
do BIM na Europa” (McGraw Hill Construction,
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20140), a atualização de hardware foi classificada
como a terceira maior área de investimento por
40% dos usuários da Europa Ocidental.
Com relação aos softwares do BIM, as principais
plataformas disponíveis no Reino Unido são:
Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek
Vectorworks, Bently Microstation, e outras. Em um
relatório recente da NBS (NBS, 2014), o Autodesk
Revit foi a plataforma mais utilizada no Reino Unido,
com 27% dos usuários do mercado. O custo,
associado à compra das ferramentas de software,
à atualização da infraestrutura de TI e à capacitação
profissional, foi visto como a maior barreira por 67%
das PMEs e 65% das empresas de grande porte.
Fora isso, 61% dos usuários do BIM da Europa
Ocidental consideraram o custo dos softwares do
Modelo uma barreira para conseguirem benefícios
comerciais com sua implementação (McGraw
Hill Construction, 2010) e 30% dos Engenheiros
acharam que reduzir o custo desses aplicativos
seria um fator importante para aumentar a adesão
aos mesmos. Na Pesquisa de Aptidão do BIM de
Nível 2 da Construction Manager, mais de 70% das
PMEs e 35% das grandes empreiteiras afirmaram,
que o custo do software e hardware é um dos
principais obstáculos para a implementação desse
modelo em suas organizações.
Com relação à infraestrutura de TI para a
implementação do BIM de Nível 2 em projetos
centralizados, o elemento ainda faltante é o Plano
de Trabalho Digital (dPoW). O dPoW deveria formar
um método padronizado para a indústria na
descrição de geometrias, exigências e dados nas
fases principais do ciclo do projeto, oferecendo
acesso para todas as partes interessadas para
que eles saibam claramente quais geometrias,
dados e informações devem ser fornecidos em
cada uma das oito fases de um projeto. Esse
sistema atualmente é cofinanciado pelo Conselho
de Estratégia de Tecnologias como um projeto de
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pesquisa financiado para um consórcio da indústria
que participa de processo de seleção. (ver https://
www.innovateuk.org/). Espera-se que o projeto
de pesquisa seja divulgado em março de 2015.
Outro elemento que falta no dPoW é um sistema
de classificação padronizado. Tal sistema deverá
ser capaz de estruturar e organizar dados de
forma que eles sejam facilmente acessíveis em um
formato comum, sendo disponível digitalmente com
ferramentas de pesquisa e análises extensivas.

1.10 níveis de adoção
do BIM de acordo com
pesquisas
As taxas de adesão ao BIM no Reino Unido foram
divulgadas por meio das três últimas pesquisas que
abrangeram o mercado de construção:
• Nível de adesão ao BIM de acordo com a
McGraw Hill Construction (2010): A adesão no
Reino Unido entre os profissionais pesquisados da
área de construção é de 35%. A qual é liderada
pelos arquitetos (60%), seguidos por engenheiros
(39%) e empreiteiras (23%);
• Relatório da NBS (NBS, 2014): O nível de adesão
pela indústria é de 54% (valores de adesão por
disciplinas individuais não estão disponíveis) em
2013, o que significa um grande avanço dos 10%
em 2010. A maioria daqueles que querem adotar,
ou que buscam suporte, pedem auxílio a seus
colegas, a profissionais de fora da organização, à
NBS e ao Grupo de Trabalho do BIM em mais de
50% dos casos;

243 organizações de grande, médio e pequeno
porte e dos setores público e privado, sendo que
47.7% delas admitiram que sua compreensão
do BIM de Nível 2 é rudimentar ou ausente. Mais
de 50% afirmaram ter experiência prática com o
Modelo, e 36% disseram já ter trabalhado em um
projeto de acordo com os critérios do BIM de Nível
2. A prontidão teórica para implementar um BIM de
Nível 2, numa escala de 1 a 10, foi de 3.81 em
média [Fonte: http://www.construction-manager.co.uk/
agenda/bim-journey-ready-take-road/];
• Atores privados: Atores relevantes na indústria
de construção do Reino Unido parecem estar
incentivando fortemente a adoção desse Modelo. A
Balfour Beatty assinou em 2012 um acordo de 12
milhões de dólares com a Autodesk para expandir
a adoção do BIM [fonte: http://www.balfourbeatty.
com/ ]. A Capita Symonds divulgou que “a partir
de Julho de 2012, todos os seus projetos usarão
BIM de Nível 2 como padrão [fonte: http://www.
capitasymonds.co.uk/ ]. O Grupo Real BAM também
assinou um acordo de 2.8 milhões de libras com
a Autodesk para o oferecimento de tecnologia do
BIM em suas operações globais, incluindo todos
os projetos BAM no Reino Unido, e lançou um
novo projeto com o objetivo de utilizar o BIM para
aperfeiçoar o gerenciamento de instalações de uma
edificação. Isso indica que grandes participantes
estão comprometendo-se com a implementação do
mesmo, fazendo com que suas grandes influências
espalhem-se por toda a cadeia de fornecimento
deles.

• Construction Manager - CM (2014): É a
revista do Instituto Credenciado de Edificações
(CIOB). A CM realizou em 2014 uma Pesquisa de
Aptidão do BIM de Nível 2 na qual participaram
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2. BIM na FRANÇA
2.1 Estratégias,
objetivos e estágios
Um relatório estratégico intitulado “Actions pour
la relance de la construction de logement” foi
publicado em Julho de 2014 pelo Conselho
de Ministros com vistas a melhorar o setor de
habitação, que representa uma das três maiores
fontes de despesas do Governo Francês. Nos 12
meses antes da divulgação desse relatório, o setor
passou por uma queda de 8% na produção.
Tal estratégia foi desenvolvida após diversas
consultas a profissionais da indústria de construção,
iniciadas em Novembro de 2013. Esse processo de
consultoria foi chamado de “Objetivos 500.000”,
com o intuito de quebrar o status quo na produção
e inovação desse setor, atingindo 500.000 novas
habitações e 500.000 reformas por ano até 2017.
No mais, conta com cinco áreas de ações prioritárias,
a saber:
• Incentivar ou facilitar o acesso à casa
própria: procura-se atingir tal objetivo a partir
de empréstimos sem juros para habitação em
áreas que impactem positivamente famílias de
baixa e média renda. Também pode-se estender
tal iniciativa para a compra e reformas de
propriedades em zonas rurais;
• Simplificar códigos, normas e regulamentos
de construção: atualmente há mais de 3.700
normas no setor. Objetiva-se chegar a normas
mais eficazes, claras e bem articuladas.
Algumas das atuais (como a regulamentação
de incêndios de 1986) são ultrapassadas

e necessitam de atualização. Um Conselho
Supremo de Edificações, com representantes
de toda a indústria de construção, substituirá
as diversas comissões atuais (até Setembro de
2014);
• Incentivar a inovação com construção
digital e BIM: As ações nessas áreas prioritárias
são relativas, quase que exclusivamente, à
construção digital e BIM. Foi designado em
Junho de 2014 um “Embaixador Digital para a
Indústria de Edificações” (Sr. Bertrand Delcambre,
Presidente do Centro Técnico-Científico de
Edificações- CSTB) pela Sra. Pinel, a nova
Ministra da Habitação e Igualdade Territorial.
Ele será responsável pelo desenvolvimento
da política digital do BIM e de um programa
operacional para a sua execução na indústria
francesa de edificações. Os responsáveis do
Governo Francês pela introdução da construção
digital e do BIM deverão modernizar o processo
de entrega de projetos de edificações, elevar
a colaboração entre as partes interessadas do
projeto, melhorar a qualidade das construções
e reduzir seus custos. Consoante às medidas
dessa estratégia, o BIM será exigido
progressivamente em licitações públicas a partir
de 2017, conforme anunciado pelo Sr. Duflot,
o Ministro da Construção, em Março de 2014.
Além disso, uma pesquisa foi realizada pela
ADEME (Agência Francesa do Meio-Ambiente
e Gestão de Energia) em Junho de 2014 para
manifestação de interesse quanto ao incentivo ao
desenvolvimento de novos processos e técnicas
de construção em áreas como prototipagem
digital (impressoras 3D, tecnologias digitais e
BIM, etc.). Dez plataformas regionais (como os
Centros Técnico-Industriais Regionais - ITCs),
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administrados pelo Centro Técnico-Científico de
Edificações (CSTB), serão formadas até o final
de 2015 para reunir experiências e desenvolver
iniciativas e práticas inovadoras para a indústria
de construção;
• Fortalecer a habitação social e criar uma
nova oferta de habitação “intermediária”: a
estratégia procura aumentar o desenvolvimento
de novas habitações sociais e finalizar os
projetos habitacionais atrasados/parados. Para
tanto, o governo emitiu um decreto no verão de
2014 revendo os preços de compra e aluguel
de habitações intermediadas (imóveis que
geralmente são oferecidos durante um período
fixo por um locador social registrado com valores
de aluguel estabelecidos entre o aluguel social
e de livre mercado) e oferecerá condições de
investimentos mais atrativas (ex: maior desconto
no preço de compra para o investidor, melhores
condições de aluguel comparadas ao preço de
mercado). O governo também formará conselhos
para incentivar a habitação social. Para liberar
projetos atrasados ou congelados, trabalhará
junto aos organismos de HLM (“Habitation à
Loyer Modéré” – habitação de aluguel social)
e da Federação de Promotores Imobiliários
e dos chefes de departamento pertinentes e
acompanhará operacionalmente tais processos;
• Fortalecer a mobilização e a concessão de
terras: dos 300 lotes identificados na França,
referentes a mais de 5 milhões de metros,
menos de 10% deles foram vendidos. Isso
é insuficiente à necessidade habitacional do
país. Tal déficit é agravado devido a duração
de projetos, que levam de 6 a 10 anos desde a
programação até o fim da construção. Por isso,
o Governo deseja que essa estratégia mobilize
os chefes de gabinete para que facilitem cinco
projetos em locais que já foram identificados e
em regiões onde há mais urgência. Além disso,
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a estratégia formará uma Comissão Nacional
de Planejamento, Planejamento Urbano e
Terras que garantirá uma mobilização nacional
e controle de terras e irá monitorar e tomar
decisões em casos que requeiram arbitragem.

2.2 Guias e protocolos
Os guias e protocolos do BIM na França ainda
estão em andamento na data de entrega do
presente estudo. A Construção de Mídia, a versão
Francesa do Construindo com Inteligência, é um
trabalho colaborativo de diversas organizações e
associações técnicas francesas para desenvolver
guias e protocolos para a adoção do BIM na França.
Sua entrega foi prevista para o final de 2014:
• Uma metodologia para guiar a realização de
planos de execução do BIM que irá se inspirar no
“Guia de Planejamento de Execução de Projetos em
BIM” publicado nos Estados Unidos pela Construção
Integrada por Computadores (CIC) da Pennstate;
• Um plano de execução pro forma do BIM que
possa ser adaptado para cada projeto. Terá uma
pré-disposição contratual e estará de acordo com
normas abertas.
A Syntec-Ingénierie, um instituto profissional de
engenheiros Franceses, está desenvolvendo um
guia para os níveis de detalhe ou representações
já de acordo com as fases-padrão do ciclo de vida
dos projetos adotados na França. Serão propostos
cinco níveis de detalhamento para cada disciplina
de edificações, englobando arquitetura, fachada,
sistema elétrico, sistema hidráulico, engenharia
civil e paisagismo. Tal guia também mostrará como
cada representação é única e como esses níveis
de desenvolvimento estão ligados uns aos outros.
Casos reais e exemplos dos níveis também serão
incluídos no guia.
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2.3 ATORES LÍDERES
Desde o anúncio de que o BIM será progressivamente
exigido em licitações públicas, a França tem contado
com diversos atores líderes que contribuem para a
implementação da política do BIM Francesa:
• O Embaixador de Construção Digital ou
“Monsieur BIM” (Sr. B. Delcambre), Presidente
do Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB), é o responsável pelo desenvolvimento e
implementação da política do BIM na Indústria
de Construção Francesa;
• Construção de Mídia (versão Francesa da
BuildingSmart Internacional) formada há mais
de duas décadas como um subproduto do
Ministério da Habitação Francesa. Até 2003,
sua principal responsabilidade era lidar com
questões de sustentabilidade. Também reúnem
as principais associações profissionais do setor
de edificações, dos provedores de software
e dos usuários. Desde 2014, eles são os
responsáveis por incentivar as melhores práticas
e padrões abertos do BIM por intermédio de
grupos de trabalho. Envolvem-se, ainda, no
desenvolvimento de orientações e formulários
de documentos, na análise de servidores do
BIM, no estabelecimento de um dicionário
de propriedades de produto, etc. Além disso,
disseminam também notícias do Modelo por
meio de boletins informativos mensais (como
o eXpertise la newsletter du BIM) e de eventos
como o Dia Anual do BIM;
• BIM França: é uma organização privada
formada em março de 2013 por empreiteiras da
indústria francesa da construção. A BIM França
contribui para elevar a representatividade e
interesse da indústria na formação da política
nacional do BIM. Encoraja e promove o uso do

BIM às partes interessadas públicas e privadas.
Também contribui com o desenvolvimento de
calendários ou de estágios do processo de
obrigatoriedade do Modelo em licitações públicas
e formam um estatuto para a incorporação
do mesmo em contratos públicos, que será
posteriormente promulgado pelo governo ou
região por toda a França.
Junto destes atores líderes do BIM, há diversas outras
entidades e organizações profissionais envolvidas.
Incluem-se nessas o Le syndicat des Architectes
(UNSFA), o Sindicato Nationale des Economistes de
la Construction (UNTEC ), a Associação Française
de Normalisation (AFNOR), a Fédération Française
du Bâtiment (FFB), a Associação des Industries
de Produits de Construction (AIMCC), SyntecIngénierie, e a Federação CINOV.

2.4 RESULTADOS
PADRONIZADOS /
BIBLIOTECA DIGITAL
As bases para se desenvolver uma biblioteca
digital do BIM para os fabricantes na França estão
sendo lançadas. A AFNOR (entidade normalizadora
Francesa) reconhece que, atualmente, as descrições
de produtos são irregulares e fragmentadas, ditadas
por terceiros ou atores externos e que não há uma
metodologia real para definir suas propriedades
para intercâmbio digital. Como a AFNOR está
em melhor posição em relação a conhecimento
detalhado sobre produtos, optaram por liderar
o desenvolvimento nessa área, e seu grupo de
trabalho do BIM (PP-BIM) foi formado pela AIMCC,
uma associação de fabricantes franceses AEC para
desenvolver uma “metodologia que defina e gerencie
as propriedades de produtos de construção para
uso digital” (norme Pr XP P07-150: Méthodologie
de création et de gestion des propriétés produits
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pour le BIM et autres applications numériques). Os
princípios ligados à metodologia objetivam estender
a aplicabilidade do dicionário (de propriedades de
produtos) da França até a Europa e o mundo. Eles
reconhecem que podem haver diversos sistemas
de classificação que não devem ser misturados ao
dicionário. O dicionário comum de propriedades dos
produtos deve ser neutro e independente da troca
de informações. As normas dessa metodologia
estão listadas na Figura 14. Parte do objetivo
dessa metodologia é, também, fornecer regras
de gerenciamento do dicionário e conselhos
sobre como estabelecer uma infraestrutura para a
manutenção dele e o papel de cada parte envolvida
(fabricantes, consultores, etc.) (AIMCC, 2013).

líderes francesas que desenvolveram suas próprias
bibliotecas do BIM e os hospedaram em CAD digital
e em bibliotecas do BIM como a biblioteca digital
Polantis (www.polantis.com). O modelo de negócios
adotado em tais bibliotecas consiste em oferecer
acesso livre a usuários por meio de plataformas
especializadas (como o Polantis) ou diretamente nos
sites dos fabricantes. Os fabricantes pagam uma
taxa de criação e não são restritos por contratos
de exclusividade relativos ao lugar onde hospedam
seus objetos em BIM.
Há, ainda, a biblioteca nacional, chamada “INIES”,
com dados ambientais e sanitários sobre produtos,
equipamentos e serviços de construção.

Contudo, apesar da falta de normas para gerenciar
bibliotecas digitais, há mais de 200 empresas

Figura 14. Normas envolvidas na metodologia para a definição e o gerenciamento
de propriedades de produto para uso digital e do BIM.
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Propriedades de
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2.5 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Não há legislação específica sobre o tema na França.
Algumas convenções estão sendo analisadas por
organizações como a BIM França. No mais, não
existem coberturas de seguros ou referências que
expliquem potenciais mudanças no prêmio de
organizações envolvidas com projetos do BIM.

2.6 medidas e
otimização
Ainda não há iniciativas para se medir a competência
e capacidade do BIM na França nos setores público
ou privado.

2.7 Ensino e
qualificação
Existem diversos cursos profissionalizantes do BIM
e um início da inserção do mesmo no currículo
do ensino superior. Por exemplo, há um curso
profissionalizante ministrado pelo Centro Interprofissional de Ensino Contínuo de Arquitetura
(CIFCA) intitulado “BIM e as novas práticas
colaborativas” que dura nove dias. O Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
também oferece três cursos em prototipagem
digital e BIM. Há diversas outras organizações
com cursos de qualificação profissional contínua
(como o curso da GEPA, “conceitos e metodologias
do BIM para arquitetos”) e empresas de software
que oferecem esse tipo de treinamento. No ensino
superior, o primeiro Mestrado em BIM se iniciou em
Setembro de 2014 na École Nationale des Ponts
et Chaussées (Paris Tech) e se chamará “Mastère
Spécialisé BIM, Conception intégrée et cycle de vie

du bâtiment et des infrastructures (BIM)” (http://
www.enpc.fr/node/12839). Apesar disso, ainda não
há planejamento para a incorporação do BIM nas
universidades Francesas em nível nacional.

2.8 infraestrutura de
tecnologia
A infraestrutura de redes, hardware e software
é considerada adequada ao trabalho em BIM,
apesar de haver certo desnivelamento entre áreas
geográficas e as partes interessadas. Cada vez mais,
os profissionais adotam ferramentas de criação em
BIM e instalam hardware e software adequados.
Chamadas públicas eletrônicas são muito usadas
em licitações. Porém, no setor público ainda não há
infraestrutura ad-hoc para contratos em BIM.

2.9 níveis de adoção
do BIM de acordo com
pesquisas
Apesar de não ser obrigatório o uso do BIM na
França, o nível de adoção no país é considerado
alto pelos profissionais da indústria. De acordo
com a última pesquisa da McGraw Hill Construction
no setor Francês (2010), o BIM é adotado por
40% dos Arquitetos, 29% das Empreiteiras, 44%
dos Engenheiros, e 38% pela indústria. Ademais,
grandes organizações de construção na França,
como a Vinci Construction France, estão adotando
o BIM e a prototipagem digital em projetos de todos
os tamanhos e complexidades em seus centros de
excelência espalhados pela França, como Nanterre,
Chevilly-Larue, Lille et Marseille (http://www.vinciconstruction.fr/).
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3. BIM na Holanda
3.1 Estratégias,
objetivos e estágios
A estratégia e a visão do BIM são lideradas
pela Rijksgebouwendienst (Rgd) – Agência
Governamental de Construção. A partir de novembro
de 2011, o BIM e o IFC se tornaram obrigatórios
nos projetos centrais do governo com valor acima
de 10 milhões de euros e em grandes projetos
de manutenção de edificações. A Rdg gerencia
o conjunto de grandes propriedades do país, que
corresponde a 7 milhões de metros quadrados, dos
quais 70% pertence a ela. Logo, o plano do BIM da
Rdg tem grande impacto na implementação mais
ampla do BIM na Holanda.

3.2 Guias e protocolos
O maior guia e protocolo do BIM na Holanda é
chamado de “RVB BIM Norm version 1.1”, que foi
emitido em fevereiro de 2013 e inclui orientações
para o projeto e colaboração em BIM, centrandose no desenvolvimento de maior eficiência de
manutenção e operação. Nele há exigências
e especificações para produtos do BIM (como
modelos IFC, desenhos em CAD, dados de
medidas, cálculos e materiais) e torna obrigatória
a submissão de DWG IFC e formatos nativos em
BIM. A principal preocupação é com formas de
contratos que sejam colaborativos a longo prazo
e baseados em especificação funcional como
Projetar, Construir, Financiar, Preservar e Operar
(DBFMO), Desenhar, Construir e Preservar (DBM)
e Contratos Principais. Em um projeto DBFMO,
o governo contrata um consórcio privado para
construir e operar, além de providenciar seu

financiamento. O governo paga ao consórcio
uma taxa para a viabilidade do projeto por toda
a duração do contrato, que é de longo prazo, na
maioria das vezes até 30 anos. Ao final de 2012,
13 tipos de contrato estavam em implementação
(para seis estradas e sete prédios), com um
valor agregado de mais de 6 bilhões de euros. O
governo estima que tais contratos poupem 800
milhões de euros no total. Esse guia estabelece
o desenho da infraestrutura e bancos de dados
de TI necessários para armazenar as informações
digitais de tais projetos (observar a seção 3.9).
Ademais, reconhece a necessidade de um
“serviço de informações regulares” que exija a
atualização do modelo com as alterações de ciclo
de vida da edificação, mantendo os documentos
gerados atualizados e monitorando (garantia
de qualidade) os mecanismos de pagamento
relacionados (Rgd, 2013).

3.3 ATORES LÍDERES
Além da Rijksgebouwendienst (Rgd) – a Agência
Governamental de Construção, outro principal
ator do BIM na Holanda é o Bouw Informatie Raad
(BIR) (Conselho Nacional do BIM), que conta com
representantes de toda a cadeia de fornecimento
da indústria de construção e dissemina o Modelo
pela indústria, tendo como objetivo garantir o
engajamento e a difusão do BIM por meio do(a):
• Encorajamento e estímulo à promoção de
desenvolvimento de padrões abertos, estudos
de caso e mostras realizados por seus membros
e a disseminação das melhores práticas;
• Direcionamento de esforços, como a
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formulação de padrões abertos, para garantir
que eles sejam coerentes e convergentes ao
longo do tempo, oferecendo uma referência
clara para o setor;
• Influência ou condicionamento para
assegurar que as organizações possam adotar
o BIM por meio da formação de infraestrutura
educacional. Para tanto, o BIR colabora com
o HBO (Hoger beroepsonderwijs - “ensino
superior profissional” e TU-onderwijs (Ensino)
para a incorporação de qualificação e ensino
do BIM no ensino superior.
Os objetivos do BIR para 2014 são:
• Desenvolver um método para a medição
de maturidade e conduzir medições-piloto
em cinco organizações por setor. Então, o
sistema será usado para realizar verificações
de maturidade a cada três anos;
• Formular protocolos
profundidade adequada
contratação na Holanda;

do BIM com
às formas de

• Desenvolver uma visão e um plano para
os desenvolvimentos sustentáveis futuros de
padrões abertos do BIM (BIR, 2013).

3.4 RESULTADOS
PADRONIZADOS /
BIBLIOTECAS DIGITAIS
Chamada de “CB-NL” (A biblioteca holandesa
para o ambiente construído”), a biblioteca digital
holandesa encontra-se em desenvolvimento. A ideia
é estabelecer um dicionário amplo de conceitos
de ambiente construído, abrangendo objetos
físicos (portas, telhados, janelas, etc.) e espaciais
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(sala de reuniões, parques, cidade, etc.). No mais,
engloba o ciclo de vida de um projeto, subsetores
(residenciais, não residenciais, etc.) e subdisciplinas
(pavimentação, estradas, etc.) e explora sistemas
e normas de classificação doméstica já existentes
(como o STABU, NEN, etc.), e estará disponível
gratuitamente em website (www.cb-nl.nl).

3.5 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Encontra-se em desenvolvimento um arcabouço
regulatório específico para BIM. Há, porém, um guia
para acordos colaborativos de projetos no Modelo.
Tal guia foi desenvolvido em 2012 por uma iniciativa
do Instituto de Pesquisa Holandês de Ciências
Aplicadas (TNO); das associações profissionais
de arquitetos holandeses (BNA), engenheiros
(NLingenieurs), das empreiteiras de construção
(Bouwend Nederland) e das empreiteiras MEP
(mecânica, elétrica e hidráulica) (Uneto-VNI); além
de diversas empresas no setor de construção da
Holanda. Esse guia disponibiliza referência para
a formação de acordos colaborativos em projetos
com BIM. Identifica, também, as implicações legais
do uso do Modelo, descreve os acordos pertinentes
a serem tratados entre as partes envolvidas, e
indica as possíveis consequências de tais acordos.
Os acordos colaborativos podem, então, tornar-se
parte do contrato de um projeto. O guia, em si, não
é um documento de contrato, nem uma orientação
padronizada para a “melhor” forma de celebrar
termos de contratos relacionados ao BIM. Consiste,
na verdade, em duas partes principais:
• Uma visão geral das implicações legais do BIM
relativas à abordagem colaborativa (trabalhos
do BIM integrados ou federados), bem como
as considerações e consequências de possíveis
acordos entre as partes envolvidas. Essa parte
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abrange os aspectos legais relativos ao BIM,
como sua propriedade (modelo ou conjunto
de dados), direitos de decisão e competências
concernentes ao uso de softwares, plataformas
e normas do BIM, e responsabilidades
relacionadas ao gerenciamento dos processos
de colaboração;
• Tarefas relativas à geração de modelos,
infraestrutura e normas de ICT e gestão de
projetos, descrevendo os possíveis acordos para
a distribuição de tarefas e responsabilidades
entre as partes envolvidas.

3.6 medidas e
otimização
Há uma iniciativa chamada “BIM QuickScan”
do instituto de pesquisa holandês de ciências
aplicadas (TNO), que é uma ferramenta para a
avaliação e comparação do desempenho do BIM
em organizações. O sistema de medição combina
avaliações quantitativas e qualitativas de aspectos
“duros” e “suaves” do Modelo. Consiste em um
questionário online com aproximadamente 50
questões de múltipla-escolha organizadas sob
quatro categorias: organização e gerenciamento;
mentalidade e cultura; estrutura e fluxo de
informações; ferramentas e aplicativos. Está
disponível em duas formas: medida de auto
avaliação online, gratuita, e dados de consultor
certificado, que é conduzido em organizações por
um especialista credenciado mediante taxa.

ensino superior ainda é utilizado esporadicamente. A
extensão da incorporação do Modelo nos currículos
varia entre universidades e parece ser concentrado
em pós-graduação e pesquisa. Por exemplo, em
algumas universidades, como a Universidade de
Twente, o BIM está muito bem implementado nos
assuntos de gerenciamento de construção. Ainda
não está disponível um quadro acadêmico nacional
para a incorporação do BIM no ensino superior.

3.8 infraestrutura de
tecnologia
A princípio, a rede e a banda larga na Holanda, bem
como o investimento do setor privado em hardware
e software, é adequada ao trabalho com BIM.
Ainda estão em desenvolvimento a infraestrutura
para a contratação de objetos desenvolvidos com
BIM e a biblioteca digital (ver item 3.4). O sistema
para a gestão de dados digitais do BIM foi traçado
apenas na “Versão de norma do BIM RVB 1.1”
(Rgd, 2013). Em projetos colaborativos a longo
prazo, exige-se que as empreiteiras desenvolvam
seus próprios sistemas de acordo com o quadro
na Figura 15. A base de tal sistema é um banco
de dados estruturado que liga a função de gestão
de instalações a “realizadores de função” em um
relacionamento organizado.

3.7 Ensino e
qualificação
Apesar de haver muitas organizações privadas
disponibilizando cursos profissionalizantes, o BIM em
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Figura 15 Quadro do sistema de gestão de informações

Funções

Realizadores de função

Modelo

SO
Banco de dados

3.9 níveis de adoção
do BIM de acordo com
pesquisas
Não foi possível encontrar dados oficiais da taxa
de adesão. Contudo, uma vez que os contratos
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do Governo na Holanda são, em sua maioria,
parcerias público-privadas e o BIM é obrigatório
para tais projetos, espera-se que a taxa de adesão
seja muito alta entre as firmas de AEC.
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4. BIM na
Finlândia
4.1 Estratégias,
objetivos e estágios
A ’Senates Properties’, organização governamental
responsável pela gestão de bens de propriedade
do estado Finlandês, começou a exigir BIM/IFC
em seus projetos em outubro de 2007 (’Senates
Properties’, 2007).
Objetivos específicos orientados para BIM foram
estabelecidos em seu último guia (Exigências do
BIM Comuns 2012) e são voltados tanto para novas
construções, quanto para reformas. São eles:
• “Apoiar um processo de ciclo de vida
de projeto e construção que seja de alta
qualidade, eficiente, seguro e de acordo com
desenvolvimento sustentável. Modelos de
Informações da Construção são utilizados em
todo o ciclo de vida da edificação, desde o
projeto conceitual, continuando até mesmo
durante uso e gestão das instalações (FM) após
o projeto de construção ter sido concluído”
(’Senates Properties’, 2012, p. 5);
• Todas as modelagens são lançadas durante
o projeto em formato IFC. Além disso, pode-se
exigir também um modelo em formato nativo
de arquivo ao mesmo tempo. Os métodos de
distribuição serão discutidos para cada projeto.
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4.2 Guias e protocolos
A primeira versão das Orientações Finlandesas para
BIM foi publicada em 2007 pelo Senates Properties
e baseou-se nos resultados de um grande projeto
de pesquisa com colaboração público-privada
chamado “ProIT”. As orientações originais eram
escritas apenas em finlandês e continham nove
volumes: parte geral ou introdução; modelagem
da situação inicial; desenho arquitetônico; desenho
MEP; desenho estrutural; garantia de qualidade;
fusão de modelos; orçamento; propósitos de
visualização e análises MEP.

Essas primeiras Orientações do BIM foram
atualizadas em 2012 e são chamadas agora de
“COBIM 2012” (Exigências Comuns do BIM 2012).
As novas exigências atualizaram a série original
de nove volumes e acrescentaram mais quatro:
Série 10: Análise de energia; Série 11: Gestão de
um projeto em BIM; Série 12: Uso de modelos na
gestão de instalações; e Série 13: Uso de modelos
na construção. O resumo do conteúdo de cada
série pode ser visto na Tabela 3, sendo também
disponibilizadas em Inglês.

Tabela 3. Conteúdo das Exigências Comuns do BIM (COBIM, 2012)
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Série 1: Parte geral

Descreve princípios, conceitos e exigências mínimas que devem ser seguidos em um
projeto com BIM. Define as metas gerais para o Modelo nos projetos e especifica que
o "Coordenador do BIM" irá monitorar e supervisionar o projeto de forma a alcançar
tais metas.

Série 2: Modelagem
da situação inicial

Explica os requisitos para a obtenção de informações de locais e construções
existentes para as fases de projeto conceitual e de construção. Ela engloba as
exigências para medições e outras informações que são necessárias para produzir
documentos e modelos de inventário de construções.

Série 3: Desenho
arquitetônico

Estabelece que BIMs de Arquitetura são obrigatórios para todas as fases de desenho
e explica as exigências (divididas em três níveis) de tais modelos para as diferentes
fases do projeto. Um "Documento de Descrição de Modelo" deve incluir o uso
intencionado e precisão toda vez que um modelo for publicado.

Série 4: Desenho
MEP

Inclui exigências e orientações para modelagens mecânicas, elétricas e hidráulicas
(MEP) e o conteúdo de informações necessárias dos BIMs produzidos em desenhos
MEP nas diferentes fases de projeto e sistemas de construção.

Série 5: Desenho
estrutural

Especifica o escopo da modelagem de engenharia estrutural, e os níveis de detalhes
de precisão e calendário que determina a utilidade do BIM estrutural. As exigências
são específicas para diferentes fases do projeto, cada uma contendo uma lista de
tarefas do BIM e uma descrição do nível de detalhe.
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Série 6: Garantia de
qualidade

Descreve um processo de auto avaliação inicial para chegar à garantia de qualidade
que cada parte precisa realizar antes de entregar as informações às outras partes.
Tal processo é seguido por uma verificação final dos modelos nas fases específicas.
Também oferece uma lista de verificação para uso de cada parte no processo.

Série 7: Medição
orçamentária

Inclui as exigências e orientações essenciais para a medição orçamentária e as
exigências de modelagem específicas para tal.

Série 8: Uso de
modelos para
visualização

Apresenta duas formas principais de visualização: 1Foto-imagem “renderizada”
para descrever a ideia ou visão do projeto e 2. Ilustração técnica como forma de
ferramenta de comunicação para resolver problemas técnicos, comparar alternativas
de projeto e garantir qualidade.

Série 9: Uso de
modelos em análises
MEP

Descreve as oportunidades que a modelagem pode trazer à Simulação de Construção.
Também inclui uma explicação da diferença entre cálculo de iluminação e análise de
iluminação.

Série 10: Análise de
energia

Descreve as tarefas de projeto e construção que influenciam o gerenciamento de
eficiência energética, clima interior e manutenção. Também especifica a exigência
de utilização do BIM em análises de energia desde a fase de projeto conceitual até
a operacional. As exigências estão de acordo com a Regulamentação de Energia
Finlandesa 7/2012.

Série 11: Gestão de
um projeto em BIM:

Explica as tarefas para o uso do BIM em medidas de planejamento, implementação e
controle. Também descreve em que o uso do BIM pode ajudar na tomada de decisões
de projeto para projeto.

Série 12: Uso de
modelos na gestão
de instalações

Descreve as potenciais áreas de aplicação do BIM durante as fases de uso e
operação com alguns exemplos dos benefícios. Também estabelece as exigências
mínimas de métodos de atualização e garantia de qualidade na fase de uso. A
transferência de dados nas fases de uso inclui formatos como IFC, COBie e outros.

Série 13: Uso
de modelos na
construção

Inclui as normas para se usar os modelos de desenho disponíveis em simulações
de planejamento, coordenação e construção. Também especifica as informações
necessárias a serem entregues necessárias ao modelo da obra conforme sua
execução.

4.3 ATORES LÍDERES
Senate Properties, que é uma empresa pública sob
a égide do Ministério de Finanças Finlandês, é a
grande promotora da adesão do BIM na Finlândia. Ela
gere aproximadamente 10.500 edificações em uma

área de mais de 6,4 milhões de metros quadrados.
Ao tornar obrigatório o BIM em todos seus projetos
desde 2007, contribuiu para o aumento de sua
adoção e diversas outras organizações do setor
público seguiram seu exemplo.
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4.4 RESULTADOS
PADRONIZADOS /
BIBLIOTECAS DIGITAIS
Na Finlândia ainda não há bibliotecas digitais do
BIM com sistemas de classificação ou normatização
padrão. Porém, há uma grande biblioteca chamada
“BIMobject” fundada na Suécia com uma filial na
Finlândia e em diversos outros países. A BIMobject
foi desenvolvida, de acordo com os fundadores,
com a visão de chegar ao escopo de uma biblioteca
global ao conectar fabricantes e desenvolvedores

em todo o mundo, já possuindo representação em
mais de 11 países. Apesar de não ser baseada
em um sistema de classificação padrão, essa
biblioteca tem um sistema de classificação
genérico de alto nível que divide os objetos em:
materiais (cimento, cromo, concreto), tipos de
edificação (hospital, escola, etc.), espaço funcional
(auditório, banheiro, quarto, etc.), categoria de
objeto do BIM (varanda, balcões e armários, forro,
etc.), fabricante/marca e ferramenta de criação do
BIM (Figura 16). Atualmente conta com mais de
3.330 produtos e 240 marcas e já atingiu mais de
934.000 downloads desde o lançamento.

Figura 16. Interface do usuário da biblioteca digital BIMobject

4.5 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Não há orientações contratuais disponíveis ao
público que lida com questões de responsabilidade,
compensação e direitos de propriedade intelectual,
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apesar da importância de serem tratadas no COBIM:
Exigências Comuns do BIM 2012. Essa é uma área
para desenvolvimento futuro e em sua ausência é
feita referência a procedimentos convencionais de
processos documentados. De acordo com o COBIM
“ter a legislação, os regulamentos e as normas
pertinentes feitos pelas autoridades públicas
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disponíveis em formato eletrônico e relacionálos ao BIM seria um benefício significativo para
a análise dos projetos. Infelizmente, isso ainda
não está disponível na Finlândia, e necessita
de um trabalho extensivo em cooperação com
diferentes autoridades. Ainda assim, tal área já foi
incluída em diagramas processuais com vistas a
possíveis desenvolvimentos futuros. Atualmente,
os procedimentos continuam os mesmos daqueles
aplicados em processos convencionais por
documento (COBIM, 2012, pp. 13-14).

4.6 Medidas e
otimização
Não ainda há formas de medições ou certificações.

4.7 Ensino e
qualificação
O grupo Finlandês BuildingSMART Nordic concentra
suas atividades no desenvolvimento de programas
educacionais e projetos de implementação de
IFC/BIM. As universidades e escolas politécnicas
oferecem, até certo ponto, aprendizagem em BIM
para todos os alunos de arquitetura e construção.
Contudo, ainda não há um arcabouço normativo
nacional para inserir sistematicamente o BIM
no ensino superior e também não há redes de
qualificação em BIM certificadas. Os cursos
profissionalizantes são ministrados por organizações
privadas, especialmente pelos fornecedores de
softwares do Modelo. As grandes organizações como
a Senate Properties e empreiteiras funcionando
na Finlândia (como a Skanska) têm programas de
profissionalização internos.

4.8 Infraestrutura de
tecnologia
Na Finlândia ainda não há ferramentas digitais ou
eletrônicas para os processos de gerenciamento
de informações de projeto e apresentações. No
entanto, a adesão precoce por grandes organizações
públicas indica que o país tem uma infraestrutura
adequada de redes, software e hardware. Também
têm havido grandes investimentos públicos na
pesquisa de TI de construção desde os anos 70,
que resultaram na formação de diversas empresas
de software do BIM (como Tekla, Solibri, Progman /
MagiCAD, Vertex e Tocoman). Até 2008, a Finlândia
tinha mais de 108 projetos, grandes e pequenos,
que incorporavam o BIM (Tekes, 2009).

4.9 níveis de adoção
do BIM de acordo com
pesquisas
Uma pesquisa, realizada em conjunto com a NBS,
mostrou que 65% dos 400 entrevistados das
áreas de Arquitetura, Engenharia, Construção e
Operação (AECO) já estão usando BIM, e 93%
e 8%, respectivamente, usam IFC e COBie.
Adicionalmente, concluiu-se que 84% e 68% dos
entrevistados concordam que a demanda por BIM
dos clientes e das empreiteiras, respectivamente, é
a maior motivadora da adesão ao BIM.
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5. BIM na Noruega
A orientações do BIM Norueguesas advindas
do “Manual de Modelagem de Informações
da Construção Statsbygg – versão 1.2” foram
desenvolvidas em conjunto com o National Institute
of Building Science’s NBIMS (Norma Nacional do
BIM) (Wong et al., 2009). A Statsbygg (Agência
de Defesa da Noruega) é a principal consultora
do governo norueguês em edificações, além de
ser a comissária, gerente e desenvolvedora de
propriedade em igual matéria. Também realizou
diversos projetos pilotos utilizando o modelo IFC
(Classes de Fundação de Indústria) já no início dos
anos 2000 (observar NO 01 na Tabela 1). Após
esses, as orientações do BIM foram desenvolvidas
(NO 05) e tornaram-se obrigatórias em todos os
projetos públicos a partir de 2010 (NO 02). No
entanto, apesar da demanda por BIM ser promovida
e imposta pelo setor público, as associações de
indústria também têm desenvolvido seus próprios
manuais do Modelo. Por exemplo, a associação
Norueguesa de Construtores de Casas desenvolveu
seu próprio manual do BIM (observar NO 04 na
Tabela 1) para fornecer guias práticos associados
aos processos, modelagens e a utilização do BIM
(NHA, 2011).
Os NBPs na Noruega trazem mais guias, em vez
de protocolos e normas (observar Tabela 3). Dentre
as lacunas observadas, destaca-se a ausência de
métricas ou referências para facilitar a avaliação/
aprimoração de desempenho e a falta de fluxos
de trabalho em BIM definidos o que auxilia na
estruturação de trocas baseadas em modelos.
Apesar do BIM ser obrigatório para todos os
projetos desde 2010, ainda não há documentos
contratuais que remetem às questões específicas de
propriedade intelectual e de cunho legal inerentes à
implementação do mesmo.

5.1 Estratégias,
objetivos e estágios
A Statsbygg é a principal entidade idealizadora e
implementadora de estratégias do BIM na Noruega.
Em Maio de 2007, um comunicado à imprensa
anunciou a estratégia de longo prazo, que objetiva:
• Elevar o valor de seus prédios para inquilinos
e usuários; e
• Reduzir substancialmente os gastos
operacionais e de construção e os danos à
propriedade (Kvarsvik, 2014).
Essa estratégia foi precedida por anos de pesquisa
e desenvolvimento conjunto entre os setores
público e o privado. Um dos importantes projetos
nos quais a Statsbygg envolveu-se foi o HITOS, um
teste em larga escala de tecnologia de servidores
no modelo IFC.
Após a divulgação de tal estratégia, a Statsbygg
também anunciou que o BIM e o uso de IFC seriam
obrigatórios para todos os projetos de construção
pública a partir de 2010 (Statsbygg, 2007).
Recentemente, a Statsbygg, junto com a
Forsvarsbygg (a Agência norueguesa responsável
pela gestão imobiliária da Defesa Nacional), a
Helse Sør-Øst (Autoridade de Saúde da Região
Sudeste da Noruega) e a Helse Midt (Autoridade
de Saúde da Região Central da Noruega) emitiu
um comunicado com o seguinte teor “Até Primeiro
de julho de 2016, exigiremos que todo o software
utilizado em nossos projetos para a criação, edição,
armazenagem e processamento de dados da
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Modelagem de Informações da Construção deverá
ser completamente interoperável, ao transmitir e
compartilhar informações de construção baseado
em openBIM. Esse software deverá ser certificado
para exportar, conectar e importar todas as
informações na última versão oficinal de formatos
internacionais abertos como o IFC (ISO 16739) e
os IDMs oficiais da BuildingSMART International e
Definições de Visão de Modelo” (buildingSMART,
2014a).

5.2 Guias e protocolos
O documento principal com as orientações do
BIM na Noruega é o “Manual de Modelagem de
Informações da Construção da Statsbygg - versão
1.2.1” (Statsbygg, 2013) – disponível em Inglês.
Baseia-se nas versões anteriores 1.0, 1.1 e 1.2 do
manual e é atualizado com a experiência conseguida
de projetos de construção da Statsbygg e Pesquisa
& Desenvolvimento. Tais orientações incluem
uma lista detalhada de exigências obrigatórias e
recomendáveis do BIM divididas em: exigências
básicas do BIM; exigências gerais para modelagem
em BIM; exigências de clientes para o projeto, local,
zonas funcionais e espaços; exigências específicas
para a área (como Arquitetura, Mecânica, Elétrica
e Telecomunicações, Estrutura, Paisagismo, etc.).
Também incluem algumas das melhores práticas
para a modelagem em BIM na forma de regras
gerais de nomenclatura para a classificação de
áreas/negócios (subconjunto da Tabela OmniClass
33), participantes (subconjunto da Tabela Omniclass
34) e seus componentes.
A Associação dos Construtores de Casa norueguesa
publicou seu próprio Manual do BIM (NHA, 2011) –
disponível em Inglês. Tal manual oferece experiência
prática (regras fundamentais de modelagem,
convenção de nomenclatura, lista de verificação,
erros comuns, etc.) abrangendo os processos e as
utilizações do BIM.
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5.3 ATORES LÍDERES
O principal ator do BIM na Noruega é a Statsbygg
(Direção das Obras Públicas e da Propriedade), uma
empresa pública sob o Ministério da Administração
Local e Modernização. Sua missão é desenvolver e
implementar a política pública norueguesa no setor
imobiliário e de construção.
Outro grande ator do BIM é a Agência norueguesa
responsável pela gestão imobiliária da Defesa
Nacional (Forsvarsbygg). A Forsvarsbygg é a maior
integrante do mercado imobiliário na Noruega
e relaciona-se com todos os aspectos de bens
imóveis: desde o planejamento, construção e
desenvolvimento até a manutenção, operação
e limpeza; desde vendas e demolição até a
preservação de tesouros culturais nacionais. A
instituição gerencia 13.410 edificações, totalizando
4,4 milhões de metros quadrados. Possui grande
participação em termos de propriedade própria
e exige BIM das empreiteiras na maioria de seus
projetos.
Outros atores do BIM importantes neste país são
a Autoridade de Saúde da Região Sudeste da
Noruega e a Autoridade de Saúde da Região Central
da Noruega, que apoiam ativamente o uso do BIM
aberto em seus novos projetos de construção.

5.4 Resultados
padronizados /
bibliotecas digitais
Não há resultados padronizados como bibliotecas
digitais do BIM. Contudo, a buildingSMART, em
colaboração com parceiros da indústria, como a
Catenda, uma empresa de desenvolvimento de
softwares norueguesa, desenvolveu um Dicionário
de Dados da buildingSMART (bSDD, na sigla em
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inglês). A bSDD permite que dados de produto de
construções sejam conectados a modelos em IFC.
De acordo com a buildingSMART, isso permite que
dados de fabricantes sejam ligados universalmente
à modelagem de informações da construção – e aos
processos de projeto conceitual e de construção –
com transferência de dados ágil e não-patenteada.
Lançou, também, um serviço de web bSDD que
suporta o processo de conectar dados externos
(como dados de produto) a modelos em IFC ao
permitir identificação comum por meio da atribuição
de Identificadores Únicos Globais (GUIDs, na sigla
em inglês) (buildingSMART, 2014b). Cabe ressaltar
que a BIMobject, biblioteca digital fundada na
Suécia (ver seção 4.4), tem uma filial na Noruega.

5.5 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Não há arcabouço regulatório específico para BIM na
Noruega. As orientações para o BIM apresentadas
na seção 5.2 “não descreve dispositivos contratuais
legais – no entanto, partes, capítulos ou todo o
manual podem ser juridicamente validados pela
gerência de projeto “(Statsbygg, 2013, p. 6).
Também há condições obrigatórias no “Manual
de Modelagem de Informações da Construção da
Statsbygg - versão 1.2.1” as quais estão marcadas
com a sigla “MAND” ao lado do nome.

5.6 Medidas e
otimização
BuildingSMART Norway está em processo de
desenvolver e lançar seu próprio sistema de
certificação que será implementado no ensino com
o objetivo de certificar ambos alunos e profissionais.
A meta é certificar o aprendizado o qual, por sua
vez, será indicador da competência dos usuários
(clientes, arquitetos, engenheiros, empreiteiras,

proprietários) em trabalhar num ambiente
multidisciplinar do BIM. A BuildingSMART Norway
também pode desenvolver seu próprio serviço de
certificação mediante pagamento de taxa. Além
de certificar os usuários por meio de ensino, a
buildinSMART Norway está desenvolvendo uma
estrutura de certificação com foco na de qualidade
dos projetos (certificação de entrega), contratos/
projetos/entregas/serviços e software (certificação
IFC) (Sunesen, 2012).

5.7 Ensino e
qualificação
O ensino do BIM no terceiro grau não é obrigatório
(não é exigido pelo Governo). Contudo, diversas
organizações e a buildingSMART Norway estão
pressionando cada vez mais o governo norueguês
para que o sistema educacional incorpore o ensino
do BIM. Atualmente, há mais de sete faculdades e
diversos departamentos que ministram cursos do
BIM e apresentam estudos de caso aos seus alunos.
No momento, pode-se considerar que o ensino do
Modelo é promovido na maior parte por iniciativas
individuais de alguns professores (NATSPEC, 2014).
Também há muitos fornecedores de softwares do
BIM que disponibilizam qualificação específica para
seu aplicativo. Não há uma estrutura educacional
nacional desenvolvida pelo ensino superior ou
por entidades profissionais. A única estrutura em
desenvolvimento é a idealizada pela buildingSMART
Norway, apresentada na seção 5.6.5.8 Infraestrutura
de tecnologia
A obrigatoriedade de uso colocada pelos grandes
proprietários e clientes na Noruega sugere que o
país tem rede, hardware e software necessários.
No entanto, não há infraestrutura de TI ad-hoc
oferecida por grandes clientes (como a Statsbygg,
Forsvarsbygg, etc.) para a contratação de projetos
em BIM. Eles usam o BIM em todos os estágios,
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desde a contratação, até a manutenção, passando
pelo projeto conceitual, construção e entrega FM
(Kvarsvik, 2014), empregando servidores centrais e
software comercial com uma certificação mínima de
IFC 2x3. Contudo, o projeto para o desenvolvimento
de uma plataforma online colaborativa para toda
a indústria norueguesa acabou de ser iniciado.
A autoridade de construção norueguesa (DiBK)
foi acionada para formular uma estratégia para
desenvolver uma plataforma online colaborativa
para o setor AEC. O projeto chama-se de ByggNett
cujo objetivo é desenvolver serviços e ferramentas
online oferecidas por várias organizações
independentes. Reconhece que muitos desses
serviços já existem hoje, mas que há grande
potencial para o aprimoramento da interação entre
eles e o desenvolvimento de novos. Uma pesquisa
de estado das soluções e questões pertinentes ao
seu desenvolvimento foi finalizada em 2013 (Hole
Consultingy, 2014).

5.8 Infraestrutura de
tecnologia
A obrigatoriedade de uso colocada pelos grandes
proprietários e clientes na Noruega sugere que o
país tem rede, hardware e software necessários.
No entanto, não há infraestrutura de TI ad-hoc
oferecida por grandes clientes (como a Statsbygg,
Forsvarsbygg, etc.) para a contratação de projetos
em BIM. Eles usam o BIM em todos os estágios,
desde a contratação, até a manutenção, passando
pelo projeto conceitual, construção e entrega FM
(Kvarsvik, 2014), empregando servidores centrais e
software comercial com uma certificação mínima de
IFC 2x3. Contudo, o projeto para o desenvolvimento
de uma plataforma online colaborativa para toda
a indústria norueguesa acabou de ser iniciado.
A autoridade de construção norueguesa (DiBK)
foi acionada para formular uma estratégia para
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desenvolver uma plataforma online colaborativa
para o setor AEC. O projeto chama-se de ByggNett.
O objetivo do ByggNett é desenvolver serviços
e ferramentas online oferecidas por variadas
organizações independentes. Ele reconhece que
muitos destes serviços já existem hoje, mas que
há grande potencial para o aprimoramento da
interação entre eles e o desenvolvimento de novos.
Uma pesquisa de estado das soluções e questões
pertinentes ao desenvolvimento do ByggNett foi
finalizada em 2013 (Hole Consultingy, 2014).

5.9 níveis de adoção
do BIM de acordo com
pesquisas
Não foi possível encontrar pesquisas recentes.
Uma pesquisa, sobre o significado do openBIM,
realizada pela buildingSMART, aponta que o
mercado do BIM norueguês tem uma elevada taxa
de adesão em OpenBIM e grande compreensão
dos benefícios do BIM (Sunsen, 2013).).
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ANEXO A
Estudo de Caso de
Cookham Wood:
APRENDIZADOS sobre o
BIM
Relatório Versão 312 –
Fevereiro de 2013
Contexto do projeto
O projeto pioneiro da HMYOI em Rochester,
Kent visa a conclusão de um novo bloco de
acomodações com 179 salas e um novo local de
ensino associado para o Conselho de Justiça do
Menor.
O projeto foi iniciado de forma convencional com
envolvimento rápido de construtoras. Pouco antes
da licitação, a oportunidade de fazer do projeto
um plano pioneiro de implementação do BIM BIS
foi abraçada. O projeto foi licitado como parte de
uma aliança estratégica do Ministério da Justiça
(MoJ) para construtoras quando novos acordos de
alianças estratégicas ainda estavam se formando.
Para a licitação foi preparado um modelo de dados
a partir de materiais 2D existentes.
O documento de licitação incluía o modelo do BIM
nativo, dados do modelo pela COBie-UK-2012 2A
e uma série de desenhos em 2D do modelo.
12. Este relatório foi fornecido para este estudo como cortesia pelo
Ministério da Justiça.
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Foi pedido que os licitantes comparecessem a
um workshop sobre BIM antes da licitação no
MoJ onde explicou-se o objetivo do processo e
as perguntas preliminares foram respondidas,
quando possível. Tal ação foi considerada um
exercício muito útil por todos os interessados.
Depois, realizou-se uma reunião licitatória em que
mais informações do BIM foram dadas e mais
perguntas respondidas. Mais suporte foi dado
quando os licitantes puderam comparecer a uma
sessão de treinamento de extração de dados de
COBie.
Os licitantes tiveram que enviar, junto com suas
propostas, uma cópia do modelo original, dados
COBie e cortes 2B e 2D do modelo em formato
PDF.
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Principais datas do projeto:
1ª Fase Edital

14 de Março de 2012

Submissão de Projetos

01 de Maio de 2012

Submissão de Proposta Desenvolvida de Projeto e
Preço Máximo Acordado (2ª fase)

05 de Outubro de 2012

Adjudicação

19 de Outubro de 2012

Início no local da obra

20 de Novembro de 2013

Conclusão esperada do projeto

20 de Novembro de 2013

A seguinte tabela resume os aprendizados com
o projeto. Foram feitas três sessões de análise. A
primeira foi após o projeto inicial pré-licitação, a
segunda ao final do processo de análise e seleção
e a última com as Construtoras que propuseram
o projeto.

Os comentários foram divididos em duas partes:
comentários pré-licitação e pós-licitação. Os
comentários da sessão do Construtor abrangeram
ambos os aspectos e foram distribuídos por ambos.
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Lições Aprendidas

124

Ação

Seção 1

Comentários Pré-Licitação

1

Para incorporar o BIM, as necessidades e processos do
cliente devem ser cuidadosamente estudados.

O MoJ precisa definir qual o nível de informação
é exigido no processo de compra em geral,
especialmente na licitação, que deve ser definida
para a inclusão de exigências do BIM.

2

Há grande benefício a ser tirado dos modelos do BIM
para a visualização e compreensão do cliente.

Os editais devem ser atualizados para eliminar as
perguntas atualmente presentes, para refinar as
informações 2D e há a necessidade de dividir as seções
entre Construtor e Consultores. Os editais podem
incluir instruções para zoneamento/continuidade, além
de uma descrição de como o bem será usado no futuro,
com dados COBie. O MoJ tem avaliado isso e está
desenvolvendo um novo documento de Exigências de
Informações dos Clientes para substituir as Exigências
de Empregadores utilizada em Cookham Wood.

3

O uso do BIM é dificultado pelos requisitos de segurança
do MoJ.

O MoJ deverá definir a estratégia de segurança para o
trabalho com BIM.

4

As especificações de software precisam ser definidas
muito antes das informações de produção serem
requisitadas.

O MoJ deverá estabelecer uma reunião entre equipe
de criação e consultores a respeito das entradas e
saídas do BIM.

5

Processos licitatórios devem ser revisados e redefinidos
para incluir BIM.

O uso efetivo de dados, especialmente os dados
de custos e de carbono, no futuro precisam de
consideração urgente e dedicada.

6

Clareza nas exigências técnicas da biblioteca, que
precisam ser compreendidas rapidamente.

A demografia da equipe técnica do MoJ está em uma
situação em que grande parte do conhecimento se
“aposentará” nos próximos anos. O máximo possível
de tal conhecimento precisa ser transferido para
bibliotecas tão logo quanto possível.

7

Clareza acerca de como estão sendo usados processos
de controle de mudança (para modelos).

Havia pouca compreensão de como alcançar uso
econômico do modelo do BIM e do controle de mudança.
Os procedimentos precisam ser documentados.

8

Descompasso entre informações documentais e
informações de modelo em BIM.

Deve ser definida, como parte do projeto de biblioteca,
a forma como as especificações de desempenho são
colocas em um modelo.

9

O gerenciamento de tolerância não é uma questão
específica do BIM, mas a capacidade de projetar em
tolerâncias muito limiares em geometria 3D não significa
que é possível ou economicamente viável construir
próximo a tais tolerâncias.

Deve ser definida uma estratégia de tolerância para
cada fase de projeto com relação ao número aceitável
de conflitos assinalados no modelo do BIM.

10

Não se pode testar eletronicamente uma descrição em
texto dos arquivos de dados de COBie.

Deve-se criar ferramentas de validação de COBie.

11

O BIM altera a forma como o MoJ administra seus
projetos.

O MoJ precisa definir o processo de governança
interna para projetos do BIM.

12

Licitações precisam ser atualizadas para que se tornem
compatíveis com processos do BIM.

Rever emendas a documentos licitatórios após
finalizadas a avaliação e moderação.
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Lições Aprendidas

Ação

Seção 1

Comentários Pré-Licitação

13

As limitações dos sistemas de TI do MoJ estão
prejudicando a capacidade de usar efetivamente dados
do BIM.

O MoJ deve definir como irá gerenciar dados e qual
plataforma usará para tal.

14

Os workshops sobre BIM pré-licitação foram muito úteis.

É aconselhável empregá-los em todas as licitações
do BIM até que o processo e a experiência sejam
totalmente desenvolvidos.

15

É importante reconhecer que licitações em formato do BIM
são uma novidade. As construtoras devem administrar o
processo de forma diferente e utilizar recursos diferentes.
Por isso, é necessário maior planejamento antecipado e
mais respeito aos calendários.

Atenham-se às datas. Antecipar a licitação CW em
uma semana foi um problema. É necessário maior
planejamento antecipado para futuras licitações com
BIM.

16

As licitações são uma fase crítica da vida de um projeto
e precisam ser tão eficazes quanto possível. Devem
ser desenvolvidos melhores processos licitatórios e
comunicação mais eficaz com todas as construtoras.

O MoJ entrará em contato com as construtoras por
meio da estrutura de Grupos de Interesse Especiais do
BIM para entender de que forma elas acham que as
licitações podem ser aprimoradas.

17

Deve-se desenvolver um bom nível de detalhe de
informações a serem passadas durante a fase de
licitação para que atendam às necessidades específicas
do projeto.

Normas devem ser estabelecidas nas licitações
para complementar o Documento de Exigências de
Informações dos Clientes. Isso deve estar em linha
com a rota de contratação escolhida e a fase em que
se encontra o projeto quando a licitação é lançada.

18

Para atingir uso eficaz do BIM pode ser necessária uma
revisão do processo de contratação.

O BIM tem o potencial de mudar como os projetos são
gerenciados (Biblioteca de Normas Técnicas do BIM)
e o perfil de riscos (especificação de risco por meio
de pesquisa de dados). Isso pode levar à revisão de
licitações conforme a maturidade em BIM aumenta.

19

Os Consultores de Projeto em cooperação com as
construtoras avisaram que eles nunca tinham recebido
modelos do BIM desenvolvidos por outros para serem
trabalhados. Isso levantou a pergunta de o quão eficaz
é este processo. Os consultores usam diferentes
processos em soluções tecnológicas?

Inicialmente isso poderia ser debatido entre o Quadro
de Consultores de Projeto do MoJ. Isso também leva a
debates acerca de Nível de Detalhes.

Como um comentário geral baseado no processo e
na tecnologia e experiência em BIM, as construtoras
consideraram que o período de seis semanas para a
licitação foi muito curto.
20

Esse período curto impede um desenvolvimento
totalmente integrado (Arquitetura, Estrutura, MEP e
Construção). O BIM claramente permite isso, mas para
se conseguir extrair todo o potencial do BIM, o período
licitatório precisa de uma abordagem diferente (ou
rota de contratação). Claramente isso é agravado pela
exigência de uma completa pesquisa de dados de COBie
na Fase 2b.

Por fim, o BIM aumentará a eficiência do período
licitatório, mas no momento ainda se deve passar por
uma fase de aprendizagem e desenvolvimento. Até lá,
os períodos licitatórios devem refletir tal fato.
De início, os workshops pré-licitação ajudarão bastante.
Isso está sendo considerado parcialmente pelo Grupo
de Tarefas do BIM por meio do desenvolvimento de um
processo/modelo de matriz de elementos objetos.
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Lições Aprendidas
Seção 1

Comentários Pré-Licitação
Para se tirar o melhor proveito do BIM, é preciso
que isso mude e é reconhecimento, novamente, dos
desafios do uso do BIM em licitações.

21

Na maior parte da licitação, foram utilizadas informações
2D (especialmente dentre a cadeia de fornecimento
deles) pelas construtoras.

22

A emissão de um documento específico do MoJ sobre
protocolos do BIM ajudaria a consolidar algumas das
questões contratuais sobre a responsabilidade de
desenho das informações do BIM na pesquisa de dados
2a e 2b.

Um documento de Protocolos do BIM precisa ser
emitido e incorporado nos Formulários Contratuais
Padronizados do MoJ.

23

As construtoras estão motivadas a engajarem-se.

Aproximar-se das construtoras por meio do uso de
workshops pré-licitação e o Grupo de Interesses
Especiais do BIM.

Lições Aprendidas
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Ação

Seção 2

Comentários Pós-Licitação e Seleção

1

As Exigências de Informações de Clientes (Resumo
BIM) devem definir o princípio fundamental mais básico
que dados estão ligados a modelos. Os dados COBie
enviados devem estar coerentes com os dados de
atributos contidos no modelo, e o seu desenvolvimento
também deve estar coerente com os dados ITT enviados.
Se for necessário o redesenho do modelo, os dados
de atributos do modelo original também devem ser
reinseridos.

Esse é um debate mais amplo para a indústria acerca
da adesão do BIM nos Níveis 2 e 3 da cadeia de
fornecimento, já que a habilitação do BIM do Nível 1
depende da dos Níveis 2 e 3.

Ação
As Exigências de Informações de Clientes (CIRs, na
sigla em inglês) devem ser específicas aos tipos de
atividade para a qual os dados serão usados e também
deve ser possível testar eletronicamente os dados. O
projeto de Nível de Detalhe definirá os dados de teste
e o projeto de relatório COBie fornecerá ferramentas
básicas para se verificar.
Os dados devem ser reutilizados pela cadeia de
fornecimento, e não recriados, já que todo o histórico é
perdido após recriação.

2

A rotação de origem compensa o dado e as unidades
devem ser claramente definidas em suas Exigências de
Informações de Clientes (CIRs, na sigla em inglês) CIRs e
devem ser aplicadas a todos os modelos enviados para
licitação e entrega.

Não é um problema exclusivo do BIM, mas sim uma
lição reaprendida. Neste caso, um erro de unidades
básicas. Coloque um aviso na CIR para lembrar os
fornecedores.

3

Como critérios de avaliação, o questionário de licitação
deve separar o processamento de informações do BIM
do desenho físico, arquitetônico e M+E. As perguntas
não podem ser redundantes entre si.

É um problema interno que o MoJ deve resolver e
orientar.

4

Deve-se incluir no questionário uma pergunta sobre o
processo de projeto em BIM (o raciocínio) e atribuir uma
pontuação extra para documentos claros e com boas
descrições.

É um problema interno que o MoJ deve resolver e
orientar.
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Lições Aprendidas

Ação

Seção 2

Comentários Pós-Licitação e Seleção

5

Os cabeçalhos e o raciocínio por trás do plano de
execução do BIM devem ser explicados nas submissões
de projeto para garantir as melhores notas. As perguntas
na licitação devem ser formuladas para incitar isso.

É um problema interno que o MoJ deve resolver e
orientar.

6

Deve-se pedir modelos de Física das Edificações que
introduzam modelos acústicos e com iluminação natural
na submissão de projetos, uma vez que isso desafia a
solução técnica e mostra o quão desenvolvido está o
modelo. As exigências COBie devem ser formuladas para
solicitar isso.

É um problema interno que o MoJ deve resolver e
orientar. Equipe do BIM deve oferecer exemplos.

7

As checagens de qualidade nas definições COBie
precisam ser definidas. A CIR deve afirmar explicitamente
qual(is) dos dez “Objetivos Estratégicos do Cliente”
expressos no COBie-UK-2012 será(ão) usado(s). Além
disso, os critérios de julgamento das licitações devem
definir os processos por meio dos quais os arquivos
COBie dos projetos serão avaliados em comparação
com os arquivos de submissão da licitação e quais
ferramentas serão usadas para tal. Isso demonstrará
que o processo é transparente, objetivo e padronizado.

A CIR deve ser específica aos tipos de atividade para
a qual os dados serão usados e também deve ser
possível testar eletronicamente os dados. O projeto de
Nível de Detalhe definirá os dados de teste e o projeto
de relatório COBie fornecerá ferramentas básicas para
se verificar. A equipe do BIM está debatendo tais
questões.

8

O resumo e as CIRs devem ser rescritos em inglês
claro e sem ambiguidades. Quaisquer itens que sejam
específicos à equipe de criação devem ser removidos da
versão voltada para a licitação de construtoras.

Esta atividade está atualmente sob posse da equipe
comercial do BIM para análise e ação como parte do
projeto Protocolo.

9

Os dados enviados pela equipe de criação do
cliente devem estar em conformidade com as CIRs,
especialmente no tocante à continuidade dos dados de
modelo, 2D e COBie.

Deve-se pensar em melhores testes para o projeto do
cliente. O projeto Cookham Wood foi convertido de 2D
para BIM e levantaram-se diversas questões que não
apareceriam em um projeto criado já em BIM.

10

A avaliação do uso do BIM no relatório de avaliação
de licitação pareceu confusa para as construtoras (as
notas podem ter ficado claras, mas a interpretação da
qualidade, não).

Cookham Wood foi licitada a partir da estrutura antiga.
Este comentário agora tornou-se obsoleto, uma vez
que todas as construtoras na estrutura revisada são
“Competentes em BIM”.

Funcionalidade, facilidade de uso e experiência na
gestão de dados COBie foram um grande problema para
as construtoras licitantes.
11

Também é importante reconhecer que COBie não
é usado pelas construtoras fora do MoJ. O BIM,
claramente, o é. As experiências com o uso do BIM
podem ser prejudicadas pela experiência e competência
com COBie.

As ferramentas de apoio do COBie devem ser
desenvolvidas (esta é uma ação mais ampla da BTG)
e as construtoras precisam tornar-se mais experientes
com seu uso, o que pode precisar de algum apoio
de grupos de trabalho de construtoras (Grupo de
Interesses Especiais do BIM).

Observação: O documento mencionado na tabela acima como Exigências de Informações dos Clientes (CIR) é o
mesmo documento no BS PAS1192:2-2013 chamado de Exigências de Informações dos Empregadores (EIR).
Fevereiro de 2013
Ministério da Justiça – Grupo de Trabalho do BIM
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* Colaboração BIM baseada em arquivo se refere à utilização de BIM no qual os projetos participantes de uma cadeia de abastecimento produzem, de acordo
com protocolos acordados, modelos federais de BIM que foram agrupados para fins especializados (por exemplo coordenação de projeto) em tempos específicos
durante as fases do ciclo de vida do projeto. Esta forma de colaboração pode ocorrer em ambientes e clientes de área de trabalho ou servidores com base em rede.
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1. introdução
A indústria da construção desempenha um
papel primário na economia nacional de países
desenvolvidos e em desenvolvimento como um
dos principais contribuintes do Produto Interno
Bruto (PIB), gerando empregos, consumindo
produtos intermediários (matérias primas, produtos
químicos, equipamentos elétricos e eletrônicos,
etc) e serviços relacionados. Ao redor do mundo
tem sido universalmente criticada pela capacidade
limitada de inovação, sua produtividade saturada e
seu desempenho de sustentabilidade.
Seguindo uma evolução constante de conceitos
e tecnologias do Modelo de Informação da
Construção (BIM) durante a última década, o BIM
agora é percebido como um facilitador para uma
integração avançada dos processos de projeto e
das partes interessadas, melhorou o desempenho
de projetos (por exemplo: custos, tempo e
desempenho ambiental) e a previsibilidade de
resultados. Isso é inferido pelos vários relatórios
comerciais, acadêmicos e da indústria - que
documentam as taxas da difusão do BIM e
estudos de caso do BIM – e, principalmente, pelo
aumento significativo de clientes públicos (por
exemplo, órgãos governamentais, departamentos
e organizações) e entidades da indústria
determinando o uso do Modelo e desenvolvendo
estratégias para a sua aplicação nos últimos anos.
O mapeamento das políticas do BIM de seis países,
incluindo o Brasil (Parte II) revelou que existem oito
componentes em comum perfazendo as políticas
de implementação (Figura 1) desses países.
Neste relatório, comparamos de forma breve o
estado desses oito componentes entre os países
europeus selecionados e o Brasil e então criamos
uma lista de recomendações sobre cada um dos
componentes para a implementação da política do
BIM no Brasil. É sugerido que esse relatório seja
usado como um projeto de roteiro para futuras
consultas com as partes interessadas da indústria
e peritos em cada um dos oito componentes da
política.
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Figura 1. Componentes em comum da política do BIM entre os países13
Tecnologia
Infraestrutura

Estratégias, objetivos e
estágios

Publicações
notáveis

Educação e
Aprendizado

Atores Líderes

Medidas e
Otimização

Arcabouço
Regulatório

Resultados
Padronizados

13. O modelo e seus oito componentes foram primeiramente desenvolvidos pelo Dr. Bilal Succar em 2010 e então refinados através de uma revisão compreensiva
de guias, protocolos e mandatos do BIM entre vários países (Kassem, Succar, & Dawood, 2013) (Kassem, Succar, & Dawood, 2014). Esse modelo está disponível
em: http://www.bimframework.info/
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2. BIM na UE e no Brasil:
UMA COMPARAÇÃO
A comparação dos oito componentes em comum
das políticas do BIM, entre os cinco países europeus
e o Brasil, está ilustrado na Tabela 1 em quatro
cores que representam o estado atual de cada
componente. Essa tabela mostra que cada um dos
componentes da política BIM foi encontrado em
pelo menos três países diferentes.
Todos os países estudados iniciaram o
desenvolvimento de suas estratégias e visão do
BIM, alguns deles chegaram a concluí-las. Os
objetivos do BIM são parte de uma estratégia de
construção governamental, como no Reino Unido
e França, ou objetivos autônomos impostos pelas
principais organizações estatais, como na Finlândia,
Noruega e Holanda.
As normas e protocolos do BIM estão quase
completos em todos os países, exceto na França
e no Brasil, onde foram anunciadas ou começaram
recentemente. É importante destacar as diferentes
abordagens para organizar os protocolos entre
estes países. No Reino Unido, possuem orientação
conforme o ciclo de vida (do resumo inicial até a
pós-ocupação e uso), divididos em protocolos para
entrega de capital (PAS 1192-2:2013) e protocolos
para entrega de informações à fase operacional (PAS
1192-3:2013 e BS 1192 - 4), e são, em sua maior
parte, princípios de gerenciamento de informação
que se aplicam a todos os ativos (construções e
infraestrutura) tanto em novos edifícios quanto
em renovações. Na Finlândia, os protocolos são
organizados conforme o uso do BIM (por exemplo:
análise de energia, projeto de Mecânica, Elétrica
e Hidráulica, MEP, na sigla em inglês, projeto
estrutural, visualização, garantia de qualidade,

etc.) e incluíram em sua versão mais atual o uso
do BIM no gerenciamento de instalação em termos
gerais. Na Noruega, os protocolos são organizados
por assunto através de requisitos específicos
de domínio (Arquitetura, Mecânica, Elétrica e
Telecomunicações, Estrutural, Paisagem, etc.). Na
Holanda, os protocolos são feitos em contratos de
longo prazo; eles focam em melhorar a eficiência
da manutenção e operação e incluem requisitos e
especificações dos resultados ou extratos do BIM.
Redes estabelecidas de atores líderes do BIM já
estão disponíveis nos países onde há delegação
para o seu uso, como Estados Unidos, Finlândia
e Noruega, e começaram a se formar em outros
países, a exemplo da França, onde foi anunciada a
intenção de torná-lo obrigatório. Em países maiores,
como o Reino Unido, a estrutura dos atores líderes
é mais sofisticada e intercalada do que em países
menores como a Finlândia, Noruega e Holanda, onde
há uma única grande organização governamental
patrocinando o BIM.
Os resultados padronizados, como a biblioteca
digital BIM, estabelecidos de acordo com sistemas
padrões de classificação e/ou especificação de
dados digitais, estão em estado avançado apenas
no Reino Unido e na Noruega. No Reino Unido,
estes foram desenvolvidos em iniciativas de setores
privados (e.g. NBS, BIMStoreBIMStore) e na Noruega
pelo buildingSMART Nordic Chapter (consulte a
Parte II/UE para detalhes).
As alterações ao arcabouço regulamentar que são
introduzidas especificamente para o BIM não estão
totalmente concluídas em nenhum dos países,
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apenas mais avançadas no Reino Unido. De fato,
em todos os quatro países (Reino Unido, Holanda,
Finlândia e Noruega) onde o BIM é obrigatório
e as suas estratégias têm sido implantadas há
alguns anos, os termos de referência ainda são os
de sistemas de entrega do projeto pré-existentes,
disponíveis dentro de cada país. Normalmente é esse
o caso, principalmente nos contratos públicos, onde
existem contratos de parceria que são compatíveis
com o BIM de trabalho colaborativo, tais como
Excelência de Construções JCT, NEC3 e PPC2000,
no Reino Unido; e DBFMO e DBM, na Holanda. Os
resultados dos estudos de casos pilotos sugerem
que tais formas de contrato não necessitarão
de mudanças e também serão facilitadas pelo
BIM – por exemplo: criação antecipada da equipe
de projeto integrado. Em formas tradicionais de
contratos, os requisitos do Modelo são incluídos
nos protocolos do BIM de cada país, adaptados
às circunstâncias do projeto e fazem parte dos
documentos contratuais daquele projeto. Em alguns
casos (Plano de Execução BIM no Reino Unido,
por exemplo) eles são usados no prêmio do précontrato para avaliar a abordagem da proposta da
cadeia de fornecimento, capacidade e competência
de cumprir os requisitos do cliente (Requisitos de
Informação do Empreendedor, por exemplo).
A medida do desempenho do BIM em níveis
individuais, organizacionais e de projeto ainda
está incompleta em todos os países, com algum
esforço inicial no Reino Unido, Holanda e Noruega.
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No Reino Unido, há uma estrutura de resultado
de aprendizado inicial, publicado pelo grupo de
trabalho do BIM do país, que apresenta três grupos
de competências: estratégica, gerencial e técnica.
Na Holanda, existe uma ferramenta para a avaliação
e aferição do desempenho do BIM de organizações
(QuickScan BIM) desenvolvida pela iniciativa
privada. Na Noruega, a buildingSMART Norway está
desenvolvendo um sistema de certificação para
legitimar profissionais para trabalhar em ambiente
aberto de BIM e um quadro de certificação para
garantia de qualidade do projeto.
Os setores de educação em todos os países
selecionados começaram a incorporar o BIM
em seus currículos, entretanto, apenas no Reino
Unido há um quadro nacional, desenvolvido pelo
Fórum Acadêmico BIM (BAF, na sigla em inglês)
integrado com o quadro de resultados antecipados
do governo e usado como ponto de partida para
incorporar o Modelo no currículo. Por outro lado,
nos países selecionados a formação em BIM fica
frequentemente a mercê das iniciativas tomadas
pelas próprias faculdades ou acadêmicos e é incluída
majoritariamente em estudos de pós graduação.
Em todos os países, a qualificação profissional
está disponível e é fornecida pela iniciativa privada
(organizações de pesquisa, organizações de
treinamento, vendedores de software) e entidades
profissionais.
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Tabela 1. Comparação dos estados dos componentes de política BIM entre os seis países
País
RU

FR

Estratégia, visão e marco

Componentes da política do BIM

Padrões, protocolos e guias

HO

FI

NO

BR
Não
existente

Motivadores e promotores
iniciado
Resultados padronizados
Marco regulatório
Medidas e otimização
Educação e aprendizado
Infraestrutura de tecnologia *

A infraestrutura de tecnologia é considerada em um
estágio inicial em todos os países estudados, exceto
no Brasil, onde está bem desenvolvida, e no Reino
Unido, que está em desenvolvimento. No Brasil, a
Diretoria de Obras Militares (DOM) desenvolveu um
sistema de gerenciamento de projeto baseado no
BIM chamado OPUS. O OPUS é um sistema integrado
para o gerenciamento de fases de resultado
do projeto (por exemplo: aquisição, construção,
demolição) que inclui informações sobre mais de
16.000 construções, formando o portfólio de ativos
administrados pelo Exército Brasileiro. É um sistema
baseado em web onde modelos 2D e 3D de várias
fontes e vários formatos podem ser entrepostos
com um mapa do Google usando um sistema de
coordenadas. Pela web, permite a troca entre vários
níveis detalhados de modelo (3D, 2D, etc.) ou na

desenvolvimento em
andamento
bem desenvolvido

fase de entrega do projeto (construção, demolição,
etc). No Reino Unido, a infraestrutura de tecnologia,
chamada de ‘plano de trabalho digital’ (dPOW), está
sendo desenvolvida por um consórcio que inclui
NBS, Laing O’Rourke, Microsoft, dentre outras e
será livre para uso da ferramenta digital do BIM que
pode capturar, validar e armazenar informações
baseadas nos padrões de Nível 2 do BIM disponível
publicamente. O desenvolvimento da ferramenta
tinha previsão para ser concluído em março de
2015. Na Noruega, o projeto de desenvolvimento
de uma plataforma colaborativa online para toda
a Indústria Norueguesa (ByggNett, por exemplo)
iniciou, em 2013, uma pesquisa de soluções e
problemas relevantes para o desenvolvimento da
infraestrutura de TI, que foi publicada recentemente
(Hole Consulting, 2014).

* Nessa tabela de comparação, a infraestrutura ou os sistemas de TI são referidos àqueles disponíveis no país para aquisição e entrega de projetos BIM pelas
principais autoridades/entidades públicas.
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Deixando de lado a discussão sobre a qualidade
da implementação destes componentes, a Tabela
1 e a análise acima sobre o estado de progresso
e os atributos de cada componente sugerem que
há uma grande discrepância entre as políticas do
BIM no Brasil e na França e aquelas na Finlândia,
Noruega e Reino Unido nas áreas de estratégia e
visão, padrões, protocolos e guias e atores e líderes
do BIM. A lacuna entre o Brasil e outros países
(exceto o Reino Unido) é menor que em outras áreas,
tais como resultados padronizados, arcabouço
regulatório e educação e aprendizado. Finalmente,
a disponibilidade de uma estrutura de TI no Brasil,
representada pelo Sistema OPUS, que é usado para
aquisição e gerenciamento de projetos BIM para o
exército brasileiro por todo o país, é considerada um
progresso significativo no Brasil se comparado com
outros países.
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3. Recomendações para
Difusão de BIM no BRASIL
As recomendações sugeridas para a difusão de BIM
no Brasil são baseadas: no conhecimento adquirido
a partir do mapeamento estruturado das políticas
de implementação do Modelo entre os seis países e
suas comparações, nas discussões com as partes
interessadas na reunião DECONCIC em agosto de
2014 na FIESP em São Paulo e nas contribuições
dos principais atores envolvidos em implementação
de políticas.
Sugere-se que este relatório seja usado como um
roteiro preliminar para futuras consultas com as
partes interessadas da indústria e peritos em cada
um dos oito componentes da política BIM.

3.1 Estratégias,
Objetivos e estágios
Antes de sugerir estratégias, objetivos e estágios
para a implementação do BIM no Brasil, é importante
destacar os principais padrões característicos que
sustentaram a implementação das estratégias nos
cinco países da UE.
Todos os países estudados nos quais o BIM é
obrigatório e, em particular, na Finlândia e na
Noruega, fizeram um trabalho prévio de testes
de tecnologias BIM em projetos, que foram
frequentemente realizados em iniciativas públicoprivadas conjuntas. Adicionalmente, variáveis
como o tamanho relativamente pequeno de tais
países, o investimento de décadas na construção
de pesquisas em TI, as licitações de obras públicas
realizadas por um número pequeno de organizações
governamentais, e o fato do setor privado ter

absolvido os recursos necessários para adquirir
os projetos de construção usando BIM e padrões
abertos. Isso justifica o contexto que permitiu a
exigência da utilização do BIM na Finlândia e na
Noruega, países pioneiros no mundo. Finalmente,
os seus objetivos foram estendidos em suas mais
recentes atualizações para incluir também o uso do
BIM na fase de operação e manutenção do edifício.
As circunstâncias no Brasil, França e no Reino
Unido são diferentes daquelas dos países nórdicos.
O tamanho da indústria da construção do Brasil,
da França e do Reino Unido é de, respectivamente,
2%, 3% e 2% da indústria mundial. Os três países
são muito mais amplos geograficamente e os
contratos públicos são assinados por vários órgãos
governamentais, departamentos e organizações,
distribuídos central e regionalmente. Assim, os
desafios para tornar as instituições públicas aptas
são maiores e exigem uma estratégia de difusão
que “eduque” e “envolva/incentive” os clientes e as
cadeias de fornecimento.
Outra característica identificada nas estratégias
de BIM da França e do Reino Unido é que os seus
objetivos fazem parte das estratégias mais amplas
e de cunho nacional. Sua abordagem consiste em
uma “metodologia por etapas”, tanto em termos
de tempo da delegação quanto do nível de uso do
Modelo (este último ainda está para ser anunciado
na França). Em ambos os países, uma diretriz
vinda do topo para a base (pressão coercitiva)
do governo central foi considerada necessária
para desencadear e acelerar a difusão BIM nos
respectivos países. Embora os detalhes sobre os
objetivos e as fases do BIM na França ainda não
estejam disponíveis (à data deste relatório), no Reino
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Unido, os objetivos incluem a diretriz do nível 2 BIM
(colaboração baseada em arquivo) em todos os
projetos advindos de licitações centralizadas e sua
implementação em todas as fases desde o projeto
básico, passando pela concepção e construção, até
a operação e pós-ocupação. No Brasil, apesar do
BIM não ser obrigatório em nenhum nível, relatórios
da indústria como “The Business Value of BIM for
Construction in Major Global Markets” (McGraw
Gill Construction, 2013) e o estudo conduzido pelo
consultor local para o BIM (Parte II/ BIM no Brasil),
mostram que a adoção do Modelo está muito
avançada entre os contratados do Brasil (34 de um
total de 40 contratados, ou 85% dos questionados).
O mesmo relatório da indústria mostra que seu uso
no Brasil é focado mais em controle de custos na
fase de construção do que na colaboração com os
proprietários. Isto representa um padrão contrário ao
uso do BIM testemunhado em outros países (Reino
Unido, França, Estados Unidos, Alemanha, etc.)
onde o mesmo dá suporte a colaborações com os
proprietários e outros interessados no projeto. Esse
uso do BIM e o nível de maturidade das contratadas
no Brasil poderiam desencadear um tipo de pressão
de dentro para fora na cadeia de fornecimento.
Entretanto, esse efeito pode ser limitado ou lento. De
fato, a pesquisa inicial sobre difusão da inovação na
indústria da construção demonstrou que as forças
coercivas são mais significativas para influenciar o
grau de adoção do BIM, especialmente se elas são
mediadas pelo cliente ou proprietário (Dimaggio e
Powell, 1983; Mitropoulos e Tatum, 2000 e Cao et
al., 2014)
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Com base na análise acima, recomendamos as
seguintes ações estratégicas para a difusão do BIM
no Brasil:
• Incluir objetivos do BIM como parte de
uma “estratégia de construção” ou “visão”
nacional e oficial. As estratégias e visões
nacionais de construção sempre representam
uma fonte chave ou uma referência a todos
os participantes do setor. Os objetivos do
BIM, explicitamente incorporados na política
nacional, são normalmente comunicados e
recebidos mais efetivamente que os objetivos
autônomos. De qualquer modo, se a estrutura
dos ministérios no Governo brasileiro, no
qual as responsabilidades pela indústria de
construção são divididas entre o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), o Ministério das Cidades
(MCidades) e o Ministério do Planejamento,
Orçamento, e Gestão (MPOG) representa um
desafio para a formulação de uma estratégia
de construção, uma determinação em conjunto
sobre os objetivos do BIM, assinada pelos
três ministérios, pode ser uma abordagem
significativa e efetiva;
• Tornar o BIM obrigatório de forma gradual
(em estágios) em projetos adquiridos pelo
Governo Federal. A abordagem em estágios
consiste em quatro dimensões: prazo de
exigência, valor do projeto, fase do projeto
e tipo do projeto (Tabela 2).
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Tabela 2. Abordagem em estágios para tornar o BIM obrigatório em programas financiados pelo governo
federal no Brasil

Ano
2016

2018

Tipo e tamanho de
ativo

Projetos de moradia, escolas
e hospitais financiados pelo
governo federal com valor maior
que R$ 3 milhões

Todos os projetos financiados pelo governo
federal com valor maior que R$3 milhões

Fase do projeto

Da concepção à construção

Da concepção à operação

Estágio de uso do BIM

Colaboração BIM baseada em
arquivo compartilhado*

Colaboração BIM baseada em arquivo
compartilhado

Tipo de projeto

Novas construções

Novas construções e reformas

As recomendações acima são inéditas já que
são resultados de compilação de estratégias de
difusão de inovação do BIM nos países nórdicos
(isto é, abordagem em termos de tipo de ativo e
cobertura do ciclo de vida de construção) e no
Reino Unido e França (isto é, abordagem em
termos de cronograma de delegações e estágios
de uso BIM). Essas recomendações também
reconhecem as necessidades e permitem dispor
de tempo necessário para a preparação prévia de
estrutura e capacidades em outros componentes
de política para o BIM, como as normas, os guias
e protocolos (ou seja, atualizando as normas préBIM e desenvolvendo as normas e os protocolos),
atores líderes do BIM, arcabouço regulatório,
etc. Juntamente com a obrigatoriedade da
utilização do Modelo, os princípios orientadores
das recomendações feitas sobre os componentes
de política restantes destinam-se a entregar uma
estratégia que educa, prescreve, engaja e incentiva.

As responsabilidades e funções para auxiliar a
indústria no cumprimento dessas delegações são
explicadas na seção 3.3 (atores líderes).

3.2 protocolos e guias
Os protocolos e guias BIM compreendem
especificação, fluxo de trabalho, requisitos e padrões
que são necessários para possibilitar e organizar os
processos de trabalho do BIM e produzir os seus
resultados. A revisão dos protocolos e guias em
BIM nos cinco países da UE presentes na Parte
II, também mencionada anteriormente na seção
2, revelou que há diferentes abordagens em seu
desenvolvimento e estruturação, como em uma
fase de macro projetos, a exemplo das fases de
entrega operacional e capital no Reino Unido,
pelo uso do BIM, ou da visualização, simulação
de energia, etc. na Finlândia, ou a simulação por

* Colaboração BIM baseada em arquivo compartilhado se refere à utilização de BIM no qual os participantes de uma cadeia empreendimento de abastecimento
produzem, de acordo com protocolos, modelos BIM compartilhados que foram vinculados entre si para fins especializados (por exemplo, coordenação de projeto)
em momentos específicos durante as fases do ciclo de vida do projeto. Esta forma de colaboração pode ocorrer em um ambientes e clientes de área de trabalho
ou em servidores com base na nuvem.
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disciplina - arquitetura, Mecânica, etc. na Noruega.
Enquanto não há critérios para julgar qual é a
melhor abordagem, as diferentes abordagens são,
provavelmente, o resultado de padrões e protocolos
díspares pré-BIM disponíveis em cada país. Por
exemplo, na Finlândia utilizava-se o “padrão
TALO2000” que separa a estrutura de um modelo
em seus elementos e então especifica os “Requisitos
de Conteúdo de Modelo de Arquitetura” BIM para
elementos diferentes em várias fases do projeto. No
Reino Unido, utilizava-se os Padrões Britânicos préexistentes “BS 1192-2007: Produção colaborativa
de informações de arquitetura, engenharia e
construção” para desenvolver a especificação
em BIM equivalente para gerenciamento de
informações usando o Modelo (isto é, PAS 1192-2:
2013). Da mesma forma, para definir as funções e
responsabilidades dentro de um fluxo de trabalho
BIM, usavam o Escopo de Serviços CIC – um
documento que inclui um escopo detalhado e
integrado dos serviços do início até a pós-conclusão
do projeto a ser construído e as tarefas para cada
equipe de projeto. A conclusão é que os protocolos e
guias BIM devem ser formulados dentro de padrões
pré-existentes relevantes e provados, se esses
estiverem disponíveis. Em todos os países revisados,
os protocolos e guias BIM foram desenvolvidos por
grupos de trabalho e comitê de direção, incluindo
líderes do setor público especialistas em indústria
(governo), da cadeia de fornecimento de construção
(arquitetos, engenheiros, contratadas, gerentes de
instalações, gerentes de projeto, etc.), de empresas
jurídicas, de software, e de tecnologia.
No Brasil, os protocolos e padrões pré-BIM
relevantes são:
1. Portaria nº 2.296, de 23 de Julho de 1997, da
Secretaria de Estado da Administração Pública
(em nível federal), que descreve os métodos de
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projeto, orçamentos e controle dos projetos e
serviços de construção;
2. Os Manuais de Escopo, que descrevem a
arquitetura, os serviços de gestão de projeto e
seus respectivos produtos. Esses padrões préexistentes podem exigir atualizações antes que
eles sejam adaptados e usados como referência
para o desenvolvimento dos protocolos e
padrões BIM.
Recomendamos a criação de um “comitê de direção
técnica” de especialistas em indústria (de todos os
segmentos industriais mencionados anteriormente)
que serão responsáveis por desenvolver padrões e
protocolos BIM exigidos para entregar as diretrizes
de 2017 e 2018. Este comitê poderia ser presidido
idealmente por um especialista da CEE-134 da
ABNT, da Diretoria de Obras Militares/DEC/Exército,
ou de um órgão representativo da indústria. Deve
incluir também representantes de toda a cadeia
de fornecimento, assim como de escritórios
advocatícios e empresas de tecnologia e software.
No mais, deve relatar ao líder de um “GTBIM Brasil”
sugerido (veja seção 3.3 para mais informações),
nomeado conjuntamente pelos MPOG, MDIC,
MCidades e CEF, com responsabilidade geral de
desenvolver e implementar os objetivos federais
BIM (Figura 2). Mais informações sobre a estrutura
estão incluídas na seção 3.3 (atores líderes). O líder
pode ser um especialista de qualquer uma das
organizações incluídas na Figura 2.
Em relação aos diferentes tipos de organizações
e estruturas de protocolos e guias BIM discutidos
anteriormente, sugerimos o desenvolvimento
de protocolos integrados, organizados pelo uso
do BIM em diferentes fases de projeto, os quais
possuem uma abordagem similar àquela adotada
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na Finlândia, mas sem a divisão dos protocolos em
tantos volumes ou partes quanto os usos do Modelo
BIM. A organização de protocolos é compatível
com a metodologia atual utilizada no Brasil para
desenvolver a biblioteca digital BIM.
Esses protocolos devem estar relacionados aos
padrões pré-BIM disponíveis no Brasil, como os
discutidos anteriormente, seguindo suas revisões
e possível atualização, e devem abordar o nível
de desenvolvimento de informação (isto é, dados
gráficos - modelo 3D - e não gráficos) necessário
em cada fase do projeto. Uma descrição de
conceitos chave e uma taxonomia compartilhada
ou um glossário de termos nos protocolos também
são importantes para um bom entendimento e
comunicação dentro da indústria.
Também recomendamos a inclusão de um template
de “Protocolos de execução BIM” (PEB) nos
protocolos, semelhantes aos disponíveis no Reino
Unido, que podem ser adaptados em uma base de
projeto. Como medida adicional, recomendamos
o agrupamento de estudos de caso BIM para
mostrar histórias de sucesso da implementação de
protocolos e fluxos de trabalho BIM em projetos do
setor público. Finalmente, aconselhamos a definição
de um cargo (por exemplo: a função de Gerente de
Informações, criada no Reino Unido), que permita
que um profissional seja responsável, em nome do
cliente, pelo gerenciamento de informações em um
projeto BIM.

3.3 ATORES LÍDERES
Em cada país onde o BIM é obrigatório em projetos
do setor público, houve o estabelecimento de
numerosos atores líderes do Modelo. Dos cinco
países estudados, esses atores possuíam os
seguintes atributos:

• Atores líderes com responsabilidades no
planejamento estratégico de resultados e
formalmente incumbidos de funções específicas
(por exemplo: engajamento industrial) dentro das
políticas BIM. Estes são grupos estabelecidos
ad-hoc para a entrega da política BIM (por
exemplo: Grupo de Tarefa BIM e Polos regionais
do BIM no Reino Unido) ou associações préexistentes que representam uma ampla gama
de profissionais de construção (por exemplo:
Conselho da Indústria da Construção no Reino
Unido). Esses grupos incluem membros que
são capazes de desenvolver e implementar a
estratégia BIM em níveis nacionais e regionais;
• Grupos de interesse voluntários que são
afetados pelas diretrizes do BIM, e tem como
objetivo promover o conhecimento BIM a
seus membros em suas respectivas áreas e
garantir que seus requisitos sejam levados em
consideração pelos legisladores. Geralmente
representam o lado do usuário que promove o
uso do BIM em disciplinas específicas;
• A estrutura de tais atores líderes é mais
complexa e possui camadas em países maiores
(Reino Unido e França) comparada a países
menores (Finlândia, Holanda e Noruega), onde
a contratação é mantida por um único ou um
pequeno número de organizações estatais.
Estudos institucionais sobre a difusão de inovação
forneceram muitas evidências empíricas do impacto
positivo de atores líderes na adoção da inovação,
tanto na própria organização quanto em nível
nacional, desde que existam as interações ativas
necessárias dentro e entre esses grupos ou redes.
Por exemplo, a Parte II/BIM no Brasil incluiu um caso
brasileiro de interação ou missão projetada entre
uma empresa de construção brasileira (SINCO) e
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uma instituição acadêmica (Carnegie Mellon), que
levaram à adoção do BIM dentro da SINCO.
Levando em consideração a análise acima,
recomendamos a definição de uma rede de atores
líderes BIM para:
• Objetivo 1: desenvolver e promover
protocolos, guias e outros padrões técnicos BIM
que são exigidos para atingir suas diretrizes;
• Objetivo 2: garantir engajamento da indústria
com a política BIM em nível estadual e federal;
• Objetivo 3: gerenciar o fornecimento de uma
infraestrutura de tecnologia adequada para a
aquisição de projetos BIM com o suporte de
organizações de tecnologia e pesquisa;
• Objetivo 4: definir os requerimentos e
objetivos de aprendizado e treinamento em
BIM para sua inserção no ensino superior e no
ensino técnico/profissional;
• Objetivo 5: disponibilizar financiamento para
pesquisa e desenvolvimento de projetos BIM;
• Objetivo 6: influenciar a definição de incentivos,
por meio de benefícios ou desonerações fiscais
adequadas, para a implementação de tecnologias
BIM em organizações e para a capacitação
profissional (treinamento).
Uma estrutura de rede de atores líderes para a
entrega desses objetivos é mostrada na Figura 2
como um exemplo que pode ser simulado.
A promoção chave sugerida do BIM será o “GT
BIM Brasil”, que seria formalmente encarregado de
fornecer a estratégia federal BIM.
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O GT BIM Brasil deverá ser presidido por um
representante da indústria e por um especialista
em BIM que irá liderar e coordenar os diferentes
comitês de direção que se encarregarão de
entregar a política BIM em nome do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (responsável pela Política Industrial), do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(regulador das compras públicas), do Ministério
das Cidades (Programa Minha Casa, Minha Vida)
e da Caixa Econômica Federal (principal agente de
financiamento imobiliário do país).
Os três comitês de direção dentro do “ GT BIM Brasil”
(Comitê Técnico de Direção, Comitê de Direção
de Treinamento e Educação e Comitê de Direção
de Engajamento) devem incluir representantes de
todos os tipos de setores e organizações listados na
Figura 2.
Cada comitê de direção é responsável pela entrega
de um ou mais objetivos supramencionados.Por
exemplo, o Comitê de Direção de Treinamento e
Educação deve incluir representantes da academia,
sindicatos profissionais e da indústria para definir
os resultados de aprendizado e treinamento
exigidos para a incorporação do BIM no ensino
superior e na capacitação profissional. O Comitê de
Direção Técnica deve ser composto por membros
de todas as partes interessadas definidas na Figura
2, e em particular da Diretoria de Obras Militares,
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT,
representantes da indústria (indústrias de materiais
de construção e grandes empreiteiras), empresas
de pesquisas e tecnologia; as mesmas devem
ser responsáveis por fornecer os objetivos 1 e 3 e
contribuir com os outros objetivos.
Todas as entidades que são representadas no
“GT BIM Brasil” já existem, exceto os “Centros
Estaduais BIM”, “Grupos de Interesse BIM” e o
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“buildingSMART Brazilian Chapter” (representado
com linhas tracejadas).
Os “Centros Estaduais BIM” devem ser estabelecidos
para garantir o engajamento e promover o
compartilhamento de conhecimento BIM em
nível estadual e atuarem como uma ligação nas
discussões do BIM em níveis estaduais e federais.
Conforme a política for planejada e implementada,
os grupos de interesse serão estabelecidos
por meio das iniciativas de seus profissionais,
que estão interessados em explorar o Modelo
para uso em projeto ou disciplina específica de
engenharia. Apesar de tais grupos de interesse
serem voluntários, seu envolvimento pode ser
importante especialmente na área de disseminação
de conhecimento e garantindo engajamento da
indústria.
O “GT BIM Brasil”, com a colaboração de grandes
empreiteiras e importantes clientes da construção
nacional e estadual, deveria patrocinar os estudos
de caso de vários projetos baseados no BIM e
publicar seus resultados e aprendizados, em forma
de “histórias bem sucedidas”, na mídia (notícias,
internet, etc.) e outros canais de disseminação
(conferências, workshops, etc.).
Com base em sugestões de especialistas no
Brasil, também é recomendado estabelecer um
buildingSMART Brazilian chapter para fornecer e
desenvolver experiência em padrões abertos, que
atualmente está em falta no país.
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Governo Federal
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
• Ministério das Cidades
• Caixa Econômica Federal

GT BIM Brasil

Líder ou Diretor do GT BIM Brasil

Comitê de
Direção de
Educação e
Treinamento

Comitê de
Direção de
Engajamento

Presidido por um especialista
da academia) ou sindicatos
profissionais

Presidido por um especialista do
órgão representante da indústria

Comitê de
Direção
Técnica

Presidido por um especialista
da ABNT (CEE-134), Diretoria
de Obras Militares ou órgão
representante da indústria

As partes interessadas indicam presidentes e
especialistas para diferentes comitês de direção

Órgãos de
normalização

Sindicatos
profissionais
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Diretoria de
Obras Militares
Diretoria

Conselhos
de pesquisa
e inovação

Academia

Representantes
de órgãos da
indústria

Organizações
de
pesquisa &
tecnologia

Associações
representantes
da indústria
de material de
construção

BIM
grupos
de interesse

Centros
estaduais
BIM

Associações
(por exemplo
fabricantes
e contratantes
de produto,
etc.)

BuildingSMART

Grupo
Brasileiro

Figura 2. GT BIM Brasil: uma sugestão de estrutura em rede de atores líderes BIM
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3.4 Resultados
padronizados /
Biblioteca digitais
Resultados padronizados BIM incluem elementos
tais como uma biblioteca digital online de objetos
ricos em dados, compatível com os sistemas de
classificação estabelecidos (Omniclass, Uniclass,
etc.) e com a especificação de dados digitais
próprios de cada país (COBie como especificação
de dados internacionais, BS 1192-4 do Reino
Unido, etc.). Essas bibliotecas podem ser usadas
para possibilitar a especificação, seleção e
processos licitatórios eletrônicos e para facilitar
a elaboração de projeto, simulação baseada em
modelo, custeio e análise.
Tais resultados agora são considerados
componentes chave no sucesso de políticas BIM
nos países. Isto é evidenciado pelo projeto em
andamento de desenvolvimento de bibliotecas
digitais de objetos BIM ao redor do mundo: por
exemplo, BIMobject na Finlândia; NBS e BIMStore
no Reino Unido, CB-NL na Holanda, iniciativa
AFNOR e AIMCC na França, e bSDD na Noruega e
por levantamentos em indústrias. Um levantamento
de profissionais AEC na Europa Ocidental (McGraw
Hill Construction, 2010) identificou que incorporar
dados detalhados do produto de construção
específico do fabricante em BIM permite aos
usuários melhorar estágios conceituais iniciais,
formar análises de eficiência energética mais
precisas e facilitar estimativas de custo.
Ao se analisar os projetos completos e em
andamento de biblioteca digital BIM na UE, há
plena concordância de que tais bibliotecas podem
revolucionar a especificação e a aquisição, uma
vez que se pode confiar nos dados incluídos. Para
conseguir essa confiança são necessários os
seguintes itens:

• Padrões definindo o nível e tipo de dados digitais,
incluindo representação gráfica 3D e dados não
gráficos;
• Sistemas de classificações (por exemplo, Uniclass,
Omniclass, etc.) para identificar objetos e conjuntos
nas bibliotecas;
• Procedimentos de garantia de qualidade para
assegurar que os objetos digitais criados e
hospedados cumpram os padrões da indústria.
Em termos de modelo de negócios, todos os projetos
de biblioteca digital na Europa compartilham dos
mesmos padrões. O acesso aos objetos da biblioteca
digital é livre para todas as partes interessadas (por
exemplo, para especialistas como Arquitetos e
Engenheiros). Na Europa, fabricantes pagam uma
taxa para hospedar seus objetos na plataforma e
para fazerem seus seus objetos BIM 3D, se eles
não possuírem as competências internas, o que
normalmente é o caso.
Um desafio principal, frente à adoção dessas
bibliotecas, é a falta de mobilização dos fabricantes
de materiais e produtos para construção
principalmente em relação à hospedagem de
objetos digitais em um ambiente online. Contudo,
como é o comum em processos de inovação,
há aqueles que a adotam mais cedo, os quais já
embarcaram nessa jornada, e que serão seguidos
por muitos. Isso também fica em claro pelo papel de
liderança sendo desempenhado pelas associações
de fabricantes em alguns países (AFNOR e iniciativa
AIMCC na França, por exemplo) na definição e
desenvolvimento de tal biblioteca digital.
No Brasil, ainda não há bibliotecas digitais em
BIM. Em 2013, em um esforço para eliminar essa
lacuna, o Governo Federal (MDIC, ABDI, DEC/EB,
IBICT) estabeleceu um projeto para desenvolver
um sistema digital público de objetos BIM. Esse
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projeto será hospedado pelo IBICT (Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia),
mas atualmente está atrasado devido a algumas
questões administrativas. Contudo, há esforços
em andamento para criar normas, empreendidos
pela comissão “ABNT/CEE-134” desde 2010, os
quais são fundamentais para o desenvolvimento de
bibliotecas digitais. A primeira norma completa é a
“ABNT NBR ISO 12006-2:2010”, a qual apresenta
arcabouço normativo e definições comuns para
o desenvolvimento de sistemas de classificação
em nível nacional ou regional. A segunda norma,
atualmente sob desenvolvimento, é a “ABNT NBR
15965 - Sistema de Classificação da Informação
da Construção”, que define em sua primeira
parte (isto é, 15965-1:2011) a terminologia e
os princípios de sistemas de classificação para
planejamento, projeto, gerenciamento, trabalho,
operação e manutenção de projetos de construção.
A primeira parte foi completada e publicada em
2011. A segunda parte dessa norma (isto é,
15965-2:2012) apresenta a terminologia, sistema
de classificação e grupos de classificação para
objetos de construção e cobre o planejamento,
projeto, construção e operação. Toda a “ABNT NBR
15965” está prevista para ter sete partes e é uma
adaptação do OmniClass para o contexto brasileiro
por meio da adição de materiais e produtos que são
usados no Brasil mas não são usados nos EUA, e da
exclusão de materiais e produtos usados nos EUA
mas que não são usados no Brasil.
Baseado na análise acima e nos atributos comuns
identificados na revisão das bibliotecas digitais BIM
na UE (Parte II), dentro do contexto de uma biblioteca
digital BIM dirigida ao público, recomenda-se:
• Completar as normas de classificação (isto
é, ABNT NBR 15965 – partes 3 a 7), as quais
atualmente estão em um estágio avançado e são
necessárias para a classificação e identificação
de objeto na biblioteca BIM;
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• Desenvolver normas para conteúdo gráfico
e não-gráfico, que têm de ser acordadas com
fabricantes e especificadores. A consultoria
com fabricantes e especificadores neste
processo é muito importante, dada sua
influência na adoção de tais normas. No Brasil,
já há um comitê técnico (ABNT/CEE-134
) trabalhando em tais normas e espera-se o
relatório inicial no final deste ano. Ainda nessa
área, a criação de especificação de dados e
normas internacionais (por exemplo o recém
lançado BS 1192-4 no Reino Unido ou a troca
de informações entre operações da construção
– COBie – dos EUA) deve ser considerada, e
adaptada se possível, para poupar esforço de
desenvolvimento;
• Desenvolver um modelo de negócios para
assegurar que a biblioteca digital BIM seja
autossuficiente caso o suporte e o financiamento
do governo federal acabem. O modelo de
negócios também deve assegurar a aprovação
da biblioteca digital pela cadeia de fornecimento
e, em particular, por especialistas (isto é,
arquitetos e engenheiros) e fabricantes. Para
atingir estes objetivos, a confiança e viabilidade
são dois fatores chave críticos para o sucesso.
Para atingir o fator de confiança, é necessário
um capacitado e especializado processo de
garantia de qualidade. Contudo, esse processo
exigirá recursos (por exemplo, recursos para
indivíduos conduzindo o processo de garantia
de qualidade) que precisam ser autogerados
pela biblioteca. Isso pode ser atingido com a
definição de uma baixa taxa de hospedagem, o
que deve ser acessível a muitos fabricantes, a
qual será usada para financiar não só o processo
de garantia de qualidade como também todos
os outros aspectos (manutenção, atualização,
promoção, etc.). Conforme a biblioteca torna-se
amplamente adotada ao longo do tempo, a taxa
paga pelos fabricantes pode diminuir ou ser
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completamente substituída pela renda gerada
a partir de publicidade. Sem esse mecanismo
que atinge a confiança e a viabilidade, o círculo
virtuoso, descrito na Figura 3, pode se transformar
em um círculo vicioso que prejudica o sucesso
da biblioteca. Uma abordagem complementar,
que é tecnologicamente desafiadora, consiste

A taxa é usada para
pagar por Garantia
de Qualidade e
manutenção da
biblioteca

2

1

8

Fabricantes
pagam uma taxa
baixa
de hospedagem

em inserir regras de controle de qualidade
inteligente dentro do projeto de biblioteca digital
BIM que poderá diminuir, mas não eliminar
completamente, a intervenção humana.

Especialistas
confiam
nos dados da
biblioteca digital BIM

4

Especificadores
usam a biblioteca
para especificação
eletrônica e seleção
eletrônica

Mais e mais
objetos BIM estão
disponíveis na
biblioteca digital BIM

5

7

3

Fabricantes
estão interessados
em desenvolver
objetos BIM

6

Fabricantes
veem o valor da
biblioteca
digital BIM

Figura 3. Baixa taxa de hospedagem e processo de garantia de qualidade como o mecanismo fundamental para uma
biblioteca digital BIM pública autossustentada.

149

3.5 ARCABOUÇO
REGULATÓRIO
Um arcabouço regulatório/normativo para
projetos BIM é um conjunto de regras, dentro
das quais cada uma das partes envolvidas em
um projeto estão sujeitas a obrigações, direitos
de propriedade intelectual, responsabilidades e
seguro de indenização profissional, entre outros.
A comparação entre os cinco países da UE e o
Brasil revelou que esse componente acabou de
ser iniciado em todos os países, exceto no caso
do Reino Unido, onde existem alguns termos
gerais sobre essa temática, seguro de indenização
e de responsabilidade (ver Parte II para mais
informações). A razão para a lentidão do progresso
desse componente é que, para o nível atual de
implementação do BIM (colaboração baseada em
arquivo), arcabouços regulatórios pré-BIM exigem
pouca ou nenhuma mudança, especialmente
quando os contratos do tipo colaborativo e de
parceria são usados. Entretanto, existem algumas
partes interessadas da indústria que ainda possuem
preocupações sobre direitos de propriedade
intelectual e responsabilidade, em trabalhos com
ambientes BIM.
Para este estágio de desenvolvimento de políticas
BIM no Brasil, recomenda-se que um documento
geral, incluindo termos de referência em matéria
de responsabilidades e direitos de propriedade
intelectual, seja desenvolvido. Termos como os
elaborados no Reino Unido podem ser adaptados
para o contexto brasileiro. Isso deve ser produzido
somente após os objetivos, estratégias e etapas
serem definidos e podem fazer parte dos protocolos
e guias BIM (Componente 2 - ver 3.2), que são
geralmente incluídos no apêndice de propostas, em
países onde BIM é obrigatório.
Em contratos com formato tradicional, os
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protocolos BIM (ver Seção 3.2) devem fazer parte
dos documentos contratuais e devem incluir os
requisitos do cliente e a abordagem de entrega do
projeto proposto, pela cadeia de fornecimento, para
cumprir com os requisitos do cliente.
Também é indicado especificar formalmente um
novo cargo a ser chamado de “gerente de resultado
BIM” ou “gerente de informação”, responsável por
gerenciar informação em projetos. Isso não deve ser
confundido com o papel de coordenador BIM, que
normalmente vem da organização contratante com
tarefas tais como coordenação do projeto que está
sob sua responsabilidade. O “Gerente de resultado
BIM” ou “gerente de informação” representa os
clientes no projeto e deve ser escolhido em todos
os projetos.

3.6 medidas e
otimização
O estabelecimento de um sistema de medição
do desempenho do BIM, sendo individual
(competências BIM) ou para organizações
(capacidade e maturidade), é o primeiro passo a
caminho do desenvolvimento de um sistema de
certificação ou auditoria no futuro. Em todos os
países estudados na Parte II não foi encontrado
nenhum esquema bem estabelecido para medição
e otimização de desempenho BIM na parte individual
e organizacional. Entretanto, em alguns países, já
existem esquemas de certificação para:
• Indivíduos no Reino Unido: proposto por
órgãos profissionais (isto é, RICS - Royal Institute
of Chartered Surveyors) e grandes organizações
de pesquisa (isto é, BRE - Building Research
Establishment Ltd);
• Organizações na Holanda: desenvolvido pelo
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Instituto Holandês para pesquisa de ciências
aplicadas (TNO, na sigla em inglês) para
avaliar e referenciar o desempenho BIM de
organizações baseadas em dados quantitativos
e qualitativos obtidos de questões de múltipla
escolha incorporadas em um sistema online.
Os sistemas acima não são amplamente
reconhecidos e a medição e otimização do BIM
ainda estão sendo desenvolvidos em todos os países
e, em particular, no Reino Unido e na Noruega (veja
Seção 1.7 e 5.6 na Parte II/ UE).
Tal medição está relacionada à política do BIM
específica dos países, conforme a avaliação, por
exemplo, dos usos do BIM exigidos pelo cliente ou
parte dos protocolos do BIM do país; os padrões
aplicáveis e disponíveis; a terminologia ou taxonomia
usada no país, nos documentos de política do BIM
do país tais como protocolos e guias, etc. Entretanto,
a metodologia para medição do desempenho do
BIM (por exemplo: definição de competência BIM
e seu sistema de medição, por exemplo) pode ser
tirada de um terceiro país e transposta no contexto
de política específica de uma localidade.
Com base no que foi escrito acima, recomendamos
o seguinte:
• Monitorar o desenvolvimento nessa área,
especialmente no Reino Unido e na Noruega;
• Desenvolver medição BIM para dois
contextos específicos:

deve ser pesquisada e desenvolvida. Essa
medida é específica do projeto e não deve
ter propósito de certificação. Esse item está
sendo desenvolvido no Reino Unido, onde a
capacidade da cadeia de fornecimento de
um projeto é avaliada por meio do Plano
de Execução BIM (PEB) na fase de précontrato;
√ Indivíduos e organizações: Essa medição
pode ocorrer a qualquer momento. Trata-se
da medida da competência dos indivíduos
e da capacidade das organizações e pode
levar às suas certificações. Para fins de
certificação, um sistema de medição
reconhecido e robusto deve ser implantado.
O “Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial” (SENAI) está considerando
o desenvolvimento de tal quadro de
competência baseado em uma metodologia
comprovada, (baseada no conceito de
unidade de competências, já em uso).
Portanto, eles podem se responsabilizar
pela entrega deste componente da
estratégia BIM.
Embora a metodologia e conjunto de competências
para a medição de BIM, utilizadas para as duas
finalidades acima, possam ser aproveitados de
outros países, estes terão de ser adaptados ao
contexto brasileiro após os itens de políticas
fundamentais (visão, guias, protocolos e padrões)
serem desenvolvidos.

√ Capacidade da cadeia de fornecimento
do projeto: É importante medir a
capacidade que a cadeia de fornecimento
tem de entregar o projeto e atender aos
requisitos do cliente usando os processos
e tecnologias BIM. Uma abordagem de
medição em BIM para esse propósito
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3.7 Educação e
treinamento
A comparação desse componente nos cinco
países da UE e no Brasil revelou que a educação
e a formação BIM ainda está em sua fase inicial
em todos esses países. Ainda não existem quadros
nacionais ou diretrizes feitas por sindicatos
ou órgãos profissionais para incorporar o BIM
na educação superior. Apenas no Reino Unido
existe um arcabouço preliminar, desenvolvido
pela coordenação de acadêmicos (isto é, quadro
acadêmico BAF-BIM) para guiar a incorporação do
BIM na educação superior do Reino Unido. De modo
geral, a revisão revelou que a educação BIM foi
deixada para acadêmicos engajados ou faculdades
individuais. Geralmente o Modelo é incorporado em
cursos de pós graduação (Mestrado).
Em todos esses países, os desafios para o BIM
no ensino superior são similares. Primeiramente,
e mais importante, a equipe acadêmica existente
envolvida na transmissão de assuntos relacionados
a ambientes urbanizados e de construções não tem
o conhecimento e as habilidades para realizar esse
tipo de ensino. Em níveis de pós-graduação, onde
o BIM é ensinado para um fim específico (como
o gerenciamento de arquitetura ou construção), o
ensino atual normalmente envolve profissionais da
indústria contratados em meio período. Segundo, o
ensino de aspectos de colaboração multidisciplinar
do BIM apresenta um desafio à sua incorporação
na estrutura tradicional do currículo atual. Os
recursos atuais usados para esse segundo
desafio são introduzir os princípios de colaboração
multidisciplinar no currículo existente ou definir
projetos interdisciplinares no qual participam
estudantes de diferentes disciplinas e práticas. Uma
análise detalhada do BIM na educação está incluída
na Parte II.
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No Brasil, o ensino de BIM na educação superior ainda
é limitado. O “Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial” (SENAI) do RJ, SP e PR, iniciou um
curso BIM em 2014, que tem como alvo técnicos/
tecnólogos e treinamento profissional complementar.
Contudo, a pesquisa BIM é considerada muito
ativa. Há uma rede de pesquisadores BIM “rede
BIM Brasil” (www.redebimbrasil.org.br) que inclui
membros da Universidade Federal do Paraná (UFPR,
da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade
Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM) e da Universidade Federal do
Ceará (UFC).
Em todos os países estudados, a capacitação em
BIM é realizada por vendedores de software ou
fornecedores privados, e em alguns países, como
o Reino Unido, por órgãos profissionais (Instituto
Real de Arquitetos Britânicos, Instituto Real de
Agrimensores Públicos, etc.) e grandes institutos de
pesquisa. Ainda não há diretrizes para capacitação
em BIM, exceto um quadro preliminar, desenvolvido
pelo grupo de tarefas BIM do Reino Unido, que
define os resultados de aprendizado em níveis
estratégicos, de gerenciamento e técnicos.
Em termos de aprendizado e treinamento, os
desafios associados com a entrega da política BIM
proposta para o Brasil são:
• A necessidade de educar futuros profissionais
de construção que atualmente estão cursando o
ensino superior;
• A necessidade de educar e treinar servidores
públicos responsáveis por licitações públicas
em projetos em BIM (por exemplo, definindo
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requisitos, monitorando projetos, avaliando
propostas);

setor privado podem guiar o treinamento aos
servidores;

• A necessidade de melhorar as habilidades do
contingente atual de profissionais de construção
que não estão cientes do BIM ou não são
usuários;

• Para o treinamento do contingente atual
de profissionais de construção, desoneração
tributária, como explicado em 3.9, pode
fornecer uma melhora significativa. Contudo, a
organização desse setor, atualmente dominado
por vendedores de software e fornecedores
privados, em termos de padronização e conteúdo
de curso de credenciamento para diferentes
papéis BIM no Brasil, pode ser benéfico para o
aumento da credibilidade desse treinamento.

• A necessidade de melhorar as habilidades
dos acadêmicos atuais, envolvidos na área de
Ambiente Construído (Engenharia e Arquitetura
etc.) por todo o sistema brasileiro de educação
superior.
Levando em consideração as análises e desafios
acima, nós recomendamos:
• Atribuir responsabilidade de desenvolver
diretrizes para aprendizado BIM na educação
superior em nível federal para a “rede BIM
Brasil” ou desenvolver um grupo de trabalho
ad-hoc para este propósito. Representantes
dos diferentes sindicatos profissionais
devem ser envolvidos nesta rede que deve
progressivamente incorporar o BIM, seguindo as
diretrizes desenvolvidas, ao longo dos níveis ou
anos de graduação de ensino superior;
• Estabelecer e entregar dois projetos chave de
aperfeiçoamento profissional em nível federal;
√ Treinar acadêmicos envolvidos na área
de ambiente construído por todo o Brasil.
Este programa pode ser projetado após as
diretrizes acima terem sido desenvolvidas;
√ Treinar servidores públicos que estão
envolvidos na aquisição e gerenciamento de
projeto BIM. Os primeiros a adotar o BIM no
setor público brasileiro, como por exemplo
a “Diretoria de Obras Militares” (DOM), e o

3.8 infraestrutura de
tecnologia
A infraestrutura de tecnologia exigida para
adoção do BIM inclui a rede, hardware e software
disponíveis no país. Alguns problemas que afetam
a disponibilidade de hardware e software no Brasil
(isto é, carga tributária e compra de software) são
abordados na Seção 3.9.
Um elemento chave de infraestrutura para a
obtenção de projetos BIM no setor público em
larga escala é o sistema de TI ou plataforma de
colaboração que possibilita a entrega de projetos
com base BIM (entrega, compilação e coordenação
de informação para obtenção, projeto, construção e
operação de edifícios) no país. A breve comparação
conduzida pelo sistema na Seção 2 e a análise
detalhada na Parte II, demonstrou que ele ainda
está em estágio inicial em todos os países da União
Europeia, mas é considerado bem desenvolvido no
Brasil, (sistema OPUS, desenvolvido pela “Diretoria
de Obras Militares” (DOM) - Diretoria de Obras
Militares).
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OPUS foi desenvolvido como um sistema integrado
baseado em web para o gerenciamento de fases
de entrega de projetos (por exemplo, obtenção,
construção de projeto, demolição). O sistema foi
construído para permitir os processos de entrega de
projetos amadurecidos e específicos para o Exército
Brasileiro.
A princípio, a abordagem e o conhecimento
envolvidos no desenvolvimento e uso do sistema
OPUS pode ser utilizado na elaboração do sistema
de TI para obtenção mais ampla de projetos BIM no
Brasil. O ponto inicial deve incluir uma análise de
lacunas entre o estado atual do sistema OPUS e os
requerimentos do sistema de TI para obtenção de
projetos públicos BIM no Brasil.
A análise de lacunas deve ocorrer uma vez que
os padrões e protocolos (Seção 3.2) para projetos
BIM tenham sido desenvolvidos e acordados. De
fato, todos os países da UE estudados começaram
os projetos de estudos de viabilidade de seus
sistemas de TI para aquisição pública de projetos
BIM somente após os protocolos, padrões e guias
BIM terem sido finalizados e testados. Por exemplo,
apenas a partir de 2013 o Órgão de Construção
Norueguês (DIBK) comissionou um estudo para a
pesquisa de soluções e problemas relevantes ao
desenvolvimento do “BygNett” – a plataforma de
colaboração online para o setor AEC Norueguês.
Isto veio anos após o desenvolvimento e uso de
padrões e protocolos BIM no país. Similarmente no
Reino Unido, apenas a partir 2014 que o BIM Task
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Group (Grupo de Tarefas BIM) promoveu, por meio
de um consórcio de organizações, um estudo de
viabilidade do “Plano de Trabalho digital (dPOW)” –
ferramenta online livre para uso que pode capturar,
validar e armazenar informação para projetos BIM
de acordo com os padrões BIM Nível 2 obrigatórios
no Reino Unido. Isto somente ocorreu após um
grande esforço feito para desenvolver os padrões e
protocolos BIM entre 2011 e 2014.
Baseado na análise acima, nós recomendamos;
• Promover um estudo de viabilidade com
vistas a produzir uma especificação técnica para
um sistema online de colaboração BIM no Brasil,
o qual é baseado nos padrões e protocolos BIM
(Seção 3.2), desenvolvidos para os objetivos BIM
apresentados na Seção 3.1;
• Utilizar a especificação técnica da ferramenta
online para conduzir uma análise de lacuna com
o sistema OPUS. A partir da análise das lacunas,
uma decisão pode ser tomada tanto para
adaptar e estender o sistema OPUS para toda
a indústria de construção brasileira quanto para
desenvolver um novo sistema;
• Em ambos os casos (adaptando o OPUS ou
desenvolvendo um novo sistema) os parâmetros
listados na Tabela 3 devem ser considerados
como parte da solução.
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Tabela 3. Parâmetros técnicos para o desenvolvimento de um sistema de colaboração BIM online
Parâmetro Técnico

Definição

Automação de serviço

O grau de coleta automática de informação relevante do projeto
e o grau de avaliação automática das informações e regras
incorporadas em protocolos e padrões BIM.

Compatibilidade de código
funcional

A medida de quão compatível o sistema é com descrições
funcionais de códigos de construção.

Integração de sistema e
interoperabilidade

O nível de integração e interoperabilidade do sistema com
sistemas e bases de dado relevantes.

Flexibilidade e generalidade

A capacidade de soluções de estruturas de processamento de
diferente classificação, escala e complexidade.

Grau de abertura

A medida em que o sistema é desenvolvido como uma
plataforma aberta baseada em tecnologia não proprietária.

Potencial de escala

Potencial para futura ampliação de volume de dados e número
de usuários.

Manutenção

Capacidade de passar por manutenção por um não especialista
em tecnologia de software e adaptabilidade de evoluir padrões
na indústria.
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3.9 VIABILIDADE
ECONÔMICA E PESQUISA
DE INICIATIVAS DE
CONSTRUÇÃO
A viabilidade é considerada um dos fatores chave
na adoção de tecnologia BIM tanto em países
desenvolvidos como em desenvolvimento. Isso
ficou evidente na pesquisa inicial sobre adoção
de inovação de TI e nas muitas pesquisas BIM
conduzidas ao redor do mundo nos últimos anos.
Este fator também foi mencionado diversas vezes
na reunião DECONCIC com legisladores brasileiros
em 1º de agosto de 2014 na FIESP14 em São Paulo.
O aprimoramento da capacitação profissional
por meio do apoio a projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) também provaram ter
influência direta nas organizações apoiadas e
também na competitividade internacional dos
países.
Juntas, as capacidade de pesquisa e financiamento
são importantes para a adoção de nova tecnologia
especialmente no campo de TI, em que a aquisição
ou distribuição (obtenção, implementação e uso)
dependem muito da disponibilidade de habilidades
apropriadas, acesso a informação e mecanismos
disponíveis de financiamento.
Apesar desses dois itens não constarem na revisão
conduzida na Parte II, as iniciativas para resolvê-los
são parte das políticas gerais dos países estudados.
Para ajudar organizações a viabilizar a promoção
14. Reunião DECONCIC na FIESP: http://is.gd/mApdep
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da inovação, muitos governos na União Europeia
fornecem dedução, abatimento, redução ou
incentivo fiscal para compras tanto de hardware
como de software.
Por exemplo, no Reino Unido há programas de
benefício fiscal para ativos intangíveis e de bens
de capital. Ativos capitais são qualquer ativo
ou equipamento que podem ser classificado
sob “maquinaria e instalações” tais como vans,
ferramentas, mobília, computadores, equipamento
de escritório, máquinas, etc. e eles todos podem ser
elegíveis para “deduções fiscais” ou “deduções de
bens de capital”. Gastos nesses ativos podem ser
deduzidos da fatura fiscal (até um certo limite máximo
chamado de “Subsídio Anual de Investimentos” que
podem ser modificados ao longo do tempo – por
exemplo, podem ser aumentados significativamente
por intervalos de tempo específicos). Em muitos
casos, ativos intangíveis tais como software de
computador (software BIM) também podem ser
tratados de uma perspectiva fiscal do mesmo jeito
que um ativo tangível (isto é, sob deduções de bens
de capital).
Um exemplo de como a dedução fiscal funciona é:
• O lucro tributável de um arquiteto por ano é
de $100,000;
• O arquiteto investe na compra de software
BIM a soma de $ 10.000;
• O arquiteto tem de pagar imposto sobre $
90.000 ($100.000 - $ 10.000).
Muitas organizações, especialmente as pequenas
e médias empresas (PMEs), quando confrontadas
com a decisão de implantar (adquirir, implementar
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e usar) uma nova tecnologia multifacetada, tal
como o BIM, tendem a minimizar o risco e investem
menos em sua adoção. As PMEs podem procurar
consultoria para ajudá-las neste processo, sendo
que a taxa desse serviço, em muitos países da UE, é
considerada como despesa profissional permissível
que pode ser deduzida do lucro tributável.
Em termos de pesquisa e desenvolvimento, há
diversas oportunidades em três níveis: Europeu,
nacional e organizacional.

organizações e cofinancia ideias inovadoras que
podem levar a produtos novos e exploráveis. Um
convite específico para BIM em 2014, chamado
“digitalizando a indústria da construção”, ofereceu
um total de £12M para propostas de sucesso na
área de Construção Digital e BIM. Por exemplo,
a infraestrutura de TI exigida para projetos em
aquisição pública no Reino Unido (veja item 1.9
na Parte II/UE) é financiado pela TSB e a entrega é
esperada para 2015.

Em nível nacional, muitos países da UE
especialmente na Europa Ocidental, têm seus
próprios conselhos que financiam projetos de
pesquisa dentro de cada país. No Reino Unido, por
exemplo, a Diretoria de Estratégia Tecnológica (TSB)
(agora chamado de Inovação Reino Unido [Innovate
UK]) cofinancia um número significativo de projetos
sob tópicos específicos. Este tipo de concessão é
normalmente disponibilizado para o consórcio de

Em nível empresarial, as organizações são
auxiliadas de duas maneiras. Primeiro, por meio de
benefícios fiscais para P&D (ou crédito fiscal) que
tanto reduzem a fatura fiscal das organizações para
PMEs quanto fornecem subsídio direto, o que ocorre
em vários países da UE. Segundo, alguns conselhos
de pesquisa disponibilizam cofinanciamento para
projetos P&D de organizações individuais. Por
exemplo, no Reino Unido sob um esquema chamado
Parceria de Transferência de Conhecimento16 (KTP),
diversos conselhos de pesquisa cofinanciam projetos
para organizações individuais. Em tais projetos,
uma companhia se junta a uma universidade para
resolver desafios chave afetando o futuro dos
negócios da companhia. Uma proposta incluindo
um plano detalhado de trabalho e um sumário dos
desafios e oportunidades é desenvolvido antes
da aprovação. Um pós-graduado (chamado de
associado KTP) é contratado pela universidade mas
fica dentro da companhia por mais de 90% do tempo
do projeto. Os acadêmicos visitam os associados
toda semana na empresa para fornecer suporte em
metade de um dia. Os projetos normalmente duram
dois anos, mas podem variar entre um e três anos.
Despesas de viagem e tempo dos acadêmicos são
pagos integralmente pelo projeto. O salário de pós-

15. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

16. http://www.ktponline.org.uk/

Em nível europeu, a CE (Comunidade Europeia) tem
o programa Horizon 202015, que é um importante
programa de pesquisa e inovação da UE com
aproximadamente €80 bilhões de financiamento
disponível para até sete anos (2014 a 2020). É
um programa competitivo de cofinanciamento no
qual consórcios, envolvendo membros (privado,
público, acadêmico, etc.) de diversos países da
UE, competem para assegurar concessões para
pesquisa nas áreas de prioridade indicadas. As
Tecnologias de Informação & Comunicação,
as quais incluem pesquisas relacionadas à
construção e à edificação (por exemplo BIM)
consistentemente recebem uma boa parte do
financiamento anual total.
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graduação e seu treinamento são cofinanciados
pelo projeto (normalmente na proporção de 65% 68%). A parte remanescente (35% - 32%), paga
pela organização, também é elegível para incentivos
ou subsídios fiscais.
Baseado nas iniciativas acima, o papel do
financiamento e da Pesquisa e Desenvolvimento
na promoção da inovação (BIM, por exemplo) e os
requerimentos das partes interessadas – discutidos
na reunião DECONCIC em 1 de agosto na FIESP17,
em São Paulo – recomendamos a criação de:
• Incentivos financeiros que contribuam para
a redução de custo das PME de:
√ Aquisição de softwares e hardwares
exigidos para o BIM;
√ Treinamento de pessoal;
√ Consultoria para a implementação do BIM.
Tais incentivos financeiros podem ser dados de
duas maneiras:
• Por benefícios fiscais que cubram os
três custos acima até um teto máximo a ser
definido;
• Estabelecendo linhas de financiamento ou
um fundo de construção digital ad hoc para
fornecer suporte financeiro direto para todos ou
alguns dos custos acima (por exemplo, software
BIM).
A promoção da medida exigirá um estudo detalhado
17. Reunião DECONCIC na FIESP, São Paulo:
http://www.fiesp.com.br/noticias/grupo-de-trabalho-da-fiesp-avaliaavancos-do-bim-na-industria-de-construcao-brasileira/
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de viabilidade. A princípio, a linha de financiamento
ou o fundo ad hoc exigirá menos mudanças nas
legislações atuais comparado aos benefícios fiscais;
será mais rápido de estabelecer e implementar,
e é flexível em termos de criação e variação do
orçamento disponível. Contudo, pode ser uma opção
menos democrática já que o financiamento pode
não ser suficiente para cobrir todas as solicitações.
Para incentivar a inovação em construção digital
em nível nacional e aumentar a competitividade
internacional, sugerimos a criação de concursos/
editais para financiamento de pesquisas
cofinanciadas propostas por organizações
acadêmicas e pelo setor privado conjuntamente.
Finalmente, dentro das iniciativas em andamento,
como o Ciência sem Fronteiras, pelo qual o Governo
Brasileiro visa enviar 100.000 estudantes para
cursos de graduação e doutorado para estudar
ciências, tecnologia, engenharia e matemática
(CTEM) e indústrias criativas, sugerimos que uma
parte das bolsas de estudo sejam reservadas para
a área de construção digital e BIM.
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