
 
 

BIM Building Information Modeling No Brasil e na União
Europeia

 
 

TeesRep - Teesside's
Research Repository

Item type Report

Authors Kassem, M. (Mohamad); Leusin de Amorim, S. R. (Sergio)

Citation Kassem, M., Leusin de Amorim, S. R. (2015) BIM
Building Information Modeling No Brasil e na União
Europeia. Brazil:

Rights Permission is granted to reproduce all or part of the articles
in this publication, as long as the source is acknowledged.

Downloaded 5-Feb-2016 10:34:12

Link to item http://hdl.handle.net/10149/595171

TeesRep - Teesside University's Research Repository - http://tees.openrepository.com/tees

http://tees.openrepository.com/tees
http://tees.openrepository.com/tees
http://hdl.handle.net/10149/595171


PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA – BRASIL

Brasíflfia 2015



2

OO cocontnteúeúdododdesestata pubflficação éédedeeeexcflusfiva responsnsnsnsnsssssssssabababababbababababababaabafififlfiflfiflfiflfiflfifidade eeedodododdddddddds autores, não refletfindodooodoooooooo,, , , ,,,, ,necececesssssararfiafiafiamente, 
a opfinfião do MDIC ou do MPOOGOG.ÉÉÉÉÉÉpeprmfitfidda a a a aaa  a a aaa aaaaaaaaaaaarrrereerprodução tototototototttttotttttaflaflaaaaaaaaaaaaaaaaaa ou parcfiafl dos artfigos s ddedededddedstststaa pubflficação, 
desde que cfitada a fonte.



DIÁLOGOS SETORIAIS PARA BIM - 
BUILDING INFORMATION MODELING NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA

PREFÁCIO
Este reflatórfio é parte do estudo “Experfiences Exchange fin BIM - Bufifldfing Informatfion Modeflfing” no âmbfito do 
projeto de cooperação MDIC/UE- Unfião Europefia “Apofio aos Dfiáflogos Setorfiafis UE-Brasfifl, Fase III” 

Prfimefiramente, é apresentado um Sumárfio Executfivo, resumfindo as anáflfises do quadro atuafl da apflficação 
e dfifusão do BIM no Brasfifl e na Unfião Europefia. 

A Parte II desta pubflficação é composta pefla anáflfise detaflhada do BIM no Brasfifl reaflfizada peflo consufltor 
Sergfio R. Leusfin de Amorfim, compflementada pefla anáflfise do BIM em cfinco países da Unfião Europefia 
(Refino Unfido, França, Hoflanda, Ffinflândfia e Noruega) reaflfizada peflo consufltor Mohamad Kassem, da Teessfide 
Unfiversfity. 

A partfir dessas anáflfises e suas concflusões, a Parte III deste reflatórfio apresenta recomendações para 
entfidades governamentafis e outras finstfitufições profissfionafis com vfistas a reforçar e agfiflfizar a fimpflantação 
do BIM no Brasfifl.
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PARTE I
SUMÁRIO EXECUTIVO

A findústrfia da construção está passando por uma 
mudança de paradfigma com a fintrodução dos 
concefitos e tecnoflogfias do Modeflo de Informação 
da Construção (Bufifldfing Informatfion Modeflflfing – 
BIM, na sfigfla em fingflês). 

As finficfiatfivas nacfionafis BIM estão sendo 
desenvoflvfidas e fimpflementadas peflo Governo, 
grandes cflfientes e agêncfias regfionafis ao redor do 
mundo. Os motfivadores de todas essas finficfiatfivas 
fincfluem:

projetos e da construção cfivfifl em gerafl;

projeto e o retorno de finvestfimentos;

crescfimento econômfico.

A findústrfia da construção no Brasfifl está entre as 
mafiores do mundo, sendo responsávefl por 2% 
da findústrfia gflobafl. A adoção dos concefitos e 
ferramentas BIM em uma findústrfia tão grande pode 
flevar a um fimpacto sfignfificatfivo nos três objetfivos 
mencfionados acfima. Nesse contexto, os agentes 
que eflaboram e executam poflítficas no Brasfifl 
procuram desenvoflver finficfiatfivas para aumentar a 
dfifusão do BIM no setor de construção. 

Sob o patrocínfio do programa “Dfiáflogos 
Setorfiafis Unfião Europefia - Brasfifl”, o Mfinfistérfio do 
Desenvoflvfimento, Indústrfia e Comércfio Exterfior 
e o Mfinfistérfio do Pflanejamento, Orçamento e 

Gestão seflecfionaram um consufltor de BIM da UE 
(Dr. Mohamad Kassem) e um consufltor flocafl (Prof. 
Sergfio Leusfin) que conduzfiram uma pesqufisa 
estruturada do BIM na Unfião Europefia e no Brasfifl e 
desenvoflveram, com suporte do grupo de trabaflho 
FIESP/DECONCIC, um conjunto de recomendações 
e concflusões para dfifusão do BIM no Brasfifl. 

A fiflustração e exame do BIM na UE e no Brasfifl 
estão finserfidos na Parte II. Os detaflhes e a flógfica 
utfiflfizada para seu desenvoflvfimento estão fincfluídos 
na Parte III. Adficfionaflmente, este documento 
resume as prfincfipafis recomendações da estratégfia 
e o feedback obtfido em reunfiões com os prfincfipafis 
atores no Brasfifl envoflvfidos com o tema.

As recomendações estão dfivfidfidas em nove áreas 
ou componentes, fincflufindo: estratégfias, objetfivos 
e estágfios, protocoflos e gufias; atores flíderes; 
bfibflfioteca dfigfitafl de objetos; arcabouço reguflatórfio; 
medfidas e otfimfização; educação e trefinamento; 
finfraestrutura de tecnoflogfia e vfiabfiflfidade econômfica 
e capacfidade em pesqufisa1.  

Cabe ressafltar que o documento em questão 
é composto pefla vfisão de seus autores, não 
refletfindo, necessarfiamente, um posficfionamento 
dos patrocfinadores do estudo.

1.  As recomendações foram dfivfidfidas em áreas baseadas em um quadro, 
finficfiaflmente desenvoflvfido peflo Dr. Bfiflafl Succar em 2010, e então refinado 
em conjunto com o Dr. Kassem através de uma revfisão abrangente dos 
mandatos, protocoflos e gufias BIM em várfios países (Kassem, Succar, & 
Dawood, 2013) (Kassem, Succar, & Dawood, 2014).

INTRODUÇÃO
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ESTRATÉGIAS, OBJETIVOS 
E ESTÁGIOS

como uma “agenda estratégfica nacfionafl da 
construção cfivfifl”;

o Mfinfistérfio do Desenvoflvfimento, Indústrfia 
e Comércfio Exterfior (MDIC), o Mfinfistérfio das 
Cfidades, e o Mfinfistérfio do Pflanejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG)2 para o 
fortaflecfimento do BIM; 

o BIM obrfigatórfio em projetos e obras do 
Governo Federafl. A abordagem em estágfios 
consfiste de quatro dfimensões: prazo de 
exfigêncfia, vaflor do projeto, fase do projeto e tfipo 
do projeto (Tabefla1).

2.  Isto é mufito reflevante devfido as suas responsabfiflfidades dfistrfibuídas den-
tro do Governo Federafl para a findústrfia da construção que representam um 
desafio para desenvoflver uma estratégfia de construção nacfionafl.

__________________________
* Coflaboração BIM baseada em arqufivo compartfiflhado se refere a utfiflfização de BIM no quafl os projetos partficfipantes de uma cadefia de abastecfimento produzem, 
de acordo com protocoflos predefinfidos, modeflos BIM federados compartfiflhados de BIM que são vfincuflados para fins especfiaflfizados (por exempflo coordenação de 
projeto) em momentos específicos durante as fases do cficflo de vfida do projeto. Essa forma de coflaboração pode ocorrer em ambfientes e cflfientes de uma mesma 
área de trabaflho ou em servfidores com base em nuvem. 

Tabefla 1. Abordagem sugerfida em estágfios para tornar o BIM mandatórfio em programas financfiados peflo 
Governo Federafl no Brasfifl – Sugestão dos Consufltores

ANO

2016 2018

Tfipo e tamanho 
de atfivo

Projetos de moradfia, escoflas e hospfitafis 
financfiados peflo Governo Federafl com vaflor mafior 
que R$ 3 mfiflhões. 

Todos os projetos financfiados peflo Governo 
Federafl com vaflor mafior que R$ 3 mfiflhões.

Fase do projeto Da concepção à construção. Da concepção à operação

Estágfio de uso 
do BIM

Coflaboração BIM baseada em arqufivo 
compartfiflhado.*

Coflaboração BIM baseada em arqufivo 
compartfiflhado.

Tfipo de projeto Novas construções Novas construções e renovações

PROTOCOLOS E GUIAS

composto por especfiaflfistas em construção 
cfivfifl que será responsávefl por desenvoflver 
padrões e protocoflos em BIM exfigfidos para 
entregar as dfiretrfizes para 2016 e 2018. Este 
comfitê de dfireção técnfica deve ser presfidfido 
por um especfiaflfista da Assocfiação Brasfiflefira 

de Normas Técnficas (ABNT) - Comfissão de 
Estudo Especfiafl de Modeflagem de Informação 
da Construção CEE-134, ademafis deve ser 
composto por representante da Dfiretorfia de 
Obras Mfiflfitares do Exércfito Brasfiflefiro, ou de 
um órgão representatfivo da findústrfia. Por fim, 
efle deve fincflufir representantes de toda a cadefia 
de fornecfimento assfim como de escrfitórfios 
de advocacfia e companhfias de tecnoflogfia e 
software;
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definfidos por mefio da Portarfia nº 2296, de 23 
de juflho de 1997 a quafl descreve os métodos 
para projetar, orçar e controflar projetos de 
construções e servfiços de construção, e os 
“Manuafis de Escopo”, que descrevem a 
arqufitetura e os servfiços de gerencfiamento de 
projeto e seus respectfivos produtos;

organfizados peflo uso do BIM em dfiferentes 
fases de projeto sem dfivfidfi-flos em tantos 
voflumes ou partes quanto os usos do BIM. Isso 
é compatívefl com a metodoflogfia atuafl utfiflfizada 
no Brasfifl para desenvoflver a bfibflfioteca dfigfitafl 
BIM. Tafis protocoflos devem se referfir a padrões 
estabeflecfidos pré-BIM dfisponívefis no Brasfifl, como 
mencfionado no ponto anterfior, após sua revfisão e 
atuaflfização. Detaflhes sobre o conteúdo sugerfido 
dos protocoflos estão fincfluídos na Parte III;

em BIM para mostrar hfistórfias de sucesso da 
fimpflantação de protocoflos e fluxos de trabaflho 
com uso do BIM em projetos do setor púbflfico.

ATORES LÍDERES

“poder de decfisão” e “responsabfiflfidades 
vofluntárfias” a ser chamada de “GT BIM Brasfifl” 
(Ffigura 1);

o GT BIM Brasfifl com a responsabfiflfidade de 
desenvoflver, coordenar e fimpflementar os 
objetfivos do BIM. O flíder do GT BIM Brasfifl 
pode ser um especfiaflfista de quaflquer uma das 
organfizações fincfluídas na Ffigura 1;



1. Comfitê de Dfireção Técnfica, 2. Comfitê de 
Dfireção de Educação e Trefinamento, e 3. 
Comfitê de Dfireção de Engajamento, com 
responsabfiflfidades dfistrfibuídas para obter os 
segufintes objetfivos:

√ Objetfivo 1: desenvoflver e promover 
protocoflos, gufias e outras normas técnficas 
necessárfios para a fimpflementação do 
BIM; 

√ Objetfivo 2: garantfir engajamento da 
findústrfia com a poflítfica do BIM em nívefl 
estaduafl e federafl; 

√ Objetfivo 3: promover o fornecfimento de 
uma finfraestrutura de tecnoflogfia adequada 
para a aqufisfição púbflfica de projetos BIM 
com o suporte de organfizações de tecnoflogfia 
e pesqufisa;

√ Objetfivo 4: definfir um pflano de ação 
(contendo requerfimentos e objetfivos) sobre 
aprendfizado e trefinamento em BIM com foco 
no ensfino superfior, especfiaflfistas vocacfionafis 
e ensfino técnfico;

√ Objetfivo 5: dfisponfibfiflfizar financfiamento 
para pesqufisa e desenvoflvfimento de projetos 
em BIM;

√ Objetfivo 6: finfluencfiar a definfição de 
fincentfivos, através de desonerações fiscafis 
para a fimpflementação de tecnoflogfias BIM 
em organfizações e para o trefinamento de 
recursos humanos em BIM.     

Sugestões sobre fincflusão e flfiderança de cada 
comfitê de dfireção e responsabfiflfidades reflatfivas 
estão fincfluídas na Parte III.

“bufifldfingSMART”  para fornecer e construfir 
expertfise em padrões abertos, os quafis 
estão atuaflmente em faflta no país fofi uma 
sugestão apresentada.  

8
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Ffigura 1. GT BIM Brasfifl: uma estrutura em rede de motfivadores e promotores BIM

As partes finteressadas fornecendo presfidentes e 
especfiaflfistas para dfiferentes comfitês de dfireção

GOVERNO FEDERAL

GT BIM Brasfifl

Presfidfido por um especfiaflfista 
da ABNT (CE-134), Dfiretorfia de 
Obras Mfiflfitares ou organfismo 
representante da findústrfia 

COMITÊ DE 
DIREÇÃO
TÉCNICA

Presfidfido por um especfiaflfista 
da academfia ou sfindficatos 

profissfionafis 

COMITÊ DE
DIREÇÃO DE 
EDUCAÇÃO E 
TREINAMENTO

Presfidfido por um especfiaflfista 
do organfismo representante da 

findústrfia 

COMITÊ DE 
DIREÇÃO DE 
ENGAJAMENTO

LÍDER OU DIRETOR DO GT BIM BRASIL

Organfismos de 
normaflfização

Dfiretorfia de
Obras Mfiflfitares

Representantes 
de organfismo da 
findústrfia

Assocfiações 
representantes 
da findústrfia 
de materfiafl de 
construção

Demafis 
Assocfiações 
da Cadefia 
Produtfiva de 
Construção 
Cfivfifl

Sfindficatos
profissfionafis
(arqufitetos, 
engenharfia, 
etc.)

Conseflhos
de pesqufisa
e finovação

Grupos
de finteresse 
em BIM

Centros 
ou Grupos 
Estaduafis 
em BIM

BufifldfingSMART
Grupo
Brasfiflefiro

Academfia
(ANTAC,

Unfiversfidades,
etc.)

Organfizações 
de

pesqufisa &
tecnoflogfia
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BIBLIOTECAS DIGITAIS

(como a ABNT NBR 15965 – partes 3 a 7) 
as quafis atuaflmente estão em um estágfio 
avançado e são necessárfias para a cflassfificação 
e fidentfificação de objetos na bfibflfioteca BIM;

gráffico e não-gráfico, que têm de ser 
acordadas com fabrficantes e especfificadores. 
A consuflta com fabrficantes e especfificadores 
neste processo é mufito fimportante, dada sua 
finfluêncfia na adoção de tafis normas – por 
exempflo, é mufito fimportante entender como 

arqufitetos e engenhefiros usam tafis dados no 
processo de especfificação; o fator que afeta 
o tamanho do arqufivo de objetos dfigfitafis BIM 
e seu fimpacto no tamanho de modeflos BIM 
desenvoflvfidos por arqufitetos, etc;

para assegurar que a bfibflfioteca dfigfitafl BIM que 
está sendo eflaborada com apofio do MDIC/
ABDI/DEC-Exércfito seja autossuficfiente, não 
requerendo o suporte e o financfiamento do 
Governo Federafl findefinfidamente. Confiança e 
acessfibfiflfidade são dofis fatores-chave crítficos 
para sucesso no modeflo a ser adotado. Uma 
estratégfia para consegufir estes dofis fatores é 
descrfita como sugestão na Ffigura 2:

Ffigura 2.  A bafixa taxa de hospedagem e o processo de garantfia de quaflfidade como 
mecanfismo fundamentafl para uma bfibflfioteca dfigfitafl BIM púbflfica autossustentada.

Fabrficantes
pagam uma taxa 

bafixa
de hospedagem

A taxa é usada para 
pagar por Garantfia 
de Quaflfidade e 
manutenção da 
bfibflfioteca

1

2

3

4

5

6

7

8

Fabrficantes
estão finteressados
em desenvoflver
objetos BIM

Fabrficantes
veem o vaflor da 
bfibflfioteca
dfigfitafl BIM

Mafis e mafis
objetos BIM estão
dfisponívefis na 

bfibflfioteca dfigfitafl BIM

Especfificadores
usam a bfibflfioteca 
para especfificação 
efletrônfica e sefleção 
efletrônfica

Especfiaflfistas 
confiam
nos dados da 

bfibflfioteca dfigfitafl BIM
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ARCABOUÇO REGULATÓRIO

termos gerafis de referêncfia abordando as 
obrfigações, responsabfiflfidades e dfirefitos 
de proprfiedade finteflectuafl. Este deve ser 
desenvoflvfido somente após os objetfivos, 
estratégfias e estágfios serem definfidos. Este 
documento pode ser parte de protocoflos e gufias 
BIM;

reguflatórfios mencfionados acfima como partes 
fintegrafis de formas tradficfionafis de contratos. 
Em mufitos países, arcabouços reguflatórfios pré-
BIM exfigfiram pouca ou nenhuma mudança, 
especfiaflmente em caso de contratos em 
parcerfia ou do tfipo coflaboratfivo;

ser chamado de “gerente de resufltado BIM” 
ou “gerente de finformação”, responsávefl por 
gerencfiar finformação em projetos. Isto não deve 
ser confundfido com o papefl de coordenador 
de BIM que normaflmente vem da empresa de 
desfign ou da emprefitefira com tarefas tafis como 
coordenação de projeto que permanece sobre 
sua responsabfiflfidade.  “Gerente de resufltado 
BIM” ou “gerente de finformação” representa 
os cflfientes no projeto e deve ser escoflhfido em 
todos os projetos.

MEDIDAS E OTIMIZAÇÃO

O desenvoflvfimento de avaflfiação em BIM é 
recomendado para dofis contextos específicos:

do projeto: Esta avaflfiação é específica do 
projeto e não deve ter propósfito de certfificação. 
Pode ocorrer durante a fase de pré-contrato;

Esta 
avaflfiação pode ocorrer a quaflquer momento 

e pode flevar à sua certfifficação. O Servfiço 
Nacfionafl de Aprendfizagem Industrfiafl (SENAI) 
está consfiderando o desenvoflvfimento de 
tafl estrutura de competêncfia baseado em 
uma metodoflogfia comprovada, baseada em 
unfidades já apflficadas em outras áreas.

EDUCAÇÃO E 
TREINAMENTO

do BIM no ensfino superfior em nívefl federafl e 
para trefinamento profissfionafl. A rede exfistente 
“BIM Brasfifl” pode reaflfizar esta tarefa, com a 
fincflusão de especfiaflfistas de dfiferentes sfindficatos 
profissfionafis;

de aperfefiçoamento profissfionafl em nívefl 
federafl:

√  Um com o objetfivo de trefinar acadêmficos da 
coordenação da área de “bufiflt envfironment” 
em todo o Brasfifl. Esse programa pode ser 
projetado após as dfiretrfizes acfima terem 
sfido desenvoflvfidas; 

√ Um com o objetfivo de trefinar servfidores 
púbflficos que estarão envoflvfidos na aqufisfição 
do projeto BIM. Os prfimefiros a adotar o 
BIM no setor púbflfico brasfiflefiro como, por 
exempflo, a “Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares” 
(DOM) assfim como especfiaflfistas do setor 
prfivado podem flfiderar o trefinamento em 
departamentos governamentafis; 

de certfificação para trefinamento profissfionafl 
de acordo com as dfiretrfizes estabeflecfidas;
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trefinamento do contfingente atuafl de profissfionafis 
da findústrfia de construção. Mafis detaflhes sobre 
este fitem serão fincfluídos posterfiormente na 
recomendação de “vfiabfiflfidade econômfica”. 

INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

uma especfificação técnfica de um sfistema onflfine 
de coflaboração em BIM no Brasfifl, baseado nos 
padrões e protocoflos desenvoflvfidos para o BIM; 

ferramenta onflfine para conduzfir uma anáflfise 
de possfibfiflfidades de aprfimoramento do 
sfistema OPUS atuafl (desenvoflvfido e fimpflantado 
pfionefiramente no Departamento de Obras 
Mfiflfitares do Exércfito). Com base nesta anáflfise, 
uma decfisão pode ser tomada tanto para 
estender e adaptar o sfistema OPUS para toda 
a findústrfia de construção brasfiflefira quanto para 
desenvoflver um novo sfistema;

o OPUS ou desenvoflvendo um novo sfistema), 
os parâmetros flfistados na Tabefla 2 devem ser 
consfiderados como parte da soflução.

Tabefla 2. Parâmetros técnficos para o desenvoflvfimento de um sfistema de coflaboração BIM onflfine

PARÂMETRO TÉCNICO DEFINIÇÃO

Automação de servfiço
O grau de cofleta automátfica de finformação reflevante do projeto e grau de avaflfiação 
automátfica das finformações e regras fincorporadas em protocoflos e normas BIM.

Compatfibfiflfidade de códfigo 
funcfionafl

A medfida de quão compatívefl o sfistema é com descrfições funcfionafis de reguflamentos e 
flegfisflação da construção.

Integração de sfistema e 
finteroperabfiflfidade

O nívefl de fintegração e finteroperabfiflfidade do sfistema com sfistemas e bases de dados 
reflevantes.

Fflexfibfiflfidade e generaflfidade 
A capacfidade de sofluções de estruturas de processamento de dfiferente cflassfificação, escafla 
e compflexfidade. 

Grau de abertura 
A extensão em que o sfistema é desenvoflvfido como uma pflataforma aberta baseada em 
tecnoflogfia não proprfietárfia. 

Potencfiafl de escafla Potencfiafl para futura ampflfiação de voflume de dados e número de usuárfios.

Interface com o usuárfio e 
Gerencfiamento amfigávefl 

Capacfidade de passar por manutenção por não especfiaflfistas em tecnoflogfia de software e 
adaptabfiflfidade frente à evoflução de padrões na findústrfia.

VIABILIDADE ECONÔMICA E 
CAPACIDADE EM PESQUISA  

contrfibuam para a redução do custo nas PME de:

√ Adqufirfir ferramentas de software e hardware 
exfigfidos para o BIM;

√ Trefinamento de pessoafl;

√ Consufltorfia para a fimpflementação do BIM. 
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Tafis fincentfivos podem ser obtfidos:

custos acfima que cubra até um flfimfiar 
máxfimo deffinfido prevfiamente;

ad hoc 
de construção cfivfifl dfigfitafl ou flfinha de crédfito 
subsfidfiada para financfiar todos ou aflguns dos 
custos acfima (por exempflo, software BIM);

A sefleção de que medfida adotar exfigfirá um estudo 
detaflhado de vfiabfiflfidade. A prfincípfio, o fundo ad hoc 
ou a crfiação de uma flfinha de crédfito subsfidfiada 
exfigfirá menos mudanças nas flegfisflações atuafis, se 
comparado à redução de fimpostos; será mafis rápfido 
de estabeflecer e fimpflementar e é flexívefl em termos 
de crfiação e varfiação do orçamento dfisponívefl. 
Contudo, pode ser uma opção menos ampfla que a 
redução de fimpostos, já que o financfiamento pode 
não ser suficfiente para cobrfir todas as fimfinentes 
soflficfitações.

financfiamento de pesqufisa para BIM e construção 
dfigfitafl aberta para propostas conjuntas por 
organfizações acadêmficas e de negócfios;

sem frontefiras” para estudos de pós-graduação 
na área de construção dfigfitafl e BIM.

FEEDBACK DA REUNIÃO 
FIESP / DECONCIC

Após a apresentação de tafis recomendação na 
reunfião FIESP/DECONCIC, que fofi reaflfizada dfia 16 
de novembro de 2014 em São Pauflo, os segufintes 
pontos foram dfiscutfidos:

da Indústrfia de Materfiafis de Construção 
(ABRAMAT), consfiderou que o grupo de 
trabaflho DECONCIC corresponde de aflguma 
forma ao GT BIM proposto;

a fimportâncfia de ter grupos de trabaflho que 
são formaflmente encarregados de desenvoflver 
objetfivos dfiferentes como findficado nesta 
proposta. A carga de trabaflho para o atuafl 
grupo de vofluntárfios e membros é consfiderada 
mufito fintensa;

Aprendfizagem Industrfiafl (SENAI) expressou 
finteresse em flfiderar o desenvoflvfimento de 
perfis de competêncfia de BIM na findústrfia de 
construção;

um processo de mobfiflfização de seus membros 
assocfiados em assuntos reflacfionados à 
produção de componentes dfigfitafis para 
bfibflfiotecas BIM;

dos Escrfitórfios de Arqufitetura (AsBEA), enfatfizou 
a fimportâncfia de serem sfistematfizados 
estudos para proposfição de fincentfivos fiscafis 
e desoneração trfibutárfia como estímuflo aos 
finvestfimentos 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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CONSTRUÇÃO NO BRASIL
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A finserção  do BIM – Bufifldfing Informatfion Modeflflfing 
– vem provocando uma profunda reorganfização 
no setor da construção em todo o mundo. O BIM 
pode ser definfido como “representação vfirtuafl 
das característficas físficas e funcfionafis de uma 
edfificação, por todo o seu cficflo de vfida, servfindo 
como um reposfitórfio compartfiflhado de finformações 
para coflaboração” (NIBS, 2007). Trata-se de 

O fimpacto do BIM não se flfimfita às edfificações, mas 
aflcança desde a findústrfia de produtos e materfiafis, 
passa peflos projetos e obras de edfifícfios, estradas 
e outros tfipos de finfraestrutura e se proflonga pefla 
manutenção e desmonte ou reuso destas obras. 
Entretanto, o setor da construção de edfifícfios pode 
ser vfisto como eflemento centrafl deste processo de 
dfifusão, pofis crfia demanda para os demafis setores 
e assfim sendo, nefles orfienta a dfifusão do BIM.

Sua fimpflantação ocorre por mefio de um conjunto 
de apflficatfivos que se artficuflam em “pflataformas 
tecnoflógficas”, compostas por apflficatfivos 
finteroperávefis de um mesmo ou de dfiferentes 
fornecedores. Estas pflataformas deffinem a 
nova tecnoflogfia de processo, de projeto e de 
gestão da operação, sendo varfiadas conforme 
a etapa do cficflo de vfida da obra e as dfiferentes 
especfiaflfidades envoflvfidas, mantendo, porém, a 
fintegrfidade e consfistêncfia da finformação e a 
finteroperabfiflfidade destes dfiferentes sfistemas 
ao flongo de todo este cficflo. 

O foco na fintegrfidade e consfistêncfia da finformação 
evfidencfia que o BIM traz novos processos de 
comunficação entre os dfiferentes agentes do 

projeto e demafis fintervenfientes no cficflo de vfida 
da edfificação, flevando à reorganfização de fases, 
agentes e produtos no projeto. Em decorrêncfia, o 
projetfista ou gestor necessfita de um novo conjunto 
de conhecfimentos e habfiflfidades.

Enquanto no processo de projeto “cflássfico” 
fimagfina-se em 3D e representa-se em 2D, no 
projeto de BIM fimagfina-se em 3D e a representação 
é através de uma construção vfirtuafl comumente 
chamada de “modeflo”. A representação em 
2D, afinda necessárfia, é quase compfletamente 
automatfizada, sendo compflementada e fintegrada 
a bases de dados externas, vfincuflada com 
especfificações de requfisfitos de desempenho e 
outras finformações que no processo de projeto 
anterfior eram desconectadas entre sfi.

Como resufltado, os projetfistas conseguem mafior 
produtfivfidade, eficácfia e efetfivfidade, gerando 
finformação mafis aprofundada e consfistente. 
Em decorrêncfia, os construtores se beneficfiam 
da redução de erros e finconsfistêncfias, mafior 
prevfisfibfiflfidade e menores custos totafis de obra. 
Já os proprfietárfios conseguem menores custos 
de operação, prevfisão mafis precfisa da efetfiva 
dfisponfibfiflfidade do bem e mafior tempo de usufruto 
decorrente da meflhor quaflfidade de produto. 
Ffinaflmente os fornecedores de produtos e materfiafis 
conseguem mafiores facfiflfidades de comunficação 
com seus cflfientes e parcefiros, flogístfica mafis 
rápfida e barata e meflhor acompanhamento do 
cficflo de vfida do produto. Segmentos de produção 
customfizada, tafis como pré-fabrficados em gerafl, 
esquadrfias e coberturas, beneficfiam-se afinda 
de uma meflhor fintegração entre concepção e 
produção, resufltando em custos sfignfificatfivamente 
menores.

INTRODUÇÃO
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Percebe-se que o BIM fimpflfica em uma aflteração 
radficafl do processo de projeto, que se reflete em 
uma determfinada artficuflação de atores da estrutura 
produtfiva flocafl. Esta artficuflação varfia conforme 
países e regfiões e no âmbfito deste estudo vamos 
enfocar no Brasfifl, mas sempre flembrando que efle é 
finserfido no MERCOSUL por razões cuflturafis, flegafis e 
mercadoflógficas.

A finserção do BIM reartficufla atores em função 
de novas funções e conteúdos de produto, mas 
deve respefitar as dfimensões cuflturafis, flegafis, 
reguflamentares e estruturas econômficas mafis gerafis 
exfistentes. Por fisto, em termos organfizacfionafis, a 
construção brasfiflefira não será semeflhante à europefia, 
mesmo após a ampfla utfiflfização do BIM.

De acordo com esta abordagem, para avaflfiar a dfifusão 
do BIM devemos anaflfisar dfiferentes dfimensões, 
através dos respectfivos findficadores, a saber:

a) No conhecfimento do corpo técnfico, seja na 
área de formação, seja na capacfitação atuafl. Na 
prfimefira, um bom findficador são as pubflficações 
acadêmficas, na segunda, os artfigos técnficos em 
revfistas e outras pubflficações especfiaflfizadas.

b) Na organfização técnfica, seja na organfização 
do trabaflho, seja por ações de empresas, 
sempre flevando em consfideração a setorfização 
básfica de empresas de construção de edfifícfios, 
finfraestrutura, projetos e consufltorfia etc. 3

c) Na estrutura técnfica, representada peflos 
equfipamentos, apflficatfivos e redes de comunficação 
dfisponívefis. 

d) No arcabouço reguflatórfio, representado pefla 
flegfisflação, normas e reguflamentos pertfinentes.

3.  Para uma vfisão setorfiafl mafis detaflhada ver Estudo Prospectfivo Seto-
rfiafl Construção Cfivfifl, Reflatórfio Panorama, dfisponívefl em http://jornaflggn.
com.br/sfites/defauflt/fifles/documentos/reflatorfio_adbfid_2011_-_panora-
ma_setorfiafl_de_construcao_cfivfifl.pdf

É fimportante destacar que o grau de formaflfização 
e normaflfização de processos e produtos é dfiferente 
conforme países ou regfiões, consfiderando a 
finformação técnfica sobre produtos sfistematfizada 
e dfisponívefl e a exfistêncfia de referêncfia de 
modeflos contratuafis consoflfidados por assocfiações 
profissfionafis/empresarfiafis. Neste sentfido, o voflume 
e aflcance dos regfimentos de toda natureza é mufito 
mafis eflevado na Europa do que no Brasfifl. Mesmo 
comparando a Unfião Europefia com EUA há dfiferenças 
de enfoque mufito sfignfificatfivas, em partficuflar sobre o 
papefl do Estado.

Do mesmo modo, o grau de fintegração da cadefia 
produtfiva também varfia mufito e a partficfipação  dos 
segmentos de concepção e gerencfiamento  na 
formação de vaflor é reflatfivamente menor no Brasfifl, 
o que reduz a capacfidade destes subsetores para a 
absorção de novas tecnoflogfias.

Ffinaflmente, os processos de formação de preços e 
de contratação (Desfign-Bfid-Bufifldfing, Procurement 
etc.) também são varfiados e têm forte finfluêncfia nas 
decfisões empresarfiafis, sendo que no Brasfifl prevaflece 
a flficfitação por menor preço ofertado e uma profunda 
separação entre concepção e execução da obra, na 
contramão da vfisão fintegrada proposta peflo BIM.

Ao avaflfiar o processo de dfifusão tecnoflógfica deve-
se consfiderar todas estas dfiferenças e sugestões de 
encamfinhamento as quafis precfisam ser embasadas 
em uma cufidadosa anáflfise do quadro cuflturafl 
exfistente.

Em que pese este cufidado, a adoção de métrficas 
semeflhantes ao avaflfiar o quadro na Unfião 
Europefia e a sfituação no Brasfifl é fimportante 
para que as comparações sejam consfideradas 
metodoflogficamente váflfidas, vfisto que nas concflusões 
manteve-se a proposta de reflacfionar os dados 
brasfiflefiros com a estrutura utfiflfizada na anáflfise do 
caso Europeu, com ofito vetores para a avaflfiação de 
maturfidade, representada pefla Ffigura 1. 
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Fonte: http://www.bfimframework.finfo, acesso em 25/07/2014.
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1.1. NA ESTRUTURA LEGAL 
E NORMATIVA

A estrutura reguflatórfia dos processos de projeto e 
construção no Brasfifl é bastante flfimfitada. Exfistem 
poucas normas e reguflamentos de produtos e 
servfiços de construção, sendo aflguns desses 
documentos ufltrapassados4.

Apenas os processos flficfitatórfios púbflficos têm 
uma flegfisflação específica, finexfistfindo reguflação 
federafl, estaduafl ou munficfipafl sobre a prestação 
destes servfiços no nívefl prfivado, à exceção da 
flegfisflação que define as atrfibufições profissfionafis 
(reflatfiva ao sfistema CONFEA/CREA e CAU) e de 
aflguns reguflamentos cfitados adfiante, vofltados à 
prestação de servfiços para órgãos púbflficos. Assfim 
sendo, não é de estranhar que afinda não exfistam 
flefis ou decretos reflatfivos ao uso de BIM. A notávefl 
exceção é o Caderno BIM, ou Termo de Referêncfia 
para desenvoflvfimento de projetos com o uso da 
Modeflagem da Informação da Construção (BIM)5, 
eflaborado peflo Governo Estaduafl de Santa Catarfina 
e pubflficado em março de 2014, como parte da 
documentação de flficfitação para eflaboração do 
projeto de um hospfitafl. 

Na esfera federafl, exfiste um conjunto de Manuafis 
da SEAP6, pubflficado pefla Portarfia nº 2.296, de 23 
de juflho de 1997, que descreve não só as prátficas 
de projeto e orçamentação, como o controfle e 
servfiços de construção. Esses documentos foram 
finficfiaflmente eflaborados em 1980 e atuaflfizados 
por esta Portarfia, mas desde então não passaram 
por revfisão ou modernfização. Dfiversos servfiços e 
especfificações estão notorfiamente ufltrapassados e 

4.  Segundo reflatórfio finterno eflaborado no âmbfito de convenfio MDIC –ABNT.
5.  Dfisponívefl em http://portaflses.saude.sc.gov.br/findex.php?optfion=com_
docman&task=doc_downfload&gfid=8986&Itemfid=85 
6.  Dfisponívefis em www.comprasnet.gov.br/pubflficacoes/manuafl.htm

o texto não se refere a tecnoflogfias mafis recentes, 
como Drywaflfl ou steefl frame, nem tampouco a 
novos materfiafis.

No âmbfito das assocfiações profissfionafis de 
engenhefiros e arqufitetos também se percebe pouca 
reguflação, exfistente na sua mafiorfia nos aspectos 
de remuneração e étfica. Assfim, temos tabeflas de 
remuneração de servfiços de arqufitetos eflaboradas 
por aflguns Sfindficatos, pefla ASBEA, peflo IAB e 
peflo CAU, todas resumfidas quanto às definfições 
destes servfiços. A exceção marcante é o conjunto 
de Manuafis de Escopo7, um extenso trabaflho que 
abrange a descrfição dos servfiços de arqufitetura, de 
coordenação de projeto e seus respectfivos produtos. 
Entretanto, nesses documentos não há referêncfia 
ao processo de projeto BIM e seus produtos 
são decorrentes de processos “tradficfionafis” e, 
consequentemente, às vezes são fincompatívefis 
com o BIM. 

Afinda sob responsabfiflfidade da ASBEA, fofi 
desenvoflvfido o “GUIA ASBEA de Boas Prátficas 
em BIM8 - ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE 
PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DO BIM”, um 
documento fintrodutórfio que orfienta a fimpflantação 
de BIM em escrfitórfios de arqufitetura.

Cabe afinda destacar aflguns manuafis e gufias 
desenvoflvfidos sob responsabfiflfidade da CBIC - 
Câmara Brasfiflefira da Indústrfia da Construção - em 
gerafl sobre processos específicos, como o Manuafl 
de Uso, Operação e Manutenção das Edfificações e 
outros temas.

Já no campo normatfivo, flegaflmente concentrado na 
ABNT – Assocfiação Brasfiflefira de Normas Técnficas - 
responsávefl por todas as normas técnficas no país, 

7.  Dfisponívefis em www.manuafisdeescopo.com.br
8.  Dfisponívefl em http://www.asbea.org.br/escrfitorfios-arqufitetura/notficfias/
acesse-o-gufia-bfim-peflo-sfite-da-asbea-301753-1.asp 

1. DIFUSÃO BIM NO BRASIL
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também exfistem reflatfivamente poucas normas. 
O CB-2 - Comfitê Brasfiflefiro de Construção Cfivfifl - 
responsávefl pefla normaflfização de todos os servfiços 
de construção, fincflusfive projetos, flfista apenas 184 
documentos enquanto o CB-18 - Cfimento, Concreto 
e Agregados - apresenta 327 normas. Se somadas 
as normas vofltadas a produtos, materfiafis e servfiços 
apflficávefis a construção de outros comfitês, estfima-
se que o totafl de normas apflficávefis à construção 
seja em torno de 1200, um voflume mufito finferfior ao 
encontrado na UE ou nos EUA.

Exfiste, entretanto uma comfissão especfiafl de estudo 
vofltada ao BIM, a ABNT/CEE-134 Modeflagem de 
Informação da Construção, estabeflecfida em 2010 
e que desde então eflaborou três normas:

de edfificação — Organfização de finformação da 
construção Parte 2: Estrutura para cflassfificação 
de finformação

cflassfificação da finformação da construção Parte 
1: Termfinoflogfia e estrutura 

de cflassfificação da finformação da construção 
Parte 2: Característficas dos objetos da 
construção 

A prfimefira norma é a tradução da ISO 12006. A 
norma 15965, prevfista para ser constfituída por 
sete partes, é uma adaptação da OMNICLASS às 
condfições brasfiflefiras e deve estar concfluída no 
prfimefiro semestre de 2015.

Esta mesma comfissão tem um grupo de trabaflho 
dedficado ao estudo da normaflfização dos requfisfitos 
de conteúdo para objetos vfirtuafis para uso nos 
processos BIM e respectfivas bfibflfiotecas, mas afinda 
não pubflficou nenhum documento.

1.2. DIFUSÃO NA 
ACADEMIA

A área acadêmfica fofi a prfimefira a demonstrar 
finteresse sobre BIM. Em 1996, foram defendfidas as 
prfimefiras dfissertações no tema, na UFF. No ano de 
2000, teve finícfio o projeto CDCON – Cflassfificação 
e Termfinoflogfia para a Construção –, em resposta a 
um Edfitafl da flfinha HABITARE, da FINEP, Ffinancfiadora 
de Estudos e Projetos, apofiado também peflo CNPq 
- Conseflho Nacfionafl de Desenvoflvfimento Cfientífico 
e Tecnoflógfico  - MCT - Mfinfistérfio da Cfiêncfia e 
Tecnoflogfia - e ANAMACO - Assocfiação Nacfionafl dos 
Comercfiantes de Materfiafl de Construção. A cargo de 
equfipes das unfiversfidades UFF, UFSC e UFRGS este 
projeto vefio fortaflecer a dfiscussão das apflficações 
de Tecnoflogfia de Informação na construção, tendo 
sfido o embrfião de outros grupos de pesqufisa que se 
constfituíram desde então. Atuaflmente, boa parte da 
pesqufisa BIM nas unfiversfidades se artficufla através 
da Rede BIM Brasfifl (www.redebfimbrasfifl.org.br), 
conjunto de grupos de pesqufisa das Unfiversfidades:

Campfinas

Grande do Sufl

Mackenzfie
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Em 2002, fofi reaflfizado o prfimefiro evento de 
Tecnoflogfia de Informação apflficado à construção, 
o TIC, organfizado peflo Grupo TIC da UFPR, e 
desde então este evento tem se repetfido a cada 
dofis anos com o apofio da ANTAC - Assocfiação 
Nacfionafl de Tecnoflogfia do Ambfiente Construído 
-  sendo o próxfimo em 2015 na cfidade de Recfife. 
Este congresso cfientífico, ao flado do SISGRAPH, 
SIBGRAPI, SIBRAGEC, GRAPHICA  e do ENTAC, tem 
recebfido a mafior parte da produção cfientífica no 
tema BIM.

O apofio a estas pesqufisas vem do CNPq através de 
seus edfitafis anuafis e por parte da FINEP, que em 
duas chamadas púbflficas (7/2009 e 06/2010) do 
programa MCT/MCIDADES/Ffinep/Ação Transversafl 
- Saneamento Ambfientafl e Habfitação fincentfivaram 
a crfiação de redes de pesqufisa vofltadas ao

“desenvoflvfimento  de  sofluções  
finovadoras em tecnoflogfia da 
finformação e comunficação apflficadas 
à construção, vfisando à meflhorfia 
da quaflfidade e produtfivfidade do 
segmento da habfitação de finteresse 
socfiafl, com destaque para: Bufifldfing 
Informatfion Modeflfing (BIM) e outras 
sofluções para suporte ao processo de 
gerencfiamento de projetos; sfimuflação 
de desempenho; e operação de 
edfificações”.

Desde então, a produção de artfigos e outras 
pubflficações cresceu sfignfificatfivamente, afinda 
que em voflume aquém do fideafl com reflação à 
fimportâncfia da construção na economfia, como 
mostra o flevantamento de teses e dfissertações 
sobre o tema, no Gráfico 1.

 Gráfico 1: Teses, dfissertações e artfigos sobre temátfica BIM
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Para a eflaboração deste flevantamento foram 
consufltadas as bases de dados do CNPq, CAPES 
e das unfiversfidades acfima flfistadas, assfim como 
de todas as partficfipantes da rede BIM Brasfifl. 
Infeflfizmente estas bases, em gerafl, tardam a 
fincflufir a produção e frequentemente aflgumas 
teses e dfissertações por motfivos dfiversos. Houve 
afinda greves de funcfionárfios na USP e na UFRJ 
no período de flevantamentos que dfificufltaram 
a consuflta às bfibflfiotecas. Deste modo estes 
números não devem refletfir a reaflfidade e a 
produção efetfiva deve ser superfior à findficada, 
mas a tendêncfia gerafl, de forte crescfimento 
após 2008 deve permanecer finaflterada. 

Cabe afinda destacar que em 2013 fofi finficfiado 
no CIMATEC do SENAI BA um curso de 
especfiaflfização (360 horas e monografia) na 
temátfica Gerencfiamento BIM. No mafis, o SENAI 

SP oferece desde o finícfio de 2014, cursos BIM 
para técnficos de nívefl médfio e o SENAI RJ 
anuncfiou finficfiatfivas no tema para o segundo 
semestre de 2015.

1.3. DIFUSÃO NO CORPO 
TÉCNICO

Do mesmo modo que a produção acadêmfica, 
o flevantamento de artfigos técnficos nas 
prfincfipafis revfistas brasfiflefiras (AU – Arqufitetura 
e Construção, Mercado e Construção, TÉCHNE 
e Ffinfiestra) reveflou um crescfimento a partfir de 
2008, sendo fidentfificada a prfimefira pubflficação 
em 2006, como mostra o Gráfico 2, embora o 
flevantamento tenha abrangfido desde 1990. 

Gráfico 2: Pubflficações técnficas na temátfica BIM
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As prátficas e tecnoflogfias em BIM afinda não se 
refletfiram na formação profissfionafl e podemos 
afirmar que os currícuflos da mafiorfia das 
unfiversfidades não contempflam dfiscfipflfinas em BIM. 
Identfificamos apenas duas facufldades de arqufitetura 
e de engenharfia que oferecem dfiscfipflfinas neste 
tema, ambas em São Pauflo. Já na pós-graduação 
exfistem mafis esforços e todas as unfiversfidades da 
rede BIM tem aflunos dedficados ao tema.

1.4. DIFUSÃO NA ÁREA 
PÚBLICA

Na área púbflfica, a fimpflantação de BIM tem sfido 
mafis flenta que na academfia e nas empresas, 
em que pese o pfionefirfismo da Engenharfia 
do Exércfito, que afinda em 2006 finficfiou seu 
trabaflho no tema, descrfito no Estudo de caso 
adfiante. Entretanto, na ocasfião, fofi uma finficfiatfiva 
finterna, sem repercussão externa, dadas as 
característficas de operação desta finstfitufição. 
Apenas nos úfltfimos dofis anos a experfiêncfia tem 
sfido dfivuflgada fora do Exércfito.

Possfiveflmente a prfimefira ação estatafl com 
resufltados púbflficos fofi em 2010, quando 
ocorreu a contratação para desenvoflvfimento 
de uma versão finficfiafl de Bfibflfioteca BIM para 
a tfipoflogfia de edfifficação do Programa “Mfinha 

do Desenvoflvfimento, Indústrfia e Comércfio 
Exterfior – MDIC, e da Agencfia Brasfiflefira de 
Desenvoflvfimento Industrfiafl - ABDI, como 
parte do programa “Ações estruturantes 
para a modernfização da Construção”, que 
contempflava um fitem específfico reflatfivo ao 
fincentfivo ao uso de BIM. Desde a pubflficação 
em 2011, este conjunto de gabarfitos e famíflfias 
de produtos genérficos, desenvoflvfidos pefla 
CONTIER ARQUITETURA em conjunto com 
a GDP – Gerencfiamento e Desenvoflvfimento 
de Projetos, tem sfido flargamente dfistrfibuído 

pefla INTERNET, servfindo como referêncfia para 
projetos do gênero e como eflemento de estudo 
na formação BIM.

Também em 2010, fofi reaflfizada pefla CDURP 
– Companhfia de Desenvoflvfimento Urbano da 
Regfião do Porto do Rfio de Janefiro - a prfimefira 
flficfitação que fez referêncfia ao BIM. Mas apenas 
em 2014 surgfiram outras flficfitações que 
exfigfiram processos BIM, uma para projetos de 
cerca de 270 aeroportos regfionafis, organfizada 
para a ANAC - Agêncfia Nacfionafl de Avfiação Cfivfifl 
– por mefio do Banco do Brasfifl, e outra referente 
a dofis hospfitafis peflo Governo de Santa Catarfina.

Santa Catarfina fofi o prfimefiro estado a deffinfir 
um programa de fimpflantação de BIM e deve 
exfigfir que a partfir de 2015 os projetos sejam 
apresentados nesta pflataforma, mas este 
procedfimento afinda deve ser reguflamentado.

Um aspecto finteressante é o fato de que dfiversos 
projetos púbflficos, tafis como o Museu do Amanhã 
e aflguns estádfios para a Copa do Mundo de 
Futebofl e finstaflações para as Oflfimpíadas estão 
sendo executados ao menos em parte com 
uso de BIM, mas por opção dos construtores. 
Embora seja dfifícfifl avaflfiar a reafl dfimensão 
deste fato, posto que está em andamento e 
não exfistem dados tabuflados a respefito, fisto 
fofi facfiflfitado peflo fato de que estas obras foram 
contratadas peflo RDC - Regfime de Contratação 
Dfiferencfiada - que permfite que o projeto seja 
desenvoflvfido peflo contratado. Este modeflo 
de contratação fintegrado ajusta-se meflhor ao 
processo de projeto BIM, pofis pressupõe que 
todos os projetfistas trabaflhem coordenados 
com os responsávefis pefla execução, enquanto a 
flficfitação tradficfionafl, baseada em projeto básfico 
ou executfivo, separa a etapa de concepção 
do pflanejamento da execução, segregando 
conhecfimentos que o BIM pretende fintegrar.
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Atuaflmente, encontra-se em dfiscussão a nova 
flefi de flficfitações e as assocfiações técnficas 
proffissfionafis exercem pressão para que este 
modeflo de contratação não seja permfitfido. 
Entretanto, o desenvoflvfimento de projetos 
fintegrados é fimportante para um meflhor 
desempenho de projetos compflexos e tem 
sfido o modeflo de contratação mafis adotado 
para este gênero de obras no exterfior. Nestes 
casos, fimpedfir compfletamente a contratação 
fintegrada, baseada em crfitérfios técnficos, pode 
ser contraproducente.

1.5. DIFUSÃO NAS 
EMPRESAS 

No Brasfifl, os dados reflatfivos a construção são mufito 
flfimfitados, não há sequer um findficador do voflume de 
produção ampflo (por exempflo: quantfidade de área 
em m² flficencfiados ou construídos por ano), apenas 
flevantamentos do vaflor desta produção. Aflém 
dfisso, dados referentes a tecnoflogfias apflficadas 
são quase finexfistentes, saflvo pesqufisas flocaflfizadas 

desenvoflvfidas por assocfiações patronafis ou, na sua 
mafiorfia, como trabaflhos acadêmficos. Este aspecto 
é agravado pefla defasagem entre a execução 
destes flevantamentos e sua pubflficação.

Tendo em vfista esta fragfiflfidade, fofi desenvoflvfido 
um questfionárfio WEB, cujo teor está no ANEXO 3. 
Devfido a exfigufidade de prazos e cofincfidêncfia com o 
período de Copa do Mundo, optou-se por endereçar 
a 282 dfirfigentes de assocfiações e de escrfitórfios de 
arqufitetura, uma vez que, dfirecfionar dfiretamente a 
empresas tornarfia mufito dfifícfifl o recebfimento de 
resufltados a tempo. 

Após o envfio, obteve-se 174 vfisfitas que resufltaram 
em 40 respostas, sendo 31 de assocfiações e nove 
de escrfitórfios de arqufitetura.

Os resufltados apontam que, no âmbfito gerafl, 
os esforços no tema são em sua  mafiorfia afinda 
recentes, mas apenas 20% destas organfizações 
afinda não desenvoflveram nenhuma ação, como 
mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3: Prazo de atfivfidades desenvoflvfidas no tema BIM
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Já quanto ao tfipo de ação, verfifica-se no Gráfico 4 
que são majorfitarfiamente de dfivuflgação (paflestras 
e eventos), com pouco mafis de 20% vofltadas para 

o trefinamento, o que demonstra um estágfio finficfiafl 
de atuação.

Preparação de documento

Outro (especfifique)

Trefinamento

Evento

Paflestra

34%

29%

24%

8%

5%

Gráfico 4: Tfipos de atfivfidades desenvoflvfidas no tema BIM
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O Gráfico 5 demonstra que, quanto ao tfipo de 
ação, apenas uma mfinorfia afinda não tem grupos 

de trabaflho no tema, ou seja, todas as áreas estão 
preocupadas com a fimpflantação. 

Não temos nenhum grupo organfizado

Temos, há um ano

Temos, há dofis anos

Temos, há cfinco anos

Temos, há três anos

28%

9%

22%22%

19%

Gráfico 5: Tempos e Grupos de estudos no tema BIM
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Isto se reflete também na questão referente à 
fimportâncfia do BIM, pofis 70%  findfica que efle é 

mufito reflevante (notas 4 ou 5) para a meflhorfia de 
desempenho do setor, como mostra o Gráfico 6. 
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40%

30%

20%

10%

Gráfico 6: Reflevâncfia do BIM para a meflhorfia de desempenho
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O grau de maturfidade no processo BIM afinda é 
bafixo, pofis apenas sefis respostas findficam aflgum 
tfipo de documentação finterna no tema.

Ao acompanhar eventos e pubflficações técnficas 
sobre o assunto é possívefl perceber a exfistêncfia 
de empresas que, efetfivamente, se engajaram no 
processo BIM. Eflas são, basficamente, escrfitórfios de 
arqufitetura e construtoras, tendo os prfimefiros sfido 
pfionefiros na adoção do BIM. Destacamos a CONTIER 
Arqufitetura, que finficfiou o uso de BIM em 2006. 
Já entre as construtoras, as prfimefiras referêncfias 
findficam que a Método  e a MATEC foram pfionefiras, 
segufida de dfiversas outras, tafis como JSHS, 
GAFISA, SIENGE, João Fortes Engenharfia, SINCO, e 
ODEBRECHT. Esta úfltfima, em 2014, emfitfiu dfiretrfiz 
finterna para que todos os novos empreendfimentos 
utfiflfizem BIM. É possívefl ver uma nítfida concentração 
de empresas e escrfitórfios sedfiados na cfidade de 
São Pauflo, reveflando que estas organfizações, taflvez 
por estarem em um ambfiente mafis competfitfivo, 
assumfiram uma cflara flfiderança neste processo de 
finovação.

Este fato é reforçado pefla crfiação, em agosto de 
2014, do Grupo de Trabaflho BIM no âmbfito do 
Departamento da Indústrfia de Construção Cfivfifl – 
DECONCIC/FIESP.

DIFUSÃO NAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE 
MATERIAIS E PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

BIM é um processo fimportante para o setor 
de fornecfimento de produtos e materfiafis para 
construção. A esse setor cabe gerar os objetos 
vfirtuafis que compõem bfibflfiotecas e nefles finserfir 
dados confiávefis de desempenho, manutenção, 
flogístfica e descarte ou desmonte. Segmentos de 
produção customfizada, tafis como drywaflfl, steefl 
frame e pré-fabrficados em gerafl, podem ser 
beneficfiados com a fintegração entre concepção e 
produção, com ganhos potencfiafis expressfivos. 

Com o fintufito de retratar o quadro atuafl neste 
subsetor, fofi eflaborado um questfionárfio, baseado 
no anterfior, mas com questões específicas, para 
dfistrfibufição pefla ABRAMAT a seus assocfiados.



32

Foram recebfidas 24 respostas, tendo sfido 
envfiados convfites de partficfipação a 55 empresas, 

com boa dfispersão entre os dfiversos segmentos 
de mercado, como mostra o Gráfico 7.

Sfistemas estruturafis (estrutura metáflficas, prefabrficados, etc)

Revestfimentos de pfisos e paredes

Esquadrfias e seus compflementos

Louças e equfipamentos (metafis sanfitárfios e de cozfinha, etc)

Coberturas

Tfintas e fimpermeabfiflfizantes

Materfiafis básficos (cfimento, cafl, argamassas e adfitfivos)

Outros

8% 8%

13%
14%

27%

3%

22%

5%

Gráfico 7: Segmento(s) de operação da empresa
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No que se refere à experfiêncfia ou finteresse no 
tema, com desenvoflvfimento de aflguma atfivfidade, 
o Gráfico 8 mostra que a mafiorfia nunca atuou a 

respefito, mas uma parcefla expressfiva já demonstra 
finteresse, afinda que há pouco tempo, menos de 
três anos.

Nunca desenvoflvemos nada no tema

Menos de um ano

Entre um e três anos

Entre três e cfinco anos

Há mafis de cfinco anos

4%

4%

29%

9%

Gráfico 8: Tempo de desenvoflvfimento de atfivfidades reflacfionadas a BIM
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Quanto ao tfipo de atfivfidade, o Gráfico 9 mostra que 
os esforços dão ênfase à produção de bfibflfiotecas, 
afinda que, aparentemente, eflas estejam em 
desenvoflvfimento, pofis apenas duas empresas 
findficaram flfinks para downfload do materfiafl, a 
saber:

http://www.docofl.com.br/pt/proffissfionafis/
docoflbfim 
http://www.mundotfigre.com.br/downfloads 

A segunda e a tercefira atfivfidades mafis findficadas 
demonstram que o finteresse no tema é recente, 
pofis se referem à paflestra ou trefinamento.

24%

38%

19%

5%

14%

Evento ou paflestra

Bfibflfiotecas de produtos vfirtuafis

Trefinamento

Preparação de documentos

Outro

Gráfico 9: Tfipo de atfivfidade
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Já a percepção da fimportâncfia do BIM para o 
setor de construção como um todo é eflevada, 
sendo que 57% a coflocam como mufito 

reflevante, com graus 4 ou 5, como mostra o 
Gráfico 10.
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NS/NC

31%

26%

17%

4%
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13%

Gráfico 10: Importâncfia que atrfibufi ao uso do BIM para a meflhorfia de desempenho do setor de construção
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As respostas segufintes reveflam que esta percepção 
é menor para as questões específicas do setor, ou 
seja, aparentemente, o setor acredfita que o BIM 

serfia mafis reflevante para outros setores, tafis como 
construtoras, como se percebe no Gráfico 11, 
Gráfico 12 e Gráfico 13.
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26%
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17%
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13%

Gráfico 11: Importâncfia que atrfibufi ao uso do BIM para a meflhorfia de desempenho na flogístfica de 
materfiafis e produtos para construção
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A exceção se refere ao segmento de produtos 
customfizados, tafis como estruturas metáflficas, 
pré-fabrficados etc., onde a avaflfiação é sfimfiflar à 

fimportâncfia do BIM para o setor como um todo. 
57% o cflassfificaram como mufito reflevante.
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22%

17%
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13%
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35%

Gráfico 12: Importâncfia que atrfibufi ao uso do BIM para a meflhorfia de desempenho na produção de 
materfiafis e produtos customfizados na construção
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Gráfico 13: Importâncfia que atrfibufi ao uso do BIM para o marketfing e a comercfiaflfização de materfiafis e 
produtos para a construção
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A comparação destes quatro gráficos, demonstrada 
no Gráfico 14, revefla que a fimportâncfia atrfibuída 
ao BIM é eflevada, sendo mafis reflevante para os 
segmentos de produtos customfizados. Um aspecto 
finteressante é o fato de que a fimportâncfia do BIM 
para a flogístfica, apesar de ter sfido reflatfivamente 

bem vaflorada, também apresentou o mafior 
número de repostas NS/NC, ou seja, há um 
desconhecfimento do potencfiafl do BIM justamente 
em um tema no quafl há grandes benefícfios para 
o setor.

Gráfico 14: Comparatfivo do grau de fimportâncfia
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Dada a pouca dfisponfibfiflfidade de dados a respefito 
do uso de BIM no Brasfifl, a sefleção de bons casos 
de sua utfiflfização fofi fefita entre  casos notórfios, 
empresas e finstfitufições que se destacaram na 
mídfia e em eventos técnficos. Nem mesmo os 
fornecedores possuem uma flfistagem confiávefl de 
usuárfios, em partficuflar pefla prátfica da AUTODESK, 
mafior fornecedor de software de projeto no mercado 
brasfiflefiro, de comercfiaflfizar o seu apflficatfivo BIM, o 
REVIT®, em conjunto com outros produtos, o que 
dfificuflta no flevantamento de quem efetfivamente o 
utfiflfiza.

Deste modo, seflecfionamos como exempflo de uso 
púbflfico o Exércfito Brasfiflefiro e, como caso prfivado, 
a empresa de construção SINCO. Não fofi possívefl 
obter dados de empresas de materfiafis e produtos 
de construção como era a fintenção.

2.1. UM EXEMPLO 
PÚBLICO: EXÉRCITO 

O Exércfito Brasfiflefiro é responsávefl pefla gestão 
de um enorme patrfimônfio fimobfiflfiárfio, dfistrfibuído 
por todo o Brasfifl, e está não só em processo de 
crescfimento contínuo, como também de mudança 
de flocaflfização de dezenas de unfidades em 
decorrêncfia de aflteração na vfisão estratégfica.

Em 2006, a Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares, setor 
responsávefl peflas obras de edfificações e de 
finfraestrutura  nas  Organfizações  Mfiflfitares,  
enfrentava um quadro de dfificufldades varfiadas, 
destacando-se:

manutenção de 75.787 benfefitorfias (bufifldfing) 
com transparêncfia e resufltado, tanto de facfiflfitfies 
(FM) como de finfraestruturas;

fimóvefis (representando 85% do Estado de 
Sergfipe em áreas edfificadas) e responder por 
13.750 soflficfitações de obras;

patrfimônfio, atfivos e obras púbflficas;

admfinfistratfiva, cuflturafl, normatfiva, jurídfica e 
flegafl da esfera púbflfica e prfivada;

estratégfico e a varfiabfiflfidade da gestão púbflfica 
(governo);

(edfificações), Espaços, Atfivos e Processos.

O nívefl de exfigêncfia de finformações sobre a gestão 
de obras crescfia de forma exponencfiafl de modo 
que a DOM - Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares - decfidfiu 
procurar uma soflução de mercado que atendesse 
a sua demanda. Percebendo que não exfistfia aflgo 
que atendesse perfefitamente suas necessfidades, 
optou por desenvoflver finternamente o Sfistema 
OPUS – Sfistema Unfificado do Processo de Obras – 

Construído.

2. ESTUDOS DE CASO
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Ffigura 2: Tefla fiflustratfiva do sfistema OPUS: BIM 2D, 3D – Ambfiente Construído (fonte: DOM - Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares)

Para toda a concepção e desenvoflvfimento, utfiflfizou-
se a equfipe de engenhefiros mfiflfitares. Durante o 
prfimefiro ano, foram reaflfizados pesqufisas e estudos 
para reunfião de conhecfimento e avaflfiação do nívefl de 
maturfidade exfistente em várfias áreas tecnoflógficas, 
fincflusfive na modeflagem da construção - BIM.

Para os estudos finficfiafis de software BIM, fofi 
adqufirfida soflução da Autodesk – o apflficatfivo REVIT. 
Embora seja uma soflução amerficana, a aqufisfição 
ocorreu por representantes no Brasfifl. Para agfiflfizar 
a obtenção de conhecfimento, fofi adqufirfido 

trefinamento externo em tecnoflogfia GIS e em 
desenvoflvfimento ágfifl, mas não houve contratação 
de pessoafl externo já especfiaflfizado.

Após o desenvoflvfimento referente à fintegração 
com software BIM, bem como peflo uso do Revfit 
Archfitecture e Revfit MEP por parte dos engenhefiros 
e arqufitetos do Departamento de Projetos, houve 
a necessfidade de aqufisfição de várfias estações de 
trabaflho com configurações de aflto desempenho, 
e de servfidores para gestão de projetos BIM em 
nuvem.

bufifldfing), Espaços, Atfivos e Processos
(fonte: DOM - Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares)
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Hoje várfias áreas da finstfitufição já têm processos 
BIM fimpflantados, a saber :

o País;

País.

Para estas Organfizações Mfiflfitares, foram 
desenvoflvfidos  processos  para  usarem  
finformação BIM, sem que necessarfiamente 
percebam a compflexfidade envoflvfida.

As próxfimas áreas da finstfitufição a terem 
processos BIM serão:

Durante a fimpflantação do BIM, as mafiores 
dfificufldades fidentfificadas foram:

engenhefiros e arqufitetos;

de projetos e obras;

BIM dfisponívefis no mercado.

Ffigura 4: Integração de apflficatfivos BIM ao sfistema OPUS (fonte: DOM - Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares)
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Já quanto às vantagens e desvantagens 
percebfidas nesta fimpflantação, foram flfistadas: 

VANTAGENS:

todos os nívefis; 

púbflficas; 

pflanejamento; 

fimóvefis, processos e desempenhos; 

erros e ganho de produtfivfidade; 

Prfivado – Dfinâmfica e Transparente; 

vfida de um empreendfimento; 

materfiafis e eflementos construtfivos; 

sustentabfiflfidade, segurança, etc.

DESVANTAGENS:

equfipe por exfigfir mudança de como projetar;

apflficações das dfiversas dfiscfipflfinas; 

estrangefiro às normas técnficas e padrões 

de projetos específicos do País. Ex: 
dfimensfionamento eflétrfico. 

2.2. UM EXEMPLO PRIVADO: 
SINCO (CONSTRUTORA)

A EMPRESA

A SINCO (www.sfincoengenharfia.com.br) atua no 
mercado da construção desde 1985, mantendo 
o mesmo quadro socfietárfio. Ao flongo de todos 
esses anos, a empresa desenvoflveu projetos em 
dfiversos segmentos: obras corporatfivas, resfidencfiafis, 
hoteflarfia, findustrfiafis, shoppfings e teflecomunficações. 
Apresenta como seu prfincfipafl vaflor a “Engenharfia 
de Resufltados” que vfisa atender a necessfidade 
de cada cflfiente, apflficando engenharfia de vaflor em 
cada empreendfimento, desde desenvoflvfimento dos 
negócfios, passando pefla coordenação dos projetos, 
execução cufidadosa das obras e atendfimento 
dfiferencfiado no pós-obra. Dfispõe de equfipe de 
engenharfia trefinada e em constante aprfimoramento, 
aflém de mão de obra próprfia na execução das 
prfincfipafis etapas da obra, sendo o quadro atuafl 
composto por 835 funcfionárfios dfiretos, com uma 
equfipe de engenharfia com 79 engenhefiros e 
arqufitetos. 

Neste sentfido, tem buscado utfiflfizar as mafis modernas 
tecnoflogfias dfisponívefis. Destacando-se o programa 
de “Defefito Zero” que já é percebfido na entrega da 
obra e proporcfionou menores custos de manutenção 
e conservação em seus empreendfimentos.

No ano de 2006, a SINCO expandfiu sua atuação 
também para o estado do Rfio de Janefiro, abrfindo 
sua prfimefira fiflfiafl. Neste ano, fimpflantou uma dfiretorfia 
específica para atendfimento em obras findustrfiafis, 
centros flogístficos, retrofit e obras de curto prazo de 
execução.
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Desde sua fundação, a SINCO construfiu mafis de 2 
mfiflhões de m², sendo que atuaflmente executa ao 
mesmo tempo mafis de 500.000 m².

A IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS 
BIM  

A decfisão para adotar o BIM fofi tomada a partfir da 
mfissão organfizada peflo SINDUSCON-SP para vfisfita 
à unfiversfidade Carnegfie Meflflon em setembro de 
2010. Esta vfisfita nasceu a partfir de contatos com o 
Prof. Lucfio Sofieflbeman, que anterfiormente proferfira 
paflestra nesta assocfiação.

No segundo semestre de 2011, fofi efetuada a 
contratação de consufltorfia junto a Escofla Poflfitécnfica 
da Unfiversfidade de São Pauflo, POLI-USP a cargo do 
professor Eduardo Tofledo dos Santos, dando finícfio 
à fintrodução do Processo BIM na empresa. Em 
outubro daquefle ano ocorreu o finícfio do finvestfimento 
em equfipamentos e software específicos para BIM. 

Após a contratação, desenvoflveu-se o conhecfimento 
finterno, com estudos e troca de experfiêncfias, sem 
nenhuma contratação adficfionafl.

Mesmo trabaflhando com projetos a cargo de 
tercefiros, a empresa optou por modeflar seus 
projetos finternamente. Recebfia o projeto em 2D e 
desenvoflvfia modeflos 3D na próprfia empresa em 
um departamento BIM crfiado para este fim. Como 
os projetos não são executados pefla empresa, 
houve a escoflha por uma “arqufitetura aberta” de 
BIM objetfivando não fimpor quaflquer software aos 
projetfistas. 

Esta arqufitetura basefia-se na finteroperabfiflfidade 
advfinda da utfiflfização dos arqufivos padrão IFC 
(Industry Foundatfion Cflasses), que permfite o 
uso de dfiversos softwares. Hoje, a SINCO utfiflfiza 
o ArchfiCAD para arqufitetura; o Revfit MEP da 
Autodesk para as finstaflações; o Syncro é utfiflfizado 

para o pflanejamento 4D e para a compatfibfiflfização e 
extração de quantfitatfivos, usa-se  o Soflfibrfi.

O departamento BIM, fundado em Setembro de 2011 
pefla contratação de um profissfionafl especfiaflfizado 
na área, fofi progressfivamente ampflfiado e hoje 
é composto por cfinco profissfionafis: um gerente, 
duas engenhefiras nas funções de pflanejamento e 
orçamento e dofis modefladores, encarregados de 
transcrever para o BIM os projetos que afinda são 
desenvoflvfidos em CAD.

Em 2013 ocorreu o prfimefiro projeto em que as 
prfincfipafis dfiscfipflfinas (arqufitetura, estruturas pré-
mofldadas de concreto e metáflficas, finstaflações 
hfidráuflficas e eflétrficas e ar condficfionado) foram 
contratadas em BIM. Fofi o projeto do SHOPPING 
NORTE CANTAREIRA de 50.000m² de área totafl, 
que teve seu finícfio de obra em Abrfifl de 2014 com 
prazo para entrega em Outubro de 2015. Com base 
no modeflo, se fez a aderêncfia do orçamento e o 
pflanejamento físfico através do SINCRO. O modeflo, 
que já está na obra, afinda subsfidfia o departamento 
de suprfimentos e faz o controfle de produção e 
montagem da estruturas pré-mofldadas e metáflficas.

As demafis fincorporações a partfir de 2014 da 
empresa têm como objetfivo serem contratadas 
em BIM.

Hoje os departamentos fintegrados ao processo BIM 
são: pflanejamento, obras e suprfimentos, no que 
se refere à apresentação para os fornecedores do 
que deve ser cotado, seja materfiafl ou servfiço. Os 
documentos hoje encamfinhados aos fornecedores 
são as pflanfiflhas e modeflos específicos fornecfidos 
peflo SOLIBRI/ARCHCAD da matérfia a ser contratada 
e que já compõe o orçamento vfincuflado ao modeflo. 
Em aflguns projetos, estes documentos já atfingem 
60% das compras.

As próxfimas áreas da empresa que devem adotar os 
processos BIM devem ser Orçamentação e Gestão.
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DIFICULDADES E VANTAGENS 

As mafiores dfificufldades encontradas para a 
fimpflantação do BIM até o momento decorreram da 
mudança de paradfigma no processo. Por reflutarem 
em assumfir os finvestfimentos necessárfios, os 
projetfistas de finstaflações têm mafior resfistêncfia 
em acefitar o uso do BIM. Como afirma o dfiretor 
da SINCO:

“Nas paflestras, respondo que todos receberão esse 
benefícfio. É uma nova tecnoflogfia, tem que ver o 
finvestfimento e ver o retorno. Fofi o que aconteceu 
conosco”. 

Outra dfificufldade é consegufir contratar pessoafl com 
competêncfia BIM, mesmo para a próprfia equfipe. 
Mufitos projetfistas afinda são retficentes e exfigem 
que o vaflor do finvestfimento para fimpflantação 
seja arcado peflo projeto ofertado, finvfiabfiflfizando a 
contratação. 

A empresa aponta como mafior probflema a demora 
na conscfientfização da Cadefia Produtfiva sobre a 
rápfida necessfidade de fimpflantação do Processo 
BIM, postergando o seu retorno e os ganhos de 
produtfivfidade do Setor.

Como vantagens percebfidas desta fimpflantação a 
empresa findfica: 

contratante e contratado;
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ANEXO 3 – TEXTO DA PESQUISA WEB PARA ASSOCIAÇÕES 
E ARQUITETOS

Fomos contratados peflo CESO, órgão da Unfião Européfia, para coflaborar no estudo “Experfiences Exchange 
fin BIM - Bufifldfing Informatfion Modeflfing”, no âmbfito de projeto de cooperação MDIC/ UE  “Apofio aos Dfiáflogos 
Setorfiafis UE-Brasfifl, Fase III”.

Como parte deste estudo, pretende-se ouvfir dfirfigentes de  sfindficatos patronafis e outras assocfiações técnficas 
a respefito da dfifusão do BIM no Brasfifl.  

1.- Dados Pessoafis

Por favor, findfique a que assocfiação técnfica ou sfindficato está vfincuflado.

Este questfionárfio é orfientado aos dfirfigentes de assocfiações técnficas, sfindficatos e órgãos sfimfiflares.

Efle vfisa coflher dados para orfientar propostas de ações governamentafis que contrfibuam para dfifusão do 
BIM- Bufifldfing Informatfion Modeflfing no Brasfifl.

Nome: _________________________________________________________________

Teflefone: ________________________________________________________________

E-mafifl: _________________________________________________________________

Entfidade a que está vfincuflado: ________________________________________________

Nunca desenvoflvemos nada no tema

Menos de um ano

Entre um e três anos

Entre três e cfinco anos

Há mafis de cfinco anos

Evento

Paflestra
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Trefinamento

Preparação de documento

Outro (especfifique)

___________________________________________________________________________

Não temos nenhum grupo organfizado

Temos, há um ano

Temos, desde dofis anos

Temos, desde três anos

Temos, desde cfinco anos

___________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

NS/NC

___________________________________________________________________________

Agradecemos sua partficfipação.
Caso deseje mafis finformações sobre a pesqufisa entre em contato com 
Sergfio Leusfin, peflo endereço: sergfio.fleusfin@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 questfionárfio faz parte do estudo “Experfiences Exchange fin BIM - Bufifldfing Informatfion Modeflfing”, no 

dados para embasar propostas de cooperação Brasfifl-UE neste tema.

Para efefito deste questfionárfio BIM é consfiderado como um conjunto de novas tecnoflogfias de projeto e 
gestão das edfificações e seus componentes.

*1. Indfique o(s) segmento(s) em que sua empresa opera:

Sfistemas estruturafis (estruturas metáflficas, pré-fabrficados  etc.)

Revestfimentos de pfisos e paredes

Esquadrfias e seus compflementos

Louças e equfipamentos (metafis sanfitárfios, de cozfinha, etc.)

Coberturas

Tfintas e fimpermeabfiflfizantes

Materfiafis básficos (cfimento, cafl, argamassas e adfitfivos)

Outro (Por favor, especfifique)

Nome: _________________________________________________________________

Teflefone: ________________________________________________________________

E-mafifl: _________________________________________________________________

Empresa: _______________________________________________________________

Nunca desenvoflvemos nada no tema

Menos de um ano
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Entre um e três anos

Entre três e cfinco anos

Há mafis de cfinco anos

Evento ou paflestra

Trefinamento

Preparação de documento

Bfibflfiotecas de produtos vfirtuafis

Outro (especfifique)

Não temos nenhum grupo organfizado

Temos, há um ano

Temos, desde dofis anos

Temos, desde três anos

Temos, desde cfinco anos

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

NS/NC
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1

2

3

4

5

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

1

2

3

4

5

NS/NC

___________________________________________________________________________

Agradecemos sua partficfipação.
Caso deseje mafis finformações sobre a pesqufisa entre em contato com :
Sergfio Leusfin, peflo endereço: sergfio.fleusfin@gdp.arq.br.
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INTRODUÇÃO

A findústrfia da construção tem um fimportante 
papefl na Economfia Europefia, correspondendo 
aproxfimadamente a 10% do PIB e gerando 20 
mfiflhões de empregos, aflém de ser uma grande 
consumfidora de produtos fintermedfiárfios (matérfia-
prfima, produtos químficos, equfipamentos eflétrficos 
e efletrônficos, etc.) e de servfiços reflacfionados 
(Comfissão Europefia, 2012). As autorfidades 
poflítficas da Unfião Europefia (UE) reconhecem que 
o aperfefiçoamento da findústrfia da construção 
é fimportante não apenas para o crescfimento 
e a geração de empregos, mas também para a 
sustentabfiflfidade do próprfio setor. A findústrfia da 
construção europefia está, de fato, enfrentando 
custos afltos de energfia, preocupações ambfientafis 
e mafior competfição com operadores fora da UE 
(Comfissão Europefia, 2012). 

No afinco de enfrentar tafis desafios, uma das 
questões que esta findústrfia deve resoflver é 
a sua flfimfitada capacfidade de finovação. O 
desenvoflvfimento e adoção de novas Tecnoflogfias 
da Informação e Comunficação (TIC) e de processos 
que podem auxfiflfiar a reduzfir os desperdícfios em 
projetos e o consumo de energfia em construções 
são consfiderados uma área fundamentafl para 
finovação na UE. Nos úfltfimos anos, o Modeflo de 
Informação da Construção (BIM), que se reflacfiona 
com a fimpflementação e apflficação de um conjunto 
de processos, poflítficas e ferramentas dfigfitafis para 
gerencfiar os projetos de edfificações durante seus 
cficflos de vfida, desde o projeto concefituafl até a 
operação, tem sfido cada vez mafis usado peflos 
Estados Membros da UE. O BIM é consfiderado 
um facfiflfitador para a entrega de projetos de 
edfificações e finfraestrutura com mafior rapfidez, 
economfia e sustentabfiflfidade.  O Refino Unfido, a 
Hoflanda, a Dfinamarca, a Ffinflândfia e a Noruega 
já exfigem o uso do BIM para projetos financfiados 
com recursos púbflficos. Em Março de 2014, a UE 

fez referêncfia expflícfita a esse Modeflo na Dfiretfiva 
Europefia reflatfiva à Adjudficação de Contratos 
Púbflficos e anuncfiou que os Estados Membros 
podem requfisfitar o uso do BIM e de trabaflhos 
dfigfitafis em contratos púbflficos. (OJEU, 2014). 

METODOLOGIA

A abordagem adotada para fiflustrar as poflítficas 
e finficfiatfivas do BIM em cada um dos países 
escoflhfidos é baseada no modeflo apresentado 
na Ffigura 1. O modeflo e seus ofito componentes 
foram prfimefiramente desenvoflvfidos peflo Dr. Bfiflafl 
Succar em 2010 e então refinados por mefio de 
uma revfisão compreensfiva de gufias, protocoflos 
e mandatos do BIM entre várfios países (Kassem, 
Succar, & Dawood, 2013) (Kassem, Succar, & 
Dawood, 2014). Cada um desses componentes 
será definfido e fiflustrado com detaflhe em reflação 
ao Refino Unfido, França, Hoflanda, Ffinflândfia e 
Noruega.
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Ffigura 1. Abordagem usada para fidentfificar os componentes das poflítficas de fimpflementação do BIM nos países9

9.   Fonte: http://www.bfimframework.finfo/

Estratégfias, objetfivos e 
estágfios
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1.1 CONTEXTO E 
MOTIVAÇÃO HISTÓRICA

A findústrfia da construção do Refino Unfido tem 
uma grande partficfipação na economfia brfitânfica, 
correspondendo a 7% do PIB e a 6,5% de 
todos os empregos em 2013. Tradficfionaflmente 
essa findústrfia sofrfia com desperdícfios e bafixo 
desempenho. O setor púbflfico é um cflfiente 
fimportante, requfisfitando entre 30% e 40% de 
todas as construções anuafis. Desde 1994, o ano 
em que Sr. Latham emfitfiu seu finfluente reflatórfio 
fintfituflado “Construfindo a Equfipe”10, as autorfidades 
poflítficas têm contfinuamente desenvoflvfido 
estratégfias para meflhorar o desempenho dessa 
findústrfia. Tafl reflatórfio anuafl apresentou a findústrfia 
da construção como “conflfitante”, “fragmentada”, 
“fincapaz de produzfir resufltados a seus cflfientes”, 
e “sem respefito por seus funcfionárfios”. O 
documento flevou a findústrfia da construção a 
crfiar um servfiço ampflamente fintegrado capaz de 
entregar resufltados prevfisívefis a seus cflfientes. 
Indficou a fintegração de processos e equfipes 
como um motfivador fundamentafl de mudanças, 
necessárfio ao mafior sucesso da findústrfia. 
Reflatórfios subsequentes apresentados peflo Sr. 
Egan (1998 e 2002) e peflo Sr. Bourn  (2001) 
também cobraram que a findústrfia da construção 
do Refino Unfido camfinhe para abordagens 
coflaboratfivas e fintegradas e fintroduzfiram novas 
formas de contratação que aproxfimam as fases 
concefituafl e de construção dos projetos. Os poucos 
anos que vfieram após tafis reflatórfios subsfidfiados 
peflo Governo do Refino Unfido geraram aflgumas 
hfistórfias de sucesso tangívefis, mas se flfimfitaram 

10.  Dfisponívefl em http://www.cewafles.org.uk/cew/wp-content/upfloads/
Constructfing-the-team-The-Latham-Report.pdf

a um número específico de casos (Fusfion, 2001). 

A úfltfima década tem sfido de evoflução constante 
do concefito e das tecnoflogfias do Modeflo de 
Informação da Construção (BIM). O governo 
do Refino Unfido reconheceu que o BIM pode 
desempenhar um papefl crucfiafl no aprfimoramento 
da findústrfia da construção e coflocou-o no 
centro de suas estratégfias de desenvoflvfimento. 
Tafl finficfiatfiva materfiaflfizou-se na estratégfia 
governamentafl de 2011 que tornou obrfigatórfio, 
a partfir de 2016, o BIM coflaboratfivo em 3D com 
finformações de projeto e materfiafis para todos os 
projetos centrafis. De acordo com o então Mfinfistro 
do Gabfinete do Governo, Francfis Maude, “esta 
estratégfia governamentafl de quatro anos para a 
fimpflementação do BIM mudará a dfinâmfica e os 
comportamentos da cadefia de fornecfimento da 
findústrfia da construção, permfitfindo novas formas 
mafis eficfientes e coflaboratfivas de se trabaflhar. A 
adoção do BIM em todo o setor nos coflocará na 
vanguarda da nova era de construção dfigfitafl e fará 
do Refino Unfido um dos flíderes mundfiafis no BIM”.     

Desde estes anúncfios, os setores púbflficos e 
prfivados de edfificações no Refino Unfido passaram 
por uma proflfiferação de finficfiatfivas e estratégfias de 
fimpflementação do BIM. A seção segufinte resume a 
jornada de fimpflementação do Modeflo no Refino Unfido.    

1.2 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS

O governo do Refino Unfido coflocou o BIM no 
centro das estratégfias nacfionafis de edfificações. A 

Unfido, pubflficada em 2011, reconheceu que a regfião 

1. BIM NO REINO UNIDO
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não obtém os meflhores resufltados  nos segmentos 
da construção e finfraestrutura no setor púbflfico e que 
não consegufiu expflorar o potencfiafl dos contratos 
púbflficos. Tafl estratégfia teve por objetfivo provocar 
mudanças radficafis, cflamando por uma modfificação 
profunda no reflacfionamento entre as autorfidades 
púbflficas e a findústrfia da construção de forma a 
reduzfir os custos em até 20% até 2015. Reutfiflfizou, 
também, os prfincípfios dos reflatórfios de Latham 
(1994) e Egan (1998 e 2001) que findficavam que os 
cflfientes e fornecedores devem trabaflhar juntos em 
um pflano de aprfimoramento conjunto. Um concefito 
subjacente a esta estratégfia é que o setor púbflfico 
será um cflfiente meflhor se for bem finformado e 
coordenado, quando suas necessfidades forem 
especfificadas, projetadas e atfingfidas. 

O programa do BIM do Governo do Refino Unfido 
finficfiou-se em juflho de 2011 e tfinha por objetfivo a 
adoção da tecnoflogfia por organfizações, dos setores 
púbflfico e prfivado, envoflvfidas na contratação e 
entrega de edfificações e finfraestrutura. Um dos 
objetfivos prfincfipafis da Estratégfia de Construção 
é a “exfigêncfia do BIM 3D totaflmente coflaboratfivo 
(com todas as finformações de projeto e bens, 
documentações e dados dfigfitaflfizados) até 2016” 
(Gabfinete do Governo, 2011, p. 14). De acordo 
com esta estratégfia, o BIM, ao ser fimpflementado 
corretamente, pode se tornar um cataflfisador do 
processo de fintegração e ser uma oportunfidade 
únfica para a utfiflfização transparente de finformações 
dfigfitafis, da mesma forma como ocorreu em outras 
findústrfias, como a de varejo e a de transformação. 
Ao mesmo tempo, esta estratégfia reconheceu que a 
faflta de sfistemas, normas e protocoflos compatívefis 
está fimpedfindo a adoção em flarga escafla do BIM 
e anuncfiou que o gabfinete do Governo coordenará 
o empenho deste em desenvoflver tafis normas e 
protocoflos.

Após a Estratégfia de Construção do Governo do 
Refino Unfido, a Estratégfia de Pousos Suaves do 
Governo (GSL, na sfigfla em fingflês) fofi aprovada e 

anuncfiada em 2012. A GSL estabefleceu dfiversos 
objetfivos que permfitfirão ao Governo, como cflfiente, 
obter meflhoras sfignfificatfivas em gastos, vaflor, 
emfissão de carbono e desempenho. A Estratégfia 
apflfica-se tanto a novos projetos quanto a 
fimportantes trabaflhos de remodeflação. Aflém dfisso, 
propõe uma vfisão de vfida útfifl para o gasto e o vaflor 
dos bens − o termo “pousos suaves” refere-se a 
uma transfição suave entre a fase concefituafl de 
projeto e construção e a fase operacfionafl de um 
bem construído ou remodeflado. A chave para a GSL 
é o engajamento precoce de usuárfios finafis, flfidando 
com três aspectos: de sustentabfiflfidade (ex.: energfia, 
carbono, água e resíduos), econômfico (ex.: gastos 
operacfionafis e capfitafis) e socfiafl (funcfionaflfidade e 
eficácfia), ao estabeflecer e acompanhar objetfivos.  

A GSL estabeflece o segufinte:

finícfio do projeto de acordo com os resufltados 
comercfiafis necessárfios, os quafis devem estar 
aflfinhados aos objetfivos estratégficos e devem 
ser transferfidos em cascata por toda a cadefia 
de suprfimentos;

se para representar o cflfiente durante o projeto 
concefituafl, construção e entrega;

a de operação deve ser pflanejada durante 
o projeto e constfitufir um processo suave, 
permfitfindo que o desempenho otfimfizado seja 
aflcançado o mafis rápfido possívefl. A transfição 
também deve consfiderar a transferêncfia de 
dados operacfionafis, bem como o trefinamento, 
comfissfionamento, entrega e acompanhamento.; 

reaflfizadas até três anos após o térmfino e 
os aprendfizados devem ser regfistrados e 
compartfiflhados para projetos futuros.
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Para fimpflementar a GSL, um “flíder da GSL” será 
desfignado para cada projeto peflo chefe de cada 
departamento do Governo, a fim de definfir os 
resufltados e gerencfiar o processo. O flíder do 
projeto soflficfitará ao cflfiente, à equfipe de projeto e à 
equfipe de gerêncfia de finstaflações que definam os 
resufltados do projeto e estabefleçam uma estratégfia 
de comfissfionamento e entrega, fincflufindo uma 
descrfição de como a edfificação será construída. 

O “

” 
deflfineou a estratégfia para atfingfir uma capacfidade 
Governamentafl/Setorfiafl no sentfido de aumentar a 
adoção do BIM em cfinco anos e auxfiflfiar a Estratégfia 
de Construção do Governo em reflação a gastos, 
vaflor e desempenho de carbono. Este reflatórfio 
recomenda que a estratégfia do BIM combfine duas 
correntes:

Objetfiva aumentar a 
adoção do BIM nas cadefias de fornecfimento. 
Para permfitfir este eflemento de fimpuflsão, 
é necessárfio suprfir a cadefia e findústrfia de 
fornecfimento com orfientação, trefinamento, 
materfiafis e processos comuns para aflcançar 
processos consfistentes, definfições de dados e 
especfificações de resufltados. Neste contexto, 
fofi projetado um modeflo de maturfidade (Ffigura 
2) para assegurar a artficuflação cflara entre 
os nívefis de competêncfia e as observações 
dfiretfivas e de apofio. O modeflo de maturfidade 
tem quatro nívefis:

√ CAD não gerencfiado, provaveflmente 
2D, sendo papefl (ou papefl efletrônfico) o 
mecanfismo mafis provávefl de troca de dados.

√ CAD gerencfiado em formato 2 
ou 3D utfiflfizando BS1192:2007 (norma 
brfitânfica para a produção coflaboratfiva de 

finformações de arqufitetura, engenharfia 
e construção) com uma ferramenta 
coflaboratfiva servfindo como um ambfiente 
de dados comum (provaveflmente aflgumas 
estruturas e formatos padrões de dados). 
Dados comercfiafis gerfidos por pacotes 
findependentes de gestão de finanças e 
gastos desconhecfidos.

√ Ambfiente 3D gerencfiado e mantfido 
em ferramentas separadas de BIM com dados 
anexados. Dados comercfiafis gerfidos por um 
ERP. A fintegração baseada em finterfaces 
próprfias ou mfiddfleware customfizada pode 
ser consfiderada como “pBIM” (proprfietárfia). 
A abordagem pode fazer uso de dados de 
Caflendárfio 4D e eflementos de gastos 5D.

√ Processos totaflmente abertos e 
fintegração de dados permfitfidos por IFC/
IFD. Gerfido por um servfidor nos mofldes 
coflaboratfivos. Pode ser consfiderado fiBIM ou 
BIM fintegrado, adotando, potencfiaflmente, 
processos de engenharfia concomfitantes.

Mafis detaflhes sobre estes nívefis e as normas e 
orfientações subjacentes a efles estão fincfluídos no 
Mapa B/555 (BSL, 2013a). 

O Governo do Refino 
Unfido, como contratante púbflfico e cflfiente, 
pode oferecer este eflemento de estímuflo por 
mefio de exfigêncfias específicas e consfistentes. 
Ou seja, o governo deve descrever o conjunto 
de finformações e dados a serem fornecfidos 
pefla cadefia de fornecfimento em momentos 
específicos, fases de entrega e vfida útfifl de bens. 
Isso garantfirfia uma entrega dfigfitafl consfistente 
de finformações e permfitfirfia acesso ao projeto 
concefituafl, gastos e desempenho dos bens. 
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Este reflatórfio de estratégfia GSL, aflém de definfir os 
nívefis de maturfidade do BIM, anuncfiou que a COBfie 
(Troca de Informações de Edfificações de Operações 
de Construção) será usada como uma estrutura 
de dados para fornecer finformações consfistentes 
e estruturadas de bens útefis ao proprfietárfio e aos 
operadores no processo de tomada de decfisões. 

O úfltfimo documento de estratégfia é o 
2025 (Governo HM, 2013) e é uma finficfiatfiva conjunta 
do governo e da findústrfia (Estratégfia Industrfiafl: 
governo e findústrfia em parcerfia). Os objetfivos da 
Construção 2025 estão em consonâncfia com as 
estratégfias anterfiormente anaflfisadas em reflação 
à redução dos gastos com vfida útfifl dos bens, da 
emfissão de gás carbônfico e de desperdícfios. Em 
tafis áreas, a Construção 2025 vfisa:

gasto de manutenção em 33%;

nos ambfientes urbanfizados em 50%;

concefituafl e a reaflfização de novas edfificações 
ou de remodeflações em 50%.

Com reflação ao BIM, a Construção 2025 estabeflece 
que “entre 2016 e 2025 espera-se que o Governo 
e a findústrfia do Refino Unfido atfinjam o BIM de Nívefl 
3, que está profundamente fintegrado na economfia 
dfigfitafl mafis ampfla. Para fisso, será necessárfio 
mafior desenvoflvfimento de tecnoflogfias e modeflos 
comercfiafis. Há promessa de fimensos benefícfios 
com o aflcance de capacfidades de compartfiflhamento 
de dados totaflmente transparentes em toda a 
cadefia de fornecfimento. A findústrfia e o Governo 
devem empenhar-se na mfissão do Nívefl 3 para que 
possam expflorar o potencfiafl totafl do BIM” (Governo 
HM, 2013, p. 60).

Ffigura 2. Nívefis de maturfidade do BIM no Refino Unfido (BSI, 2013) 
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1.3 PROTOCOLOS E GUIAS

Os protocoflos apresentam etapas ou condfições 
detaflhadas para aflcançar um objetfivo ou entregar 
um resufltado mensurávefl. Aflguns exempflos de 
protocoflos são especfificações, fluxos de trabaflho, 
normas, etc. Gufias escflarecem metas, dfivuflgam 
pesqufisas/reaflfizações ou sfimpflfificam assuntos 
compflexos. Exempflos de gufias fincfluem estratégfias 
ou vfisão, estudos de caso, estruturas, etc. (Kassem 
et afl., 2014). Os prfincfipafis protocoflos e gufias 
desenvoflvfidos ao flongo dos úfltfimos cfinco anos, 
para amparar a estratégfia do BIM do Governo do 
Refino Unfido, fincfluem:

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 protocoflos são pubflficados peflo Conseflho 
de Indústrfia da Construção (CIC)11, responsávefl 
por garantfir o engajamento da findústrfia com a 
estratégfia governamentafl do BIM. Incfluem-se 
entre efles, prfincfipaflmente, gufias que fidentfificam 
exfigêncfias baseadas no modeflo a ser cumprfido por 
membros da equfipe de projeto, como: obrfigações, 
responsabfiflfidades e flfimfitações assocfiadas. Mafis 
finformações sobre tafis termos foram fincfluídas na 
seção 1.6 (Arcabouço Reguflamentar). De acordo 
com o CIC, tafis protocoflos são adequados para 
uso em todos os projetos do BIM Nívefl 2, fazem 
o menor número de mudanças possívefl nos 
acordos contratuafis pré-exfistentes de construções 
e destfinam-se a ser fincorporados como um 

11. é o prfincfipafl representante de entfidades profissfionafis, organfizações 
de pesqufisa e assocfiações comercfiafis especfiaflfizadas na findústrfia de 
construção do Refino Unfido.

documento contratuafl soberano sobre acordos 
exfistentes. Auxfiflfiam na entrega de resufltados de 
projeto oferecendo um Pflano de Execução do BIM 
(BEP, na sfigfla em fingflês) proforma e os dados 
necessárfios a estágfios específicos de projeto.

Um concefito fimportante, fintroduzfido neste 
documento, que é vaflfioso no tratamento da 
Proprfiedade Inteflectuafl (PI), é o “propósfito permfitfido”, 
definfido como “um propósfito reflacfionado ao Projeto 
(ou à construção, operação e manutenção do 
Projeto) consfistente com o Nívefl de Detaflhe apflficávefl 
do Modeflo pertfinente (fincflufindo Modeflos que sejam 
partes de um Modeflo Federado) e o propósfito 
para o quafl o Modeflo pertfinente fofi preparado” 
(CIC, 2013, p.5). A PI será, então, tratada por 
mefio da concessão de flficença de uma parte para 
a outra para o propósfito específico permfitfido. Tafis 
gufias também fintroduzem o papefl do Gestor de 
Informações e oferecem detaflhes do escopo de 
seus servfiços. O empregador/cflfiente deve desfignar 
um Gestor de Informações para cada projeto, o quafl 
pode ser desempenhado tanto peflo Líder de Projeto 
Concefituafl, quanto peflo Líder de Projeto Executfivo, 
podendo ser um consufltor ou uma emprefitefira em 
dfiferentes estágfios do projeto. O empregador/cflfiente 
também pode desfignar um Gestor de Informações 
findependente, o quafl não é responsávefl por 
reaflfizações de projeto concefituafl. As atfivfidades de 
fidentfificação de conflfitos e coordenação de modeflo 
assocfiadas ao “Coordenador do BIM” permanecem 
como atrfibufições do Líder de Projeto Concefituafl. A 
flfista compfleta de protocoflos pode ser vfisuaflfizada 
em: http://www.cfic.org.uk/pubflficatfions/ 



70

A-2 PROTOCOLO BIM AEC (REINO 
UNIDO) - IMPLEMENTANDO AS NORMAS 
DO BIM DO REINO UNIDO NA INDÚSTRIA 
DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO

Esses protocoflos foram pubflficados a partfir de 
uma finficfiatfiva prfivada reaflfizada  por um grupo de 
profissfionafis da área de arqufitetura, engenharfia 
e construção (AEC RU 2012). Tafis protocoflos 
fincfluem orfientações específicas para Revfit, Bentfley, 
ArchfiCAD e Vectorworks, que podem ser utfiflfizadas 
para finformar a crfiação de eflementos do BIM e 
facfiflfitar a sua coflaboração. É possívefl bafixá-flos 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 orfientada 
especfificamente para BIM, efla fofi empregada como 
a base da mafior parte das normas e protocoflos 
reflatfivas ao Modeflo. Essa norma “estabeflece a 
metodoflogfia para o gerencfiamento da produção, 
dfistrfibufição e quaflfidade de finformações da 
construção, fincflusfive aqueflas geradas por sfistemas 
CAD, utfiflfizando um processo dfiscfipflfinado para 
a coflaboração e uma poflítfica de nomencflatura 
estabeflecfida. A norma é apflficávefl a todas as 
partes envoflvfidas na preparação e no uso de tafis 
finformações no projeto concefituafl, na construção, 
operação e desconstrução de projetos executfivos e 
por toda a cadefia de suprfimento” (ICE, 2009, p. 2).  
Incflufi, também, prfincípfios que se apflficam à produção 
e ao uso das finformações, tafis como evfitar: esperar 
ou buscar por finformações, produção excessfiva 
de finformações sem uso definfido, processamento 
excessfivo de finformação e defefitos causados por 
dados gráficos e não-gráficos. 

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 especfificação é totaflmente vofltada a 
escflarecer os processos necessárfios ao Nívefl 2 
do BIM, obrfigatórfios na fase de entrega. Apflfica-
se a construções e finfraestrutura e apresenta 
orfientações específicas às exfigêncfias de gestão 
de finformações assocfiadas a projetos reaflfizados 
com o uso do Modeflo. Tafl especfificação aperfefiçoa 
a BS1192:2007 supracfitada e foca na reaflfização 
do “ ”, 
que fincflufi a mafiorfia dos dados gráficos e não-
gráficos e documentos. Ademafis, pormenorfiza as 
EIR (Exfigêncfias de Informação do Empregador) 
reflatfivas a: 1. Gestão da finformação (ex.: nívefl 
de detaflhes, necessfidades de trefinamento, 
coordenação e fidentfificação de conflfitos, etc.); 2. 
Gestão comercfiafl (ex.: formato de saída/troca de 
finformações, propósfito estratégfico das finformações 
fornecfidas no modeflo, documentos de normas e 
orfientações usadas no projeto, etc.); e 3. Avaflfiação 
de competêncfia (ex.: detaflhes de avaflfiações de 
flficfitações do BIM). Estabeflece as exfigêncfias do 
“BEP” (Pflano de Execução do BIM), cujo propósfito 
do pré-contrato é demonstrar a abordagem, 
aptfidão, capacfidade e competêncfia propostas peflo 
fornecedor para o seu cumprfimento. O BEP deve 
fincflufir os papéfis, responsabfiflfidades e autorfidades 
desfignados; normas, métodos e procedfimentos; e 
um índfice de finformações de entrega com fontes 
aflfinhado à agenda do projeto. Essa especfificação 
reconhece que nem todas as finformações de um 
projeto serão geradas, trocadas ou gerencfiadas em 
um formato BIM. Essas finformações não-BIM devem 
ser produzfidas de forma consfistente e estruturada 
e as normas e processos BS1192:2007 devem 
ser adotados na entrega de tafis finformações (BSI, 
2013b). A PAS 1192-2:2013 pode ser bafixada no 
endereço:  http://shop.bsfigroup.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 auxfiflfiar uma organfização 
que flfide com bens a construfir seu 

 Deve ser fintfimamente 
utfiflfizada com a PAS 1192-2, uma vez que ambas 
amparam o Nívefl 2 do BIM e são apflficávefis tanto 
para construções quanto para finfraestrutura. 
Enquanto o PAS 1192-2 centra-se na fase de 
entrega do projeto e resufltados em um PIM (Modeflo 
de Informações de Produto), a PAS 1102-3 centra-
se na fase operacfionafl de bens e entrega um AIM. A 
PAS 1192-3 especfifica como as finformações de um 
PIM são transportadas para um AIM.  Efla também 
aponta os processos de gestão de finformações 
por mefio dos quafis os dados e as finformações são 
coflocados em sfistemas empresarfiafis exfistentes. 
Contudo, esta especfificação não expflficfita que  
dados devem ser tratados e defixa a definfição 
destes a cargo de cflfientes findfivfiduafis como parte 
de sua Exfigêncfia de Informações Organfizacfionafis 
(OIR) e de suas Exfigêncfias de Informações de 
Bens (AIR). As AIR tornam-se parte da Exfigêncfia de 
Informações do Empregador (EIR). Componentes 
da PAS 1192-3 fincfluem organfizações e findfivíduos 
responsávefis pefla operação, manutenção e gestão 
estratégfica de bens, como também findfivíduos que 
transferem dados de um PIM para um AIM usado 
pefla organfização. Efla flfida com a fase operacfionafl 
de bens findependentemente de terem sfido 
comfissfionados por grandes trabaflhos, adqufirfidos 
por mefio de transferêncfia de proprfiedade ou de 
já exfistfirem em portfóflfios de bens. A PAS 1192-3 
pode ser obtfida no endereço: http://shop.bsfigroup.
com/

A-6 COBIE-UK-2012  

A COBfie (Constructfion Operatfions Bufifldfing 
Informatfion Exchange/Troca de Informações de 
Edfificações em Operações de Construção) é 
um formato ou esquema de estrutura de dados 
que auxfiflfia a captar e regfistrar finformações de 
bens conforme são produzfidos, fincflufindo flfistas 
de equfipamentos, foflhas de dados de produtos, 
garantfias, flfistas de peças de reposfição e caflendárfios 
de manutenção preventfiva. Tafis finformações 
podem ser usadas em outros momentos para 
ajudar na operação, manutenção e na gestão dos 
bens das finstaflações por parte do proprfietárfio e/
ou gerente da proprfiedade. Pode ser usada tanto 
em construções quanto em finfraestrutura. A COBfie-
UK 2012 fidentfifica quem fornece quafl finformação 
dentro das exfigêncfias conforme o projeto executfivo 
avança, desde o pflanejamento, passando peflo 
projeto concefituafl e comfissfionamento e chegando 
à ocupação e entrega. A finformação é especfificada 
baseando-se nos propósfitos estratégficos do 
cflfiente fincfluídos nas Exfigêncfias de Informações 
do Empregador (EIR). Tafis propósfitos estratégficos 
podem fincflufir os segufintes procedfimentos: 
regfistro, uso e utfiflfização, operações, manutenção 
e reparo, reposfição, avaflfiação e reuso, fimpactos, 
estudo de vfiabfiflfidade, segurança e fiscaflfização, 
reguflamentação e conformfidade. Ademafis, fincflufi os 
atrfibutos, vaflores e unfidades recomendados para 
aflguns dos prfincfipafis componentes da edfificação 
(ou seja, finstaflação, 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, pubflficada em setembro de 2014, 
oficfiaflfiza que o padrão COBfie, junto dos modeflos 
BIM e documentos PDF, é o esquema de troca de 
finformações escoflhfido peflo Governo Brfitânfico que 
apofiará o Nívefl 2 do BIM. Esta norma serve tanto para 
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construções quanto para finfraestrutura e objetfiva 
apresentar a metodoflogfia para a transferêncfia 
entre as partes de finformações estruturadas 
reflatfivas a finstaflações. A norma ajuda gestores de 
bens/portfóflfios a sfinaflfizar suas exfigêncfias e seus 
fornecedores de finformações, fincflusfive finduz os 
projetfistas e emprefitefiras flíderes a fornecerem tafis 
finformações. Efla documenta os processos exfigfidos 
(por quem e para quando) para a reaflfização da 
troca de finformações, aflém de definfir os crfitérfios 
de gerencfiamento e quaflfidade para a preparação e 
acefitação da troca de finformações (BSI, 2014).

A-8 PLANO DE TRABALHO DO RIBA DE 2013

O RIBA (Instfituto Reafl de Arqufitetos Brfitânficos) 
é o prfincfipafl processo de projeto de construção 
adotado no Refino Unfido. Há mafis de cfinco décadas 
efle é utfiflfizado peflos arqufitetos e pefla findústrfia da 
construção tanto como um mapa de processos 
quanto como uma ferramenta de gestão de projetos 
de edfificações. Antes de 2013, a versão chamava-
se Pflano de Trabaflho do RIBA de 2007 e consfistfia 
em onze estágfios definfidos peflas fletras A-L 
acompanhadas de uma descrfição das prfincfipafis 
tarefas. O Pflano de Trabaflho do RIBA de 2007 fofi 
crfitficado por ter estágfios mafl definfidos, pefla faflta de 
ênfase em pousos suaves/em todo o cficflo de vfida, 
finapflficávefl a quaflquer rota de contratação e pefla 
não fincflusão ou especfificação de desempenho. O 
Pflano de Trabaflho do RIBA de 2013 fofi apresentado 
para refletfir a nova estratégfia governamentafl para 
construções (ou seja, atfingfir eficfiêncfias capfitafis 
e operacfionafis, reduções de emfissões de CO² e 
meflhores resufltados). Incfluem-se ofito estágfios (não 
mafis 11) enumerados de 0 a 7 e ofito barras de 
tarefas:

fidentfificar o Caso de Negócfio e o Resumo 
Estratégfico do cflfiente, assfim como outras 
exfigêncfias centrafis do projeto;

Desenvoflver Objetfivos de Projeto fincflufindo 

Objetfivos de Quaflfidade e Resufltados de Projeto, 
Aspfirações de Sustentabfiflfidade, Orçamento 
de Projeto, outros parâmetros ou restrfições 
e desenvoflver o Resumo Inficfiafl do Projeto. 

Informações do Locafl;

 Preparar o 
Projeto Concefituafl, fincflufindo o estabeflecfimento 
de propostas de projeto estruturafl, sfistemas de 
servfiços da edfificação, deflfinear especfificações 
e Informações de Gastos preflfimfinares, aflém 
das Estratégfias de Projeto pertfinentes de 
acordo com a Agenda de Projeto. Chegar a um 
acordo sobre aflterações no resumo e emfitfir o 
Reflatórfio Ffinafl do Projeto;

Preparar 
o Projeto Desenvoflvfido, fincflufindo propostas de 
projeto estruturafl coordenadas e atuaflfizadas, 
sfistemas de servfiços da edfificação, deflfinear 
especfificações e Informações de Gastos 
e Estratégfias de Projeto de acordo com a 
programação;

 Preparar o 
Projeto Técnfico de acordo com a Matrfiz de 
Responsabfiflfidade de Projeto e Estratégfias 
de Projeto para fincflufir todas as finformações 
arqufitetônficas, estruturafis e de servfiços da 
edfificação, o projeto e as especfificações de um 
subcontratado especfiaflfizado, de acordo com a 
programação;

Produção fora 
do flocafl de trabaflho e Construção no flocafl de 
trabaflho de acordo com a Agenda de Construção 
e a resoflução de Questões de Projeto conforme 
surgfirem;

 
Entrega da edfificação e concflusão do Contrato 
de Edfificação;

7 – Em Uso: Reaflfizar servfiços 
em uso de acordo com o caflendárfio de 
servfiços.
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O Pflano de Trabaflho do RIBA de 2013 tem 8 tarefas 

de Sustentabfiflfidade, Troca de Informações, etc.) 
que podem ser adaptados a empresas e projetos 
específicos. Os prfincípfios norteadores do Pflano de 
Trabaflho do RIBA de 2013 são os da estratégfia GSL 
(Pouso Suave do Governo) (ex.: ênfase em todo o 
cficflo de vfida, definfir resufltado e tomar decfisões 
antecfipadas acerca da estratégfia de entrega, utfiflfizar 
avaflfiação de pós-ocupação e aprender com projetos 
finaflfizados). O Pflano de Trabaflho do RIBA de 2013 
pode ser acessado em: http://www.rfibapflanofwork.
com/Downfload.aspx

1.4 ATORES LÍDERES

Desde a dfivuflgação da estratégfia governamentafl para 
BIM, em juflho de 2011, o Refino Unfido estabefleceu 
dfiversos atores flíderes do Modeflo. Aflguns defles 
estão a cargo de fimpflementar eflementos da 
estratégfia governamentafl para BIM, enquanto 
outros são fimpflementados vofluntarfiamente, por 
grupos de finteresse, por exempflo. Uma flfista desses 
atores do BIM pode ser vfista na Ffigura 3. Há uma 
descrfição sucfinta para os prfincfipafis grupos e seus 
respectfivos papéfis:

INDÚSTRIA DE
CONSTRUÇÃO
(CIC)

CIC
CENTROS
REGIONAIS
DO BIM

CIRIA
BSRIA
BRE

RIBA
RICS
ICE
CIOB
CIBSE

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,PPSURVERY4BIM, CONSTRUINDO COM
INTELIGÊNCIA (REINO UNIDO), ETC.

GRUPO DE
EMPREITEIRAS
DO REINO UNIDO 
(UKCG)

ASSOCIAÇÃO DE 
MATERIAA AIS DE
CONSTRUÇÃO

ACADEMIA
(FÓRUM

ACADÊMICO DO
BIM)

CONSELHO DE
ESTRATÉGIA DE
TECNOLOGIAS
(TSB)

Governo do Refino Unfido

Gabfinete do Governo/
Mfinfistérfio da Inovação Empresarfiafl e da Quaflfificação

Grupo de Trabaflho BIM

Ffigura 3. Atores flíderes do BIM no Refino Unfido
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A-1) GRUPO DE TRABALHO BIM

É o prfincfipafl grupo responsávefl pefla reaflfização da 
Estratégfia Governamentafl de Construção, reunfindo 
a experfiêncfia do governo, da findústrfia, de finstfitutos e 
da Academfia. É encarregado de produzfir 20 pacotes 
de trabaflhos em quatro vertentes: engajamento 
das partes finteressadas e da mídfia; resufltados 
e produtfivfidade; comercfiafl e flegafl; e finstrução e 
academfia. A abordagem dessas vertentes procura 
garantfir a consfistêncfia e eficfiêncfia dos trabaflhos 
entre os mfinfistérfios até 2016. Todos os protocoflos, 
estratégfias e as normas e especfificações do BIM 
apresentados na seção anterfior são desenvoflvfidos 
com o apofio do Grupo de Trabaflho BIM e sua rede 

de especfiaflfistas nos setores púbflfico, prfivado e na 
Academfia. O Grupo de Trabaflho também fincentfiva 
e patrocfina estudos de caso do BIM reaflfizados por 
entfidades governamentafis flocafis e centrafis, dos 
quafis, os reaflfizados entre 2011 e 2013 podem 
ser vfistos na Ffigura 4. Um desses estudos de 
caso, o Cookham Wood, por exempflo, reaflfizado 
peflo Mfinfistérfio da Justfiça e de Exceflêncfia em 
Edfificações, pode ser acessado peflo segufinte flfink: 
https://www.gov.uk/government/pubflficatfions.  O  
Anexo A contém os aprendfizados obtfidos com esse 
estudo de caso, fornecfido peflo Mfinfistérfio da Justfiça. 
Mafis finformações acerca do Grupo de Trabaflho BIM 
podem ser vfistas em: http://www.bfimtaskgroup.org/

Ffigura 4. Estudos de caso patrocfinados peflo Grupo de Trabaflho BIM
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A-2) CONSELHO DA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO (CIC)

O CIC é um dos mafiores fóruns profissfionafis, 
com 500.000 membros e mafis de 25.000 firmas 
de consufltores em construção. É o mafior grupo 
para tratar de todos os aspectos reflacfionados a 
ambfientes organfizados. No escopo da Estratégfia 
Governamentafl para BIM, o CIC é encarregado 
de assegurar o engajamento da findústrfia. Suas 
partficfipações mafis fimportantes foram:

(ver A-1 na seção 1.3);

como a BS 1192-2;

do BIM” para dfissemfinar o Modeflo de forma 
consfistente por todo o país, auxfiflfiando, 
majorfitarfiamente, PMEs (pequenas e médfias 
empresas) e cflfientes menores a consegufir 
consufltorfia de redes flocafis; 

entfidades comercfiafis para consegufir que o BIM 
seja adotado por todas as comunfidades do setor 
de construção, especfiaflmente peflas PMEs.

A-3) CENTROS REGIONAIS DO BIM 

Uma rede de 11 centros regfionafis do BIM (Ffigura 
5) fofi estabeflecfida em dezembro de 2012. Sua 
crfiação tem como objetfivo garantfir profundfidade e 
aflcance no engajamento das partes finteressadas 
regfionafis e feedback em debates nacfionafis. Cada 
centro regfionafl é presfidfido por um “promotor 
regfionafl do BIM”, que atua como eflo entre nação e 
regfião. Tafis centros ajudam no compartfiflhamento, 
dentro de suas redes, do BufifldfingSmart e das 

meflhores prátficas. Também organfizam uma sérfie 
perfiódfica e gratufita de eventos temátficos do BIM, 
mufitas vezes em coflaboração com unfiversfidades, 
para que organfizações do setor de construção 
recebam aconseflhamento de empresas flocafis 
que fimpflementaram ou estejam fimpflementando 
esse Modeflo. Dofis exempflos típficos de eventos 
organfizados por um centro regfionafl do BIM foram 
fiflustrados na Ffigura 6.

Ffigura 5. A rede brfitânfica de 11 centros regfionafis 
do BIM
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Ffigura 6. Exempflos de eventos do BIM organfizados peflo Centro do BIM NE 

Data: 12 de junho

Horárfio: 17:30 – 19:30

Locafl: CenturfiaBufifldfing, Unfiversfidade de Teessfide

20 sflfides de 20 segundos cada! Aflguns dos flíderes do BIM do Nordeste firão, rapfidamente, de manefira 
dfivertfida e finformatfiva, passar suas experfiêncfias com os desenvoflvfimentos do BIM dentro dos seus 
negócfios.

Paflestrantes — Summers Inman, Nfiven, SDS, Kfiers, CoflourUDL. O evento é gratufito e será patrocfinado 
por 4Projects.

Para fazer seu regfistro, favor entrar em contato com Leanne, através do número 0191 374 0233 ou e-mafifl 
fleanne@cene.org.uk.

Data: 26 de junho

Horárfio: 17:30 – 19:30

Locafl: Safla CCE 1002, Unfiversfidade de Northumbrfia, Eflflfison Bufifldfing

A área, com probabfiflfidade de receber as mafiores mudanças devfido à fimpflementação do BIM é provávefl 
que esteja construfindo servfiços. Esse evento ajudará a todos aquefles da equfipe de projeto a entender 
o que é esperado e exfigfido no escopo de trabaflho da CIBSE.

Paflestrantes — SDS e outros. O evento é gratufito e será patrocfinado por CIC.

Para fazer seu regfistro, favor entrar em contato com Leanne, através do número 0191 374 0223 ou e-mafifl 
fleanne@cene.org.uk.
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A-4) GRUPO DE EMPREITEIRAS DO 
REINO UNIDO (UKCG) 

O UKCG é a assocfiação mafis fimportante de 
emprefitefiras no Refino Unfido, representando 
mafis de 30 das prfincfipafis emprefitefiras do país. 
Sua coflaboração com o Grupo de Trabaflho BIM é 
fundamentafl para a cadefia de fornecfimento, uma 
vez que oferece orfientações para a fimpflementação 
do BIM e métodos para sua dfissemfinação. O 
objetfivo do Grupo de Trabaflho UKCG é “finformar e 
apofiar seus fintegrantes na fimpflementação do BIM 
e fornecer finformação e orfientação para assegurar 
a consfistêncfia de abordagens em toda a cadefia de 
fornecfimento, possfibfiflfitando coflaboração”. 

A-5) ASSOCIAÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO (CPA)

A CPA representa fabrficantes e fornecedores de 
materfiafis e produtos de construção, fincflufindo a 
afiflfiação de 24 grandes empresas e 40 assocfiações 
comercfiafis do setor. Essas empresas correspondem 
a mafis de 80% do setor, que é estfimado em 50 
bfiflhões de flfibras. A coflaboração da CPA com o 
Grupo de Trabaflho do BIM é fundamentafl para 
garantfir que dados de materfiafis de construção 
sejam dfisponfibfiflfizados para os estágfios de projeto 
e da operacfionaflfização da construção, e que os 
dados operacfionafis possam ser envfiados de voflta 
aos fornecedores conforme necessárfio. Uma 
finficfiatfiva recente, promovfida pefla CPA e pefla NBS, 
para educar os fabrficantes e fornecedores sobre 
o assunto fofi a pubflficação do gufia fintfituflado “BIM 
para apavorados” (tradução flfivre). Seu objetfivo é 
auxfiflfiar os fabrficantes a compreenderem o debate 
mafis ampflo sobre BIM e seus possívefis fimpactos no 
setor de fabrficação e dfistrfibufição de materfiafis de 
construção. É possívefl bafixá-flo em: 
http://www.thenbs.com/BIM-FM/downfload.asp

A-6) FÓRUM ACADÊMICO DO BIM (BAF)

O Fórum fofi estabeflecfido ao finafl de 2011 e conta 
com representantes de pratficamente todas as 
Escoflas de Ambfiente Urbanfizado no Refino Unfido 
(Ffigura 7). Fofi fideaflfizado para enfrentar os desafios 
acadêmficos postos pefla fimpflementação do BIM 
no Ensfino Superfior. Especfificamente, a mfissão do 
BAF é “crfiar um grupo dfinâmfico para desenvoflver 
e promover os aspectos de capacfitação, 
aprendfizagem e pesqufisa do BIM por mefio de forte 
coflaboração e cooperação”. Em junho de 2013, o 
BAF pubflficou o reflatórfio chamado  “Impflementando 
o Modeflo de Informação da Construção (BIM) no 
currícuflo”, que traça um mapa com vfisão a flongo 
prazo para a fimpflementação do ensfino do BIM nos 
nívefis adequados dentro de matérfias específicas da 
graduação e pós-graduação. Os mafis fimportantes 
prfincípfios e resufltados do reflatórfio serão 
apresentados na seção 1.8 (Ensfino) desse estudo.

A-7) CONSELHO DE ESTRATÉGIA DE 
TECNOLOGIAS (TSB)

O TSB é o prfincfipafl órgão de finovações do Refino 
Unfido, sendo financfiado peflo Mfinfistérfio da Inovação 
Empresarfiafl e da Quaflfificação Profissfionafl (BIS). O 
Conseflho tem por objetfivo coflocar o Refino Unfido 
como flíder mundfiafl em áreas de finovação que 
enfrentam os prfincfipafis desafios gflobafis. Com 
reflação ao BIM, o TSB tem ajudado a financfiar um 
número sfignfificatfivo de projetos flocafis (Parcerfia de 
Compartfiflhamento de Conhecfimento – KTP) entre 
PMEs e centros de conhecfimento (unfiversfidades). 
O TSB atuaflmente financfia um fimportante projeto 
nacfionafl do BIM que busca a entrega do “Pflano de 
Trabaflho Dfigfitafl”, uma peça fundamentafl para o 
nívefl 2 do Modeflo. Este projeto será apresentado 
resumfidamente na seção 1.9 (Infraestrutura de 
Tecnoflogfia).     
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Ffigura 7. Parcefiros do BAF e suas flocaflfizações no Refino Unfido

A-8) GRUPOS DE INTERESSE DO BIM

Um número expressfivo de grupos de finteresse em 
BIM (BIM 4) fofi formado vofluntarfiamente no Refino 
Unfido nos úfltfimos três anos. Em sua mafiorfia, são 
grupos nacfionafis focados ou em uma apflficação 

específica do BIM (ex.: BIM4Ffitout, Orçamento para 
BIM), ou na fimpflementação do Modeflo em um setor 
específico (ex.: BIM4Water, BIM4Retafifl, etc.). Pode-
se encontrar uma flfista de tafis grupos BIM 4 com 
os respectfivos flfinks para suas págfinas em: http://
www.bfimtaskgroup.org/partners-3/
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1.5 RESULTADOS 
PADRONIZADOS/ 
BIBLIOTECA DIGITAL 

Os resufltados padronfizados do BIM fincfluem 
eflementos tafis como bfibflfiotecas dfigfitafis de objetos 
dfinâmficos e rficos em dados, desenvoflvfidos de 
acordo com um sfistema de cflassfificação oficfiafl 
e/ou com sfistemas de especfificações, de forma 
a permfitfir detaflhamento, sefleção e aqufisfição 
efletrônficos e facfiflfitar a fideaflfização de projetos, 
sfimuflações por modeflos, gastos e anáflfises. De fato, 
aflguns dos prfincfipafis reflatórfios da findústrfia (como o 
McGraw Hfiflfl Constructfion, 2010) reaflfizados a partfir 
da observação de profissfionafis AEC na Europa 
Ocfidentafl fidentfificaram que fincorporar dados mafis 
detaflhados e especfificações do fabrficante sobre 
materfiafis de construção permfite aos usuárfios ter 
meflhores fidefias nos estágfios concefituafis finficfiafis, 
eflaborar anáflfises de eficfiêncfia energétfica mafis 
precfisas e facfiflfitar estfimatfivas de custo. Mafis 
de 70% dos usuárfios acredfitam que essa é uma 
área mufito fimportante para o aprfimoramento, e 
arqufitetos coflocam-na como a mafis fimportante.  

No Refino Unfido, não há finficfiatfivas púbflficas nessa 
área, mas exfistem finficfiatfivas prfivadas (como a 
Bfibflfioteca Nacfionafl Dfigfitafl do BIM NBS e a Loja BIM) 
que têm conduzfido o mercado nos úfltfimos 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 prfincfipafl característfica dessa bfibflfioteca é que 
fofi desenvoflvfida e é mantfida pefla Especfificação 
Nacfionafl de Edfificações (NBS – Natfionafl Bufifldfing 
Specfificatfion), de proprfiedade do Instfituto Reafl de 
Arqufitetos Brfitânficos (RIBA). 

A NBS fofi formada há 40 anos, quando o RIBA 
percebeu que todas as empresas no Refino 
Unfido desperdfiçavam tempo e mão-de-obra no 
desenvoflvfimento e na manutenção de seus próprfios 
sfistemas de especfificação e de suas bfibflfiotecas. 
Não havfia padrão para descrever um trabaflho ou 
materfiafl de construção, e a NBS nasceu com este 
objetfivo sfignfificatfivo em mente. A NBS é um sfistema 
do Refino Unfido para a especfificação de edfificações, 
utfiflfizado por arqufitetos e demafis profissfionafis da 
findústrfia para descrever materfiafis, normas e mão-
de-obra de projetos. As prfimefiras especfificações da 
organfização formavam um portfóflfio que evoflufiu ao 
flongo de 40 anos até vfirar um novo sfistema dfigfitafl 
apofiado na moderna tecnoflogfia de armazenamento 
em nuvem. 

Há ofito anos, a NBS percebeu que as especfificações 
constfituíram uma parte fundamentafl do BIM e que, 
para tafl, necessfitarfiam de mudanças. Começaram, 
então, a desenvoflver um “sfistema de especfificação 
por objetos”, e, em 2012, fofi flançado NBS Create, 
a prfimefira ferramenta de especfificações em BIM no 
Refino Unfido e na Europa. 

O NBS Create, como sfistema de especfificações em 
BIM, tem uma sérfie de característficas prfincfipafis: 

 usa um sfistema de 
cflassfificação estruturado chamado “Unficflass2” 
para cflassfificar materfiafis e trabaflhos de 
edfificações. O Unficflass2 estrutura finformações 
de forma que fiquem acessívefis a todos os 
partficfipantes no cficflo de vfida de um projeto. 
É utfiflfizado pefla mafior parte das entfidades de 
construção e por finstfitufições profissfionafis. 
Está dfisponívefl onflfine em dfiversos formatos 
e é gerfido por um tfime de especfiaflfistas que 
monfitoram soflficfitações, atuaflfizam e controflam 
as dfiversas versões;
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ampflas orfientações para cada 
eflemento de uma possívefl construção são 
crfiadas com rfigor técnfico e mantfidas segufindo 
normas e reguflamentos. Logo, as empresas 
não precfisarão mafis manter suas próprfias e 
dfispendfiosas bfibflfiotecas; 

os  especfificadores  podem  seflecfionar  
dfiretamente cfláusuflas proprfietárfias de fitens 
fabrficados. Como tafis cfláusuflas são crfiadas e 
verfificadas com rfigor técnfico, há segurança de 
que as especfificações proprfietárfias do fabrficante 
serão finserfidas no mesmo padrão das cfláusuflas 
genérficas;

esse servfiço oferecfido 
peflo NBS Create é financfiado de duas formas. Os 
usuárfios pagam uma mensaflfidade para utfiflfizá-flo 
e os fabrficantes pagam para ter seus produtos 
construídos em formato de especfificação NBS e 
finserfidos no software.  

A Ffigura 8 mostra como o NBS Create é fintegrado ao 
Revfit, como um pflug-fin, para permfitfir que usuárfios 
possam apresentar com facfiflfidade as cfláusuflas 
genérficas e proprfietárfias em seus eflementos de 
construção. 

Ffigura 8. NBS Create fintegrado ao Revfit e mostrando cfláusuflas genérficas para a coflocação de madefira e 
pfisos compostos 
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Há três anos, a NBS percebeu que os mesmos 
probflemas com finformações de especfificação peflos 
quafis efla passou há 40 anos também estavam 
acontecendo com os objetos do BIM. As empresas 
estavam desenvoflvendo suas próprfias bfibflfiotecas 
de objetos e não havfia padronfização. Isso não 
era somente um desperdícfio de recursos, como 
também dfificufltava a anáflfise de edfificações, já que 
os dados não eram estruturados nos objetos de um 
modeflo. Então a NBS empenhou-se em desenvoflver 
uma Bfibflfioteca Nacfionafl do BIM. 

A abordagem técnfica (ou seja, usar Unficflass2 como 
um sfistema de cflassfificação, objetos avançados do 
BIM genérficos e proprfietárfios, e permfitfir a crfiação 
avançada de dados e geometrfia em 3D) adotada 
para desenvoflver a Bfibflfioteca Nacfionafl Dfigfitafl do 
BIM é mufito semeflhante ao NBS Create, excetuando 
o modeflo comercfiafl. Toda a recefita vem dos servfiços 
de fabrficantes de materfiafis e produtos, fincflufindo os 
servfiços de crfiação e hospedagem. Os usuárfios 
têm acesso flfivre à bfibflfioteca e a downfloads. A 
Bfibflfioteca Nacfionafl do BIM busca hospedar um 

grande número de sfistemas e produtos, como 
paredes, janeflas, portas, fundações, revestfimentos 
e teflhados, com vfistas a tornar-se a prfincfipafl 
fonte de objetos do BIM, sejam padronfizados 
ou proprfietárfios. A NBS também dfisponfibfiflfiza 
gratufitamente à findústrfia gufias com os parâmetros 
de finformação necessárfios para cada objeto do 
BIM, que fincfluem os Parâmetros de Bfibflfioteca 
Nacfionafl do BIM, Parâmetros NBS, Parâmetros dos 
Fabrficantes, Parâmetros IFC e Parâmetros COBfie. 
Pode-se vfisuaflfizar no flfink abafixo um exempflo de 
tafl gufia com parâmetros para bflocos de concreto 
agregados: http://www.natfionaflbfimflfibrary.com/. A 
Ffigura 9 apresenta uma amostra do gufia (em formato 
PDF) e os dfiversos formatos abertos e proprfietárfios 
dfisponívefis para cada famíflfia de objetos BIM. Após 
o desenvoflvfimento da Bfibflfioteca Nacfionafl do BIM, 
surgfiu a oportunfidade de desenvoflver um eflo entre 
os objetos de um software de arqufitetura como o 
Revfit, a especfificação do NBS Create e os Objetos 
da Bfibflfioteca Nacfionafl do BIM por mefio de pflug-fins 
(Ffigura 10).  

Ffigura 9. Gufia para parâmetros de finformação e opções de downfload de objetos BIM
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Ffigura 10. Eflo entre o software de arqufitetura em BIM (Revfit), o sfistema de especfificação (NBS Create)
 e a Bfibflfioteca Nacfionafl do BIM

A fintegração entre os três sfistemas dá aos usuárfios do 
Revfit ou de outro apflficatfivo de projeto a oportunfidade 
de escoflher e utfiflfizar objetos BIM e reflacfioná-flos 
dfiretamente a suas respectfivas especfificações no 
software. Tafl sfistema fofi chamado de “Sfistema Eco 
BIM NBS” e permfite ao arqufiteto acessar todas as 
especfificações NBS reflatfivas a cada eflemento do 
projeto (como eflementos desatfivados do projeto 
de um banhefiro) dfiretamente por mefio do Revfit. 
Uma vez que o arqufiteto fidentfificar os sfistemas 
adequados, efle pode buscar em mfiflhares de objetos 
BIM gratufitos e arrastá-flo dfiretamente para o 
projeto em andamento. A Bfibflfioteca Nacfionafl Dfigfitafl 
do BIM tem ferramentas de pesqufisa que ajudam 
o arqufiteto a fifltrar os resufltados e encontrar um 

produto adequado, aflém de ter funções finteflfigentes 
que verfificam se todas as finformações no BIM estão 
coordenadas e coerentes, poupando consfiderávefis 
esforços manuafis de verfificação. Detecta, 
afinda, finconsfistêncfias entre as finformações de 
especfificações do NBS Create e a geometrfia do 
Revfit e fidentfifica a fonte das mudanças. Por fim, 
crfia eflementos de saída de COBfie (estrutura de 
dados seflecfionados do governo do Refino Unfido e 
troca de finformações entre a entrega do capfitafl e 
a fase operacfionafl do bem) preenchfidos com um 
arqufivo de IFC. Uma demonstração em vídeo das 
formas de funcfionamento de todo o sfistema pode 
ser vfista no segufinte flfink: http://www.thenbs.com/
topfics/BIM/. 



83

DIÁLOGOS SETORIAIS PARA BIM - 
BUILDING INFORMATION MODELING NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA

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 arqufitetura Warfing and Netts no Nordeste 
da Ingflaterra e, no finafl dos anos 90, o atuafl CEO, 
Rob Charflton, começou a finvestfigar e pesqufisar 
softwares paramétrficos. Efle descobrfiu o Revfit 
Technoflogfies em 2000 e comprou sua prfimefira 
flficença.

Em 2005, a organfização termfinou sua prfimefira 
edfificação com o software. Em 2007, Warfing and 
Netts trocou o nome para Space Group como 
forma de enfatfizar seu aflcance cada vez mafior. 
O grupo recebeu retorno do seu finvestfimento no 
Revfit quando a desenvoflvedora Autodesk adqufirfiu 
o software e o termo BIM fofi adotado pefla findústrfia. 
Fofi neste contexto que o Space Group começou 
a fidentfificar as oportunfidades de mercado. Em 
2011, a BIM.Technoflogfies fofi formada como uma 
dfivfisão de consufltorfia especfiaflfizada em BIM no 
empreendfimento.

Ao operar a BIM.Technoflogfies, tornou-se cflaro 
para o Space Group que haverfia a necessfidade de 
finformações e modeflos específicos de fabrficantes 
durante o projeto concefituafl. Já estavam dfisponívefis 
na Internet modeflos e famíflfias, mas a quaflfidade 
defles era firreguflar.

Uma pequena equfipe finterna, composta por Rob 
Charflton, Adam Ward e James Austfin, dentre 
outros, começou a desenvoflver um protótfipo e 
modeflo de negócfios para uma bfibflfioteca dfigfitafl do 
BIM. O sfite orfigfinafl fofi desenvoflvfido por Adam Ward 
em uma pflataforma Joomfla. Mufitos profissfionafis 
trabaflharam durante nofites e fins de semana para 
desenvoflver conteúdo para o sfite (BIMStore). Os 
prfimefiros produtos a entrarem na bfibflfioteca dfigfitafl 
do BIM foram fiPads e cflarabofias Veflux.

A BIMStore finficfiou seus servfiços em 1º de abrfifl 
de 2011, e pouco tempo depofis, a Zehnder 
entrou como prfimefiro cflfiente pagante. A BIMStore 
contfinuou a crescer e a desenvoflver conteúdo, com 
uma equfipe de crfiação dedficada e reunfida para 
produzfir componentes para os fabrficantes que não 
tfinham equfipe finterna para tafl.

Nove meses após seu flançamento, houve uma 
atuaflfização da marca, abrfindo camfinho para o 
flançamento de um empreendfimento novo em abrfifl 
de 2013, quando, em apenas um ano, anuncfiaram 
a BIMStore 3.0 que utfiflfiza um sfistema fintefiramente 
customfizado.  

Desde sua crfiação e em sua reflatfivamente breve 
vfida, a BIMStore já consegufiu 70 fabrficantes, um 
número que se traduz em 4.282 objetos. Possufi 
10.000 usuárfios regfistrados e 400.000 downfloads 
desde o flançamento. O tráfego no sfite contfinua a 
crescer e mfigrará para a Amazon S3 até o outono 
de 2014.

O modeflo de negócfios da BIMStore é pensado para 
ser amfigávefl tanto ao fabrficante quanto ao usuárfio. 
Os usuárfios têm acesso flfivre a todo o conteúdo 
exfistente. É necessárfio regfistrar-se, mas não há 
mensaflfidade. Fabrficantes pagam uma taxa de 
hospedagem anuafl. A BIMStore pode crfiar conteúdo 
para fornecedores ou pode hospedar o de tercefiros, 
se estfiver dentro dos padrões compatívefis. Gufias 
passo-a-passo para todos os softwares de crfiação 
em BIM (como Autodesk/Revfit, Graphfisoft/ArchfiCAD, 
Bentfley/Archfitecture  e Vectorworks) estão  
dfisponívefis para uso por parte dos fabrficantes para a 
crfiação de suas famíflfias de produto e para finserfir os 
metadados necessárfios para quaflfificá-flas como um 
conteúdo BIMStore. Tafis gufias especfificam o nívefl 
de detaflhes para o desenvoflvfimento de modeflos 
3D, quafis metadados que devem ser fincfluídos com 
o modeflo 3D para ficar em conformfidade com as 
normas e especfificações brfitânficas, e orfientações 
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gerafis acerca do gerencfiamento do tamanho e 
configuração da famíflfia, geração de vfisão em 3D e 
apflficação de materfiafis. Os fabrficantes na BIMstore 
também recebem um pafinefl que flhes permfite 
verfificar os downfloads por cada usuárfio findfivfiduafl.

As flojas da BIMStore só hospedam conteúdo 
que esteja de acordo com as normas brfitânficas 
e finternacfionafis (BS 1192:2012, PAS1192:4 
– COBfie, Unficflass, Masterformat, Unfiformat e 
Omnficflass), aflém de ter sua quaflfidade verfificada 
antes de ser dfisponfibfiflfizado. A Ffigura 11 mostra a 
flfistagem de um objeto BIM de cortfinas na BIMStore. 
Já a Ffigura 12 exempflfifica os parâmetros mínfimos 
de dados COBfie necessárfios a quaflquer conteúdo 
dfisponívefl. Não é necessárfio o preenchfimento de 
aflguns dos campos COBfie nesta fase. Por exempflo, 
a «DataDeInícfioDeGarantfia» será preenchfida pefla 
emprefitefira ou peflo cflfiente após a entrega do 
COBfie, porém é fimportante que tafl parâmetro exfista 

ao ser exportado. Ao cumprfir com especfificações e 
sfistemas de cflassfificação nacfionafis padronfizados, 
os usuárfios têm mafior confiança no conteúdo que 
efles bafixam e usam. Os usuárfios também recebem 
um apflficatfivo de desktop que flhes dá acesso a todo 
o conteúdo da floja  dfiretamente por mefio de seu 
software BIM. Efles também podem cflassfificar como 
“favorfitos” aflguns objetos que quefiram e quafisquer 
revfisões de produtos que já foram bafixados ou 
“cflassfificados como favorfitos” peflos usuárfios serão 
automatficamente notfificadas. 

A versão de 2014 do sfite oferece outras opções 
como o BIMsheflf - tecnoflogfia da BIMStore revfisada 
para os sfites dos próprfios fabrficantes. Com esta 
tecnoflogfia, usuárfios podem vfisuaflfizar os produtos 
de um fabrficante específico nestes sfites e bafixá-flos 
por mefio dos servfidores da BIMStore.

Ffigura 11. Lfistagem de um objeto BIM de fachadas na BIMstore.
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NOME DO PARÂMETRO PREENCHIMENTO DE EXEMPLO
TIPO DE 

PREENCHIMENTO
NECESSIDADE DE 
PREENCHIMENTO

Nome Furnfiture-Desk_Hefight_Tabfle-Round-
Steeflcase-MedfiaScape

Texto Padrão

Descrfição Medfiascape é a soflução únfica para vencer a 
tríade de desafios que as empresas enfrentam 
para fazer seus flocafis de trabaflho funcfionarem 
meflhor - tornar as equfipes mafis produtfivas e 
crfiatfivas, otfimfizando o m2 da zona coflaboratfiva 
e oferecendo acesso fácfifl e finstantâneo a 
tecnoflogfia e finformação.

Texto Padrão

NomeDeTfipo 2000mmx2000mmx900mm Arqueada Texto Padrão

Crfiado em 06 de setembro de 2011 Texto Não

Crfiado por Joe Bfloggs Texto Não

Identfificadorext 84629AKDB08941ABZ09221 Texto Não

NúmeroDeSérfie 002374103 Número Não

DataDeInstaflação 12 de outubro de 2012 Texto Não

DataDeInícfioDeGarantfia 12 de outubro de 2012 Texto Não

DuraçãoDeGarantfia 6 Número Intefiro Não

CódfigoDeBarra 23212320065230 Número Não

IdentfificadorDoBem SPA00021 Texto Não

TfipoDeBem Imobfiflfizado Texto Sfim

PartesDoAvaflfista finfo@steeflcase.com Texto Sfim

TrabaflhoDoAvaflfista finfo@acmefurnature.com Texto Não

BIMStore

1.6 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Um arcabouço reguflatórfio para projetos BIM é 
um conjunto de regras dentro das quafis cada 
uma das partes envoflvfidas está sujefita e fincflufi 
obrfigações, dfirefitos de proprfiedade finteflectuafl, 
responsabfiflfidades e findenfização profissfionafl, entre 

outros. As mudanças necessárfias aos arcabouços 
reguflatórfios e contratos exfistentes frequentemente 
foram apresentadas como parte de protocoflos 
(como os Protocoflos CIC no Refino Unfido) ou como 
adendos BIM específicos, como o Documento E202 
– Exfibfição e Consenso de Protocoflos de Modeflagem 
de Informações da Construção DOCS 301, o Adendo 
de Modeflagem de Informações da Construção (AIA, 
2012), e os Documentos de Consenso de Adenda 
BIM 301 (AGC, 2006) nos Estados Unfidos.  
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Os protocoflos CIC apresentados na seção 1 (A 1-3), 
que aflmejam ser fincorporados como um documento 
de contrato, proveem que as partes:

expflficfitadas peflo protocoflo;

sob o protocoflo; e 

de responsabfiflfidades estabeflecfidos no protocoflo.

Os protocoflos CIC fincfluem os segufintes eflementos 
reguflamentares:

 A obrfigação do empregador (cflfiente) 
é desfignar um gestor de finformações em tempo 
fintegrafl até o fim do projeto. Todos os partficfipantes 
têm obrfigação de fornecer finformações de acordo 
com a “Exfigêncfia de Informação”, modeflos de 
acordo com o Nívefl de Detaflhe (“LOD”) e/ou 
fornecfimento de dados em formato semeflhante 
ao protocoflo CIC proforma apresentado no anexo. 
Tafis detaflhes são específicos para cada projeto e 
o empregador/cflfiente, ou o gestor de finformações, 
deve trabaflhar e definfir cflaramente tafis detaflhes 
que são as obrfigações-base das partes envoflvfidas 
no projeto;

Os 
IPRs das modeflagens geradas são de proprfiedade do 
arqufiteto/consufltor que as produz e são flficencfiados 
ou subflficencfiados ao Empregador e entre as 
partes para “propósfito permfitfido”, sendo definfido 
como: “um propósfito reflacfionado ao Projeto (ou à 
construção, operação e manutenção do Projeto) 
consfistente com o Nívefl de Detaflhe apflficávefl do 
Modeflo pertfinente (fincflufindo Modeflos que sejam 
partes de um Modeflo Federado) e o propósfito para 
o quafl o Modeflo pertfinente fofi preparado”;

partes fintegrantes do 
projeto que forneçam modeflagens para propósfitos 
específicos são dfispensadas de responsabfiflfidade 
se a modeflagem produzfida não for utfiflfizada com 
o propósfito para quafl fofi pensada ou permfitfida. 
Também não são responsabfiflfizadas por quafisquer 
danos ou aflterações findesejadas dos dados 
efletrônficos que ocorram após a transmfissão de um 
modeflo por um fintegrante da equfipe de um projeto, 
a menos que ocasfionada por quebra de protocoflo. 
No entanto, os protocoflos não especfificam as 
consequêncfias do não cumprfimento das obrfigações 
supracfitadas. Já fofi sugerfido em uma “mesa redonda 
do BIM” que a reparação, para o caso de uma parte 
não cumprfir com suas obrfigações básficas, seja a 
mesma estabeflecfida nos contratos de construção e 
documentos pertfinentes já exfistentes; 
(http://www.thenbs.com/nbstv/BIM).·

O CIC 
pubflficou um “gufia das meflhores prátficas para 
seguro de findenfização profissfionafl ao utfiflfizar 
Modeflagens de Informações da Construção” (CIC, 
2013) que resume as prfincfipafis áreas de rfisco 
que seguradores de findenfização profissfionafl (“PI”) 
assocfiam ao BIM de Nívefl 2. Tafl gufia mostra que 
não há ocorrêncfias sérfias em número suficfiente 
reflacfionadas ao BIM de Nívefl 2 para justfificar 
restrfições na cobertura ou aflterações no prêmfio de 
consufltores. Contudo, o gufia sugere que consufltores 
busquem garantfias de corretores antes de finficfiar 
um projeto do BIM de Nívefl 2. 

O fimpacto mencfionado sobre o BIM de Nívefl 2 está 
aflfinhado com o prfincípfio dos protocoflos CIC, que é 
o de fazer o menor número possívefl de mudanças 
necessárfias nos dfisposfitfivos contratuafis pré-
exfistentes de projetos de edfificações. Um debate na 
JCT (Jofint Contracts Trfibunafl) News (2011) aponta 
que todos os contratos exfistentes que promovem o 
trabaflho coflaboratfivo ou aspectos de parcerfia, tafis 
como o NEC3, a Exceflêncfia em Construção JCT 
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(contratos para parcerfias ou trabaflho coflaboratfivo) 
e o PPC2000 (Project Partnerfing Contract - 
contrato únfico para múfltfipflas partes) podem ser 
prontamente adaptados a um processo de acordo 
com os padrões BIM. O estudo de caso Cookham 
Wood do Mfinfistérfio da Justfiça utfiflfizou o PPC2000 
para um projeto BIM de Nívefl 2, e concflufiu-se que 
o mesmo não necessfita de quafisquer emendas ou 
protocoflos contratuafis do Modeflo para aflcançar o 
BIM de Nívefl 2.

1.7 MEDIÇÃO E 
OTIMIZAÇÃO

A medfição é a prfimefira etapa que fleva ao controfle 
e, subsequentemente, ao aprfimoramento e à 
otfimfização. Medfir o desempenho do BIM em 
findfivíduos, organfizações e projetos é, portanto, 
um requfisfito preflfimfinar para a meflhorfia de seu 
desempenho.  Ademafis, a dfisponfibfiflfidade de 
findficadores para a medfição de tafis desempenhos 
deve se tornar a base de quaflquer forma de 
certfificação e credencfiamento.  

Até este momento, não há no Refino Unfido quaflquer 
conjunto de findficadores definfido ou estabeflecfido 
para medfir o desempenho do BIM em findfivíduos, 
organfizações ou projetos. Na verdade, o Grupo de 
Trabaflho do BIM, na seção de Perguntas Frequentes 
acerca do Modeflo, em seu websfite (http://www.
bfimtaskgroup.org/bfim-faqs/), afirmou que o “GT 
não aconseflha a fintrodução de um sfistema de 
avaflfiação da conformfidade para o trefinamento 
e ensfino do BIM”. Ao mesmo tempo, esse Grupo 
dfivuflgou que pflaneja fintroduzfir uma “Estrutura 
de Resufltados de Aprendfizagem do BIM” para 
descrever os resufltados que o trefinamento e ensfino 
do BIM devem consfiderar. Um quadro semeflhante 
fofi pubflficado em juflho de 2012 e organfizou os 
resufltados de aprendfizagem em três nívefis: 

 Os resufltados no nívefl 
estratégfico centram-se na compreensão da 
proposta de vaflor do BIM, nas exfigêncfias 
governamentafis, no contexto de adesão ao 
Modeflo pefla findústrfia, nos fimpactos no cflfiente 
e em reflacfionamentos, no desenvoflvfimento de 
modeflos de finvestfimento, etc;

Resufltados nesse nívefl fincfluem 
um conjunto de aprendfizados em setores-
chave, como a aqufisfição de recursos finternos, 
o desenvoflvfimento de pflanos empresarfiafis e 
organfizacfionafis, o gerencfiamento de exfigêncfias 
externas, a gestão de pessoas, a gestão de 
processos e a gestão de finfraestrutura técnfica;

Nesse representam a capacfidade 
dos findfivíduos em fidentfificar as exfigêncfias 
do projeto, avaflfiar dados contextuafis e seus 
fimpactos no desenvoflvfimento do mesmo, 
desenvoflver  sofluções,  gerencfiar  suas  
finformações, fimpflementar o processo de 
aqufisfição, admfinfistrar a entrega do projeto e as 
finformações de finstaflações, etc. 

Cada um dos resufltados de aprendfizagem 
mostrados acfima tem uma sérfie de eflementos a 
serem aprendfidos. Por exempflo, os resufltados de 
aprendfizagem de gerencfiamento de finstaflações 
no nívefl gerencfiafl abrangem todos os eflementos 
exempflfificados na Ffigura 13.
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GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES
Entender a forma como BIM pode ser adotado no gerencfiamento de finstaflações ao ser capaz de: oferecer 
finformações para ajudar no uso e no pflanejamento de manutenção de proprfiedade, sfistemas e servfiços;
Obter e avaflfiar feedback de projetos e reaflfizar aprfimoramentos;
Adequar o espaço e as finstaflações às exfigêncfias fidentfificadas;
Monfitorar e controflar o uso de bens e proprfiedade;
Pflanejar e programar trabaflho para bens exfistentes; 
Gerencfiar programas de trabaflho para bens exfistentes; 
Impflementar poflítficas e programas acordados em trabaflhos de manutenção pré-pflanejados.

Ffigura 13. Resufltados de aprendfizagem de gerencfiamento de finstaflações para o nívefl de “gerencfiamento”

A estrutura preflfimfinar de resufltados de aprendfizagem 
do BIM pode ser vfisuaflfizado no segufinte flfink: http://
www.bfimtaskgroup.org.  

Por enquanto, não há certfificação em BIM 
consoflfidada para profissfionafis ou organfizações no 
Refino Unfido, apenas duas finficfiatfivas de certfificação 
em desenvoflvfimento.

Uma deflas fofi flançada peflo RICS - Royafl Instfitutfion 
of Chartered Surveyors (http://www.rfics.org) em 
outubro de 2013, chamada de “Certfificação de 
Gestor do BIM”. A certfificação em BIM do RICS é 
vofltada para orçamentfistas e profissfionafis da área 
de construção que já trabaflham com o Modeflo. 
De acordo com o RICS, a certfificação avaflfia as 
competêncfias em três áreas prfincfipafis, fincflufindo 
finficfiação, processos e coflaboração e fintegração do 
BIM e uma de duas áreas opcfionafis reflacfionadas a 
competêncfias comercfiafis e técnficas. O certfificado 
é dado com a avaflfiação de um trabaflho de 2.000 

paflavras por parte de uma banca de especfiaflfistas 
da findústrfia. 

A outra fofi flançada em 23 de abrfifl de 2014 peflo BRE- 
Bufifldfing Research Estabflfishment (http://www.bre.
co.uk), que engfloba uma sérfie de programas e 
avaflfiações credencfiadas do BIM que concederão 
status de profissfionafl certfificado, sendo destfinada a 
“Gestores de Informações” e “Gerentes de Entrega 
de Projetos”. Para os Gestores de Informações, 
o credencfiamento conta com duas opções de 
certfificação profissfionafl: Gestor de Informações de 
Tarefas do BIM de Nívefl 2 (TIM - Task Informatfion 
Manager) e Gestor de Informações de Projetos do 
BIM de Nívefl 2 (PIM - Project Informatfion Manager). 
Para “Gerentes de Entrega de Projetos”, a avaflfiação 
concede a certfificação de “Gestor de Entrega de 
Projetos do BIM de Nívefl 2 (PDM - Project Deflfivery 
Manager)”. 
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1.8 ENSINO E 
QUALIFICAÇÃO

Dados de pesqufisas e de empresas no Refino Unfido 
e no mundo apontam que a escassez de mão de 
obra quaflfificada com competêncfia em BIM é um dos 
prfincfipafis flfimfitadores da sua dfifusão na findústrfia de 
Arqufitetura, Engenharfia, Construção e Operação 
(AECO). Futuros profissfionafis de AECO e a mão de 
obra atuafl de toda a cadefia de fornecfimento e na 
área de ambfientes urbanfizados (ou seja, Arqufitetos, 
Medfidores-Orçamentfistas, Engenhefiros, Gerentes 
de Projeto, Fabrficantes, Gerentes de Instaflações, 
etc.) necessfitam de quaflfificação e competêncfia 
nesse Modeflo. Por fisso, o mercado precfisa estar 
aflfinhado ao ensfino superfior e formação profissfionafl. 
Logo, essa deve ser uma responsabfiflfidade conjunta 
de unfiversfidades, facufldades, comunfidades de 
empresa e organfizações AECO.

Os objetfivos do Grupo de Trabaflho do BIM com 
reflação ao ensfino e trefinamento são:

funcfionárfios do governo a curto prazo para 
projetos pfionefiros;

departamentos para a dfifusão a flongo prazo 
do BIM em trabaflhos púbflficos;

findústrfia para garantfir que a meta do BIM de 
Nívefl 2 do governo seja aflcançada até 2016.

O ponto de partfida para desenvoflver uma abordagem 
de ensfino e trefinamento, conforme estabeflecfido 
peflo Grupo de Trabaflho do BIM, deve ser o 
“Estrutura Inficfiafl de Resufltados de Aprendfizagem”.  
Essa estrutura apresenta uma flfistagem de aspectos 
estratégficos, gerencfiafis e técnficos a serem 
consfiderados durante o desenvoflvfimento de cursos 
profissfionaflfizantes de urbanfização. 

O BAF-BIM Academfic Forum (Fórum Acadêmfico do 
BIM) do Refino Unfido apresentou, em junho de 2013, 
uma estrutura para as metas de aprendfizado em 
BIM em programas de ambfientes urbanfizados, e se 
consoflfidou como a Estrutura Inficfiafl de Resufltados 
de Aprendfizagem do Grupo de Trabaflho do BIM 
em dfiferentes nívefis de dfiscfipflfinas específicas na 
graduação e na pós-graduação. A estrutura do BAF 
estabefleceu quatro nívefis (ausente, cfiente, exposto e 
fincorporado) de adfição do BIM nos currícuflos. Foram 
também definfidos seu fimpacto e sua extensão em 
cada nívefl em: currícuflo atuafl, estrutura, equfipe, 
finfraestrutura e flacuna de pesqufisa currficuflar. 
Ademafis definfiu os resufltados de aprendfizagem 
em três categorfias (conhecfimento e compreensão, 
competêncfias prátficas e competêncfias transferívefis) 
nos dfiferentes nívefis de ensfino superfior (ver Tabefla 
1): nívefl 4 (prfimefiro ano da graduação), nívefl 5 
(segundo ano da graduação), nívefl 6 (tercefiro ano) e 
nívefl 7 (pós-graduação). 

O BAF também afirmou que a estrutura de 
aprendfizagem desse Grupo deve finformar o 
aspecto de Desenvoflvfimento Profissfionafl Contínuo 
(CPD) das entfidades profissfionafis, que, por sua vez, 
escflarecem seus crfitérfios de aprovação. Contudo, 
até o momento, não há padrões expflícfitos de 
vaflfidação/aprovação dos cursos fefitos peflo Instfituto 
Reafl de Arqufitetos Brfitânficos. A fimpflementação atuafl 
do Modeflo em Instfitufições de Ensfino Superfior (HEIs, 
na sfigfla em fingflês) permanece flfimfitada a finformar 
e auxfiflfiar os aflunos a compreenderem os concefitos 
do BIM e a fimportâncfia da coflaboração. De acordo 
com o BAF (2013) “Até hoje, a mafiorfia das HEIs 
tem se apofiado no ensfino básfico da tecnoflogfia 
e sua funcfionaflfidade, que, no meflhor caso, 
sfignfifica apenas os aspectos mafis fundamentafis 
do BIM e não permfite, por sfi só, conhecfimento e 
compreensão” (p. 12). Aflgumas HEIs fincorporaram 
aspectos mufito específicos do BIM nos seus 
currícuflos de graduação. Na Unfiversfidade de 
Coventry, por exempflo, o BIM aparece no segundo 
ano dos cursos de Engenharfia Cfivfifl e Arqufitetura e 
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Urbanfismo em um projeto finterdfiscfipflfinar, focado 
apenas em pflanos de execução sem quafisquer 
prátficas de desenho, para finformar os aflunos sobre 
apflficações de trabaflho de trabaflho coflaboratfivo e 
fintegrado. 

Em pós-graduação, parece haver um número 
crescente de finstfitufições de Ensfino Superfior que 
dfisponfibfiflfizam cursos em BIM. Uma flfista não-
exaustfiva dos cursos de mestrado nesse Modeflo 
pode ser vfista na Tabefla 2. 

Essa flfista é composta por aquefles que tem a paflavra 
“BIM” expflícfita em seus títuflos. No entanto, há 
várfias outras unfiversfidades que têm BIM em seus 
cursos de mestrado sem essa menção expflícfita. 

Aflguns exempflos são a Unfiversfidade de Teessfide 
(Mestrado em Gestão de Projeto), Unfiversfidade de 
Sheffiefld (Mestrado em Desfign Dfigfitafl e Urbanfismo 
Interatfivo), Unfiversfidade da Cfidade de Bfirmfingham 
(Mestrado em Desfign Integrado e Gerencfiamento 
de Construção), Unfiversfidade de Woflverhamptfion 
(Mestrado em CAD para Construções), etc.
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Tabefla 1. Resufltados de aprendfizagem do BIM (BAF, 2013; Wfiflflfiams e Lee, 2009) 

4
Introdução a tecnoflogfias usadas nas 
várfias matérfias

BIM como processo/tecnoflogfia/ 
pessoas/poflítfica

5

de construção

partes finteressadas

fornecfimento

sustentabfiflfidade
software 

como servfiço” para projetos

finterdfiscfipflfinares

6
contratuafis e flegafis

Conhecfimento técnfico:
Processo/gerencfiamento:

utfiflfizando o BIM

7

de finformações do BIM e 
sua apflficação em ambfientes 
urbanfizados

contratuafis/flegafis etc

com BIM e gestão de rfiscos

das prátficas findustrfiafis atuafis

suaves

proposta de vaflor

cadefia de fornecfimento

do BIM - bens, desempenho em 
uso etc

dfiferentes pflataformas

apflficatfivos/ferramentas do BIM

devem ser entregues

dados 

como dfisposfitfivos de mão

equfipe

eficfiente e da tomada de 
decfisões - finteração humana

BPR

dfistancfiamento cuflturafl

- estratégfico/técnfico/ gerencfiafl

obstácuflos para o BIM em 
dfiferentes nívefis, como 
corporatfivo/em projetos
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Tabefla 2. Uma flfista exempflfificatfiva de cursos de pós-graduação sobre BIM no Refino Unfido

NOME DO CURSO INSTITUIÇÃO DETALHES

Mestrado em Gerencfiamento de 
Modeflagem de Informações da 
Construção

Unfiversfidade de Mfiddflesex
http://www.mdx.ac.uk/courses/
postgraduate

Mestrado em Gestão de Desenho de 
Edfificações e Modeflagem de Informações 
da Construção (BIM)

Unfiversfidade de Northumbrfia
https://www.northumbrfia.ac.uk/study-at-
northumbrfia/courses

Mestrado em Geomátfica para 
Modeflagem de Informações da 
Construção

Facufldade da Unfiversfidade de 
Londres

http://www.cege.ucfl.ac.uk/teachfing/
Pages/bfim.aspx

Mestrado em Modeflagem de Informações 
da Construção

Unfiversfidade de Lfiverpoofl
http://www.flfiv.ac.uk/study/flondon/
programmes

Mestrado em BIM e Projeto Integrado Unfiversfidade de Saflford http://www.saflford.ac.uk/pgt-courses

Mestrado em Modeflagem de Informações 
da Construção e Sustentabfiflfidade

Unfiversfidade de Gafles do Sufl http://courses.southwafles.ac.uk/courses/

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

Unfiversfidade do Oeste da Ingflaterra http://courses.uwe.ac.uk/K2101/2014

Certfificado de Pós-graduação em 
Modeflagem de Informações da 
Construção

Unfiversfidade de Woflverhampton
http://courses.wflv.ac.uk/course.
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A fincorporação do BIM nos currícuflos de ensfino 
superfior é um processo desafiador. O prfimefiro 
gargaflo é a escassez de equfipe com competêncfias 
em BIM. Logo, é necessárfio aumentar a capacfitação 
dos aflunos do ensfino superfior para que efles possam 
promover os currícuflos do Modeflo e aflcancem o nívefl 
desejado de aprendfizagem. Mufitos dos cursos de 
pós-graduação mencfionados acfima são auxfiflfiados 
por pfionefiros do BIM em toda a findústrfia AECO. 

O segundo prfincfipafl desafio é a forma como o 
BIM fintegra o Currícuflo de Ambfientes Construídos. 
Enquanto a mafiorfia dos sfistemas educacfionafis 
é organfizado por matérfias, o BIM é hoflístfico 
e finterdfiscfipflfinar, dependendo de concefitos e 
ferramentas anaflítficas de dfiversas dfiscfipflfinas. Há 
pouca finformação de domínfio púbflfico que ajuda 
a vencer esse desafio. As prfimefiras tentatfivas 
parecem defender que a competêncfia de 
fintegração e coflaboração do BIM pode ser atfingfida e 
fimpflementada nos currícuflos de ensfino superfior por 
mefio de projetos finterdfiscfipflfinares em que aflunos 
de dfiferentes áreas reflacfionadas podem partficfipar. 
O Ensfino Superfior deve contfinuar a procurar novas 
estratégfias de fintegração do BIM e seus fimpactos 
na aprendfizagem e empregabfiflfidade de futuros 
graduandos. A coflaboração com finstfitufições 
profissfionafis afinda é necessárfia para se chegar a 
um consenso sobre as novas exfigêncfias desses 
cursos e suas aprovações.

Cursos profissfionaflfizantes no Refino Unfido têm 
trabaflhado nestas competêncfias com a mão de obra 
atuafl. Há um aumento de CPDs (Desenvoflvfimento 
Profissfionafl Contínuo) e cursos profissfionaflfizantes 
do BIM mfinfistrados dfiretamente peflas mafis 
fimportantes finstfitufições desta prátfica profissfionafl 
(RICS, RIBA, ICE), grandes organfizações de 
pesqufisa, ensfino e trefinamento (BSRIA, BRE, CIRIA) 
e comercfiantes de softwares de crfiação. Aflguns 
destes cursos de formação, como o “BIM ICE para 

Infraestrutura”, são consfiderados compatívefis com 
a “Estrutura de Resufltados de Aprendfizagem do 
BIM”  do Grupo de Trabaflho do BIM. 

1.9 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

No uso pré-BIM (CAD) de ferramentas dfigfitafis, o 
foco era em tarefas separadas e desflocadas (como 
geração de desenhos, estfimatfiva de gastos, etc.) e 
dependfia-se de operações em papefl. Com o BIM, 
as atfivfidades de projeto (crfiação de desenhos, 
fidentfificação de conflfitos, etc.) e os resufltados do BIM 
(modeflo fintegrado, sfimuflação, etc.) são produzfidos 
dfigfitaflmente e transferfidos por rede (como e-mafifls) 
ou compartfiflhados na nuvem (banco de dados 
em servfidores e extranets de compartfiflhamento 
de arqufivos). Logo, a finfraestrutura de tecnoflogfia 
necessárfia para a adoção do BIM deve consfiderar os 
três campos segufintes: redes, hardware e software. 
Em todos houve progresso sfignfificatfivo na úfltfima 
década. A produção dos resufltados em BIM e as 
suas trocas são facfiflfitadas pefla dfisponfibfiflfidade de 
dfiversas empresas de tecnoflogfia e pefla veflocfidade 
crescente dos processadores de desktop, das redes 
e da finternet. Porém, afinda há, em cada um desses 
campos, aflguns desafios.

A rede de banda flarga do Refino Unfido é a 25ª mafis 
rápfida de acordo com o rankfing de veflocfidade de 
banda flarga da Net Index, com uma veflocfidade 
médfia de downfload de 23.55 Mbps, o que é menos 
da metade da veflocfidade de Hong Kong, que ocupa 
o prfimefiro flugar no mesmo rankfing [Fonte:  https://
www.cabfle.co.uk/news]. Contudo, essa é uma 
veflocfidade que varfia de acordo com as regfiões do 
país. A adequabfiflfidade dessa banda flarga para a 
coflaboração e transação de dados do BIM depende 
cflaramente do tamanho, tfipo e utfiflfização do Modeflo. 
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Entretanto, afinda assfim, cada uso do BIM necessfita 
que usuárfios acessem dados centraflfizados. Embora 
o uso de uma LAN (rede de área flocafl) tradficfionafl 
seja suficfiente nesse caso, serfia dfifícfifl para usuárfios 
geograficamente dfispersos. Para tafis apflficações de 
sfite para sfite, é necessárfia uma boa veflocfidade de 
downfload e upfload, e para empresas brfitânficas 
menores flocaflfizadas fora dos grandes centros, 
tafl veflocfidade chega com grande custo. Por essa 
razão, são necessárfias tanto uma veflocfidade aflta 
de finternet a preço justo quanto uma dfistrfibufição 
mafis homogênea da veflocfidade peflo país. Uma 
preocupação específica que afeta a fimpflementação 
do BIM, especfiaflmente no flocafl da obra, é o acesso 
à banda flarga. O UKCG (Grupo de Emprefitefiras do 
Refino Unfido) flevantou essa questão porque fisso 
fimpedfirá que aflcancem a meta do Governo para 
2016. Uma pesqufisa do UKCG mostrou que se 
demorava mafis de 20 dfias para prover um servfiço 
de banda flarga em quase 60% dos casos [Fonte:  
http://www.cnpflus.co.uk/finnovatfion/bfim]. A dfifusão 
e o desempenho das redes se tornarão afinda mafis 
fimportantes quanto mafior for o compartfiflhamento 
do BIM em nuvem (dados mantfidos nos servfidores 
dos provedores) pefla findústrfia de construção.         

O desempenho de hardware, no Refino Unfido e 
no mundo, meflhorou sfignfificatfivamente e tornou-
se mafis acessívefl. Contudo, para organfizações 
Brfitânficas, especfiaflmente as de tamanho médfio que 
precfisam atuaflfizar a finfraestrutura de hardware em 
múfltfipflas estações de trabaflho, afinda é necessárfio 
um finvestfimento consfiderávefl. Há casos em que 
o desempenho do hardware forçou um regresso 
dos projetos do BIM para 2D (como o Campus da 
Unfiversfidade Suffoflk em McGraw Hfiflfl Constructfion, 
2010). Aflém dfisso, a dfistrfibufição heterogênea 
de hardware de bom desempenho na cadefia de 
fornecfimento ou nos fintegrantes das equfipes de 
projetos dfificuflta o trabaflho coflaboratfivo do BIM na 
nuvem (Munkfley
do BIM na Europa” (McGraw Hfiflfl Constructfion, 

20140), a atuaflfização de hardware fofi cflassfificada 
como a tercefira mafior área de finvestfimento por 
40% dos usuárfios da Europa Ocfidentafl.  

Com reflação aos softwares do BIM, as prfincfipafis 
pflataformas dfisponívefis no Refino Unfido são: 
Autodesk Revfit, Graphfisoft ArchfiCAD, Nemetschek 
Vectorworks, Bentfly Mficrostatfion, e outras. Em um 
reflatórfio recente da NBS (NBS, 2014), o Autodesk 
Revfit fofi a pflataforma mafis utfiflfizada no Refino Unfido, 
com 27% dos usuárfios do mercado. O custo, 
assocfiado à compra das ferramentas de software, 
à atuaflfização da finfraestrutura de TI e à capacfitação 
profissfionafl, fofi vfisto como a mafior barrefira por 67% 
das PMEs e 65% das empresas de grande porte. 
Fora fisso, 61% dos usuárfios do BIM da Europa 
Ocfidentafl consfideraram o custo dos softwares do 
Modeflo uma barrefira para consegufirem benefícfios 
comercfiafis com sua fimpflementação (McGraw 
Hfiflfl Constructfion, 2010) e 30% dos Engenhefiros 
acharam que reduzfir o custo desses apflficatfivos 
serfia um fator fimportante para aumentar a adesão 
aos mesmos. Na Pesqufisa de Aptfidão do BIM de 
Nívefl 2 da Constructfion Manager, mafis de 70% das 
PMEs e 35% das  grandes emprefitefiras afirmaram, 
que o custo do software e hardware é um dos 
prfincfipafis obstácuflos para a fimpflementação desse 
modeflo em suas organfizações.

Com reflação à finfraestrutura de TI para a 
fimpflementação do BIM de Nívefl 2 em projetos 
centraflfizados, o eflemento afinda fafltante é o Pflano 
de Trabaflho Dfigfitafl (dPoW). O dPoW deverfia formar 
um método padronfizado para a findústrfia na 
descrfição de geometrfias, exfigêncfias e dados nas 
fases prfincfipafis do cficflo do projeto,  oferecendo 
acesso para todas as partes finteressadas para 
que efles safibam cflaramente quafis geometrfias, 
dados e finformações devem ser fornecfidos em 
cada uma das ofito fases de um projeto. Esse 
sfistema atuaflmente é cofinancfiado peflo Conseflho 
de Estratégfia de Tecnoflogfias como um projeto de 
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pesqufisa financfiado para um consórcfio da findústrfia 
que partficfipa de processo de sefleção.  (ver https://
www.finnovateuk.org/). Espera-se que o projeto 
de pesqufisa seja dfivuflgado em março de 2015. 
Outro eflemento que faflta no dPoW é um sfistema 
de cflassfificação padronfizado. Tafl sfistema deverá 
ser capaz de estruturar e organfizar dados de 
forma que efles sejam facfiflmente acessívefis em um 
formato comum, sendo dfisponívefl dfigfitaflmente com 
ferramentas de pesqufisa e anáflfises extensfivas.

1.10 NÍVEIS DE ADOÇÃO 
DO BIM DE ACORDO COM 
PESQUISAS 

As taxas de adesão ao BIM no Refino Unfido foram 
dfivuflgadas por mefio das três úfltfimas pesqufisas que 
abrangeram o mercado de construção:

McGraw Hfiflfl Constructfion (2010): A adesão no 
Refino Unfido entre os profissfionafis pesqufisados da 
área de construção é de 35%. A quafl é flfiderada 
peflos arqufitetos (60%), segufidos por engenhefiros 
(39%) e emprefitefiras (23%); 

O nívefl de adesão 
pefla findústrfia é de 54% (vaflores de adesão por 
dfiscfipflfinas findfivfiduafis não estão dfisponívefis) em 
2013, o que sfignfifica um grande avanço dos 10% 
em 2010. A mafiorfia daquefles que querem adotar, 
ou que buscam suporte, pedem auxíflfio a seus 
coflegas, a profissfionafis de fora da organfização, à 
NBS e ao Grupo de Trabaflho do BIM em mafis de 
50% dos casos; 

Constructfion Manager  - CM (2014): É a 
revfista do Instfituto Credencfiado de Edfificações 
(CIOB). A CM reaflfizou em 2014 uma Pesqufisa de 
Aptfidão do BIM de Nívefl 2 na quafl partficfiparam 

243 organfizações de grande, médfio e pequeno 
porte e dos setores púbflfico e prfivado, sendo que 
47.7% deflas admfitfiram que sua compreensão 
do BIM de Nívefl 2 é rudfimentar ou ausente. Mafis 
de 50% afirmaram ter experfiêncfia prátfica com o 
Modeflo, e 36% dfisseram já ter trabaflhado em um 
projeto de acordo com os crfitérfios do BIM de Nívefl 
2. A prontfidão teórfica para fimpflementar um BIM de 
Nívefl 2, numa escafla de 1 a 10, fofi de 3.81 em 
médfia [Fonte: http://www.constructfion-manager.co.uk/
agenda/bfim-journey-ready-take-road/]; 

Atores reflevantes na findústrfia 
de construção do Refino Unfido parecem estar 
fincentfivando fortemente a adoção desse Modeflo. A 
Baflfour Beatty assfinou em 2012 um acordo de 12 
mfiflhões de dóflares com a Autodesk para expandfir 
a adoção do BIM [fonte: http://www.baflfourbeatty.
com/ ]. A Capfita Symonds dfivuflgou que “a partfir 
de Juflho de 2012, todos os seus projetos usarão 
BIM de Nívefl 2 como padrão [fonte:  http://www.
capfitasymonds.co.uk/ ]. O Grupo Reafl BAM  também 
assfinou um acordo de 2.8 mfiflhões de flfibras com 
a Autodesk para o oferecfimento de tecnoflogfia do 
BIM em suas operações gflobafis, fincflufindo todos 
os projetos BAM no Refino Unfido, e flançou um 
novo projeto com o objetfivo de utfiflfizar o BIM para 
aperfefiçoar o gerencfiamento de finstaflações de uma 
edfificação. Isso findfica que grandes partficfipantes 
estão comprometendo-se com a fimpflementação do 
mesmo, fazendo com que suas grandes finfluêncfias 
espaflhem-se por toda a cadefia de fornecfimento 
defles.  
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2.1 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS 

Um reflatórfio estratégfico fintfituflado “Actfions pour 
fla reflance de fla constructfion de flogement” fofi 
pubflficado em Juflho de 2014 peflo Conseflho 
de Mfinfistros com vfistas a meflhorar o setor de 
habfitação, que representa uma das três mafiores 
fontes de despesas do Governo Francês. Nos 12 
meses antes da dfivuflgação desse reflatórfio, o setor 
passou por uma queda de 8% na produção. 

Tafl estratégfia fofi desenvoflvfida após dfiversas 
consufltas a profissfionafis da findústrfia de construção, 
finficfiadas em Novembro de 2013. Esse processo de 
consufltorfia fofi chamado de “Objetfivos 500.000”, 
com o fintufito de quebrar o status quo na produção 
e finovação desse setor, atfingfindo 500.000 novas 
habfitações e 500.000 reformas por ano até 2017. 

No mafis, conta com cfinco áreas de ações prfiorfitárfias, 
a saber:

 procura-se atfingfir tafl objetfivo a partfir 
de empréstfimos sem juros para habfitação em 
áreas que fimpactem posfitfivamente famíflfias de 
bafixa e médfia renda. Também pode-se estender 
tafl finficfiatfiva para a compra e reformas de 
proprfiedades em zonas rurafis;

 atuaflmente há mafis de 3.700 
normas no setor. Objetfiva-se chegar a normas 
mafis eficazes, cflaras e bem artficufladas. 
Aflgumas das atuafis (como a reguflamentação 
de fincêndfios de 1986) são ufltrapassadas 

e necessfitam de atuaflfização. Um Conseflho 
Supremo de Edfificações, com representantes 
de toda a findústrfia de construção, substfitufirá 
as dfiversas comfissões atuafis (até Setembro de 
2014); 

 As ações nessas áreas prfiorfitárfias 
são reflatfivas, quase que excflusfivamente, à 
construção dfigfitafl e BIM. Fofi desfignado em 
Junho de 2014 um “Embafixador Dfigfitafl para a 
Indústrfia de Edfificações” (Sr. Bertrand Deflcambre, 
Presfidente do Centro Técnfico-Cfientífico de 
Edfificações- CSTB) pefla Sra. Pfinefl, a nova 
Mfinfistra da Habfitação e Iguafldade Terrfitorfiafl. 
Efle será responsávefl peflo desenvoflvfimento 
da poflítfica dfigfitafl do BIM e de um programa 
operacfionafl para a sua execução na findústrfia 
francesa de edfificações. Os responsávefis do 
Governo Francês pefla fintrodução da construção 
dfigfitafl e do BIM deverão modernfizar o processo 
de entrega de projetos de edfificações, eflevar 
a coflaboração entre as partes finteressadas do 
projeto, meflhorar a quaflfidade das construções 
e reduzfir seus custos. Consoante às medfidas 
dessa estratégfia, o BIM será exfigfido 
progressfivamente em flficfitações púbflficas a partfir 
de 2017, conforme anuncfiado peflo Sr. Duflot, 
o Mfinfistro da Construção, em Março de 2014. 
Aflém dfisso, uma pesqufisa fofi reaflfizada pefla 
ADEME (Agêncfia Francesa do Mefio-Ambfiente 
e Gestão de Energfia) em Junho de 2014 para 
manfifestação de finteresse quanto ao fincentfivo ao 
desenvoflvfimento de novos processos e técnficas 
de construção em áreas como prototfipagem 
dfigfitafl (fimpressoras 3D, tecnoflogfias dfigfitafis e 
BIM, etc.). Dez pflataformas regfionafis (como os 
Centros Técnfico-Industrfiafis Regfionafis - ITCs), 

2. BIM NA FRANÇA
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admfinfistrados peflo Centro Técnfico-Cfientífico de 
Edfificações (CSTB), serão formadas até o finafl 
de 2015 para reunfir experfiêncfias e desenvoflver 
finficfiatfivas e prátficas finovadoras para a findústrfia 
de construção;

a 
estratégfia procura aumentar o desenvoflvfimento 
de novas habfitações socfiafis e finaflfizar os 
projetos habfitacfionafis atrasados/parados. Para 
tanto, o governo emfitfiu um decreto no verão de 
2014 revendo os preços de compra e afluguefl 
de habfitações fintermedfiadas (fimóvefis que 
geraflmente são oferecfidos durante um período 
fixo por um flocador socfiafl regfistrado com vaflores 
de afluguefl estabeflecfidos entre o afluguefl socfiafl 
e de flfivre mercado) e oferecerá condfições de 
finvestfimentos mafis atratfivas (ex: mafior desconto 
no preço de compra para o finvestfidor, meflhores 
condfições de afluguefl comparadas ao preço de 
mercado). O governo também formará conseflhos 
para fincentfivar a habfitação socfiafl. Para flfiberar 
projetos atrasados ou congeflados, trabaflhará 
junto aos organfismos de HLM (“Habfitatfion à 
Loyer Modéré” –  habfitação de afluguefl socfiafl) 
e da Federação de Promotores Imobfiflfiárfios 
e dos chefes de departamento pertfinentes e 
acompanhará operacfionaflmente tafis processos;  

terras: dos 300 flotes fidentfificados na França, 
referentes a mafis de 5 mfiflhões de metros, 
menos de 10% defles foram vendfidos. Isso 
é finsuficfiente à necessfidade habfitacfionafl do 
país. Tafl déficfit é agravado devfido a duração 
de  projetos, que flevam de 6 a 10 anos desde a 
programação até o fim da construção. Por fisso, 
o Governo deseja que essa estratégfia mobfiflfize 
os chefes de gabfinete para que facfiflfitem cfinco 
projetos em flocafis que já foram fidentfificados e 
em regfiões onde há mafis urgêncfia. Aflém dfisso, 

a estratégfia formará uma Comfissão Nacfionafl 
de Pflanejamento, Pflanejamento Urbano e 
Terras que garantfirá uma mobfiflfização nacfionafl 
e controfle de terras e firá monfitorar e tomar 
decfisões em casos que requefiram arbfitragem. 

2.2 GUIAS E PROTOCOLOS

Os gufias e protocoflos do BIM na França afinda 
estão em andamento na data de entrega do 
presente estudo. A Construção de Mídfia, a versão 
Francesa do Construfindo com Inteflfigêncfia, é um 
trabaflho coflaboratfivo de dfiversas organfizações e 
assocfiações técnficas francesas para desenvoflver 
gufias e protocoflos para a adoção do BIM na França.  
Sua entrega fofi prevfista para o finafl de 2014:

Uma metodoflogfia para gufiar a reaflfização de 
pflanos de execução do BIM que firá se finspfirar no 
“Gufia de Pflanejamento de Execução de Projetos em 
BIM” pubflficado nos Estados Unfidos pefla Construção 
Integrada por Computadores (CIC) da Pennstate; 

pro forma do BIM que  
possa ser adaptado para cada projeto.  Terá uma 
pré-dfisposfição contratuafl e estará de acordo com 
normas abertas. 

A Syntec-Ingénfierfie, um finstfituto profissfionafl de 
engenhefiros Franceses, está desenvoflvendo um 
gufia para os nívefis de detaflhe ou representações 
já de acordo com as fases-padrão do cficflo de vfida 
dos projetos adotados na França. Serão propostos 
cfinco nívefis de detaflhamento para cada dfiscfipflfina 
de edfificações, engflobando arqufitetura, fachada, 
sfistema eflétrfico, sfistema hfidráuflfico, engenharfia 
cfivfifl e pafisagfismo. Tafl gufia também mostrará como 
cada representação é únfica e como esses nívefis 
de desenvoflvfimento estão flfigados uns aos outros. 
Casos reafis e exempflos dos nívefis também serão 
fincfluídos no gufia. 
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2.3 ATORES LÍDERES

Desde o anúncfio de que o BIM será progressfivamente 
exfigfido em flficfitações púbflficas, a França tem contado 
com dfiversos atores flíderes que contrfibuem para a 
fimpflementação da poflítfica do BIM Francesa:

O 
Monsfieur  (Sr. B. Deflcambre), Presfidente 
do Centre Scfientfifique et Technfique du Bâtfiment 
(CSTB), é o responsávefl peflo desenvoflvfimento e 
fimpflementação da poflítfica do BIM na Indústrfia 
de Construção Francesa;

 (versão Francesa da 
BufifldfingSmart Internacfionafl)  formada há mafis 
de duas décadas como um subproduto do 
Mfinfistérfio da Habfitação Francesa. Até 2003, 
sua prfincfipafl responsabfiflfidade era flfidar com 
questões de sustentabfiflfidade. Também reúnem 
as prfincfipafis assocfiações profissfionafis do setor 
de edfificações, dos provedores de software 
e dos usuárfios. Desde 2014, efles são os 
responsávefis por fincentfivar as meflhores prátficas 
e padrões abertos do BIM por fintermédfio de 
grupos de trabaflho. Envoflvem-se, afinda, no 
desenvoflvfimento de orfientações e formuflárfios 
de documentos, na anáflfise de servfidores do 
BIM, no estabeflecfimento de um dficfionárfio 
de proprfiedades de produto, etc. Aflém dfisso, 
dfissemfinam também notícfias do Modeflo por 
mefio de bofletfins finformatfivos mensafis (como 
o eXpertfise fla newsfletter du BIM) e de eventos 
como o Dfia Anuafl do BIM; 

 é uma organfização prfivada 
formada em março de 2013 por emprefitefiras da 
findústrfia francesa da construção. A BIM França 
contrfibufi para eflevar a representatfivfidade e 
finteresse da findústrfia na formação da poflítfica 
nacfionafl do BIM. Encoraja e promove o uso do 

BIM às partes finteressadas púbflficas e prfivadas. 
Também contrfibufi com o desenvoflvfimento de 
caflendárfios ou de estágfios do processo de 
obrfigatorfiedade do Modeflo em flficfitações púbflficas 
e formam um estatuto para a fincorporação 
do mesmo em contratos púbflficos, que será 
posterfiormente promuflgado peflo governo ou 
regfião por toda a França.

Junto destes atores flíderes do BIM, há dfiversas outras 
entfidades e organfizações profissfionafis envoflvfidas. 
Incfluem-se nessas o Le syndficat des Archfitectes 
(UNSFA), o Sfindficato Natfionafle des Economfistes de 
fla Constructfion (UNTEC ), a Assocfiação Françafise 
de Normaflfisatfion (AFNOR), a Fédératfion Françafise 
du Bâtfiment (FFB), a Assocfiação des Industrfies 
de Produfits de Constructfion (AIMCC), Syntec-
Ingénfierfie

2.4 RESULTADOS 
PADRONIZADOS / 
BIBLIOTECA DIGITAL 

As bases para se desenvoflver uma bfibflfioteca 
dfigfitafl do BIM para os fabrficantes na França estão 
sendo flançadas. A AFNOR (entfidade normaflfizadora 
Francesa) reconhece que, atuaflmente, as descrfições 
de produtos são firreguflares e fragmentadas, dfitadas 
por tercefiros ou atores externos e que não há uma 
metodoflogfia reafl para definfir suas proprfiedades 
para fintercâmbfio dfigfitafl. Como a AFNOR está 
em meflhor posfição em reflação a conhecfimento 
detaflhado sobre produtos, optaram por flfiderar 
o desenvoflvfimento nessa área, e seu grupo de 
trabaflho do BIM (PP-BIM) fofi formado pefla AIMCC, 
uma assocfiação de fabrficantes franceses AEC para 
desenvoflver uma “metodoflogfia que defina e gerencfie 
as proprfiedades de produtos de construção para 
uso dfigfitafl” (norme Pr XP P07-150: Méthodoflogfie 
de créatfion et de gestfion des proprfiétés produfits 
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pour fle BIM et autres appflficatfions numérfiques). Os 
prfincípfios flfigados à metodoflogfia objetfivam estender 
a apflficabfiflfidade do dficfionárfio (de proprfiedades de 
produtos) da França até a Europa e o mundo. Efles 
reconhecem que podem haver dfiversos sfistemas 
de cflassfificação que não devem ser mfisturados ao 
dficfionárfio. O dficfionárfio comum de proprfiedades dos 
produtos deve ser neutro e findependente da troca 
de finformações. As normas dessa metodoflogfia 
estão flfistadas na Ffigura 14. Parte do objetfivo 
dessa metodoflogfia é, também, fornecer regras 
de gerencfiamento do dficfionárfio  e conseflhos 
sobre como estabeflecer uma finfraestrutura para a 
manutenção defle e o papefl de cada parte envoflvfida 
(fabrficantes, consufltores, etc.) (AIMCC, 2013).  

Contudo, apesar da faflta de normas para gerencfiar 
bfibflfiotecas dfigfitafis, há mafis de 200 empresas 

flíderes francesas que desenvoflveram suas próprfias 
bfibflfiotecas do BIM e os hospedaram em CAD dfigfitafl 
e em bfibflfiotecas do BIM como a bfibflfioteca dfigfitafl 
Poflantfis (www.poflantfis.com). O modeflo de negócfios 
adotado em tafis bfibflfiotecas consfiste em oferecer 
acesso flfivre a usuárfios por mefio de pflataformas 
especfiaflfizadas (como o Poflantfis) ou dfiretamente nos 
sfites dos fabrficantes. Os fabrficantes pagam uma 
taxa de crfiação e não são restrfitos por contratos 
de excflusfivfidade reflatfivos ao flugar onde hospedam 
seus objetos em BIM. 

Há, afinda, a bfibflfioteca nacfionafl, chamada “INIES”, 
com dados ambfientafis e sanfitárfios sobre produtos, 
equfipamentos e servfiços de construção. 

GS1 BS1

PROPRIEDADES DE 
COMÉRCIO E LOGÍSTICA

CONSTRUINDO 
PROPRIEDADES TÉCNICAS 
DE CÁLCULOS E CADFABRICANTE

PROPRIEDADES TÉCNICAS DE 

E-CL@SS

Ffigura 14. Normas envoflvfidas na metodoflogfia para a definfição e o gerencfiamento 
de proprfiedades de produto para uso dfigfitafl e do BIM. 
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2.5 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Não há flegfisflação específica sobre o tema na França. 
Aflgumas convenções estão sendo anaflfisadas por 
organfizações como a BIM França. No mafis, não 
exfistem coberturas de seguros ou referêncfias que 
expflfiquem potencfiafis mudanças no prêmfio de 
organfizações envoflvfidas com projetos do BIM.

2.6 MEDIDAS E 
OTIMIZAÇÃO

Afinda não há finficfiatfivas para se medfir a competêncfia 
e capacfidade do BIM na França nos setores púbflfico 
ou prfivado. 

2.7 ENSINO E 
QUALIFICAÇÃO

Exfistem dfiversos cursos profissfionaflfizantes do BIM 
e um finícfio da finserção do mesmo no currícuflo 
do ensfino superfior. Por exempflo, há um curso 
profissfionaflfizante mfinfistrado peflo Centro Inter-
profissfionafl de Ensfino Contínuo de Arqufitetura 
(CIFCA) fintfituflado “BIM e as novas prátficas 
coflaboratfivas” que dura nove dfias. O Centre 
Scfientfifique et Technfique du Bâtfiment (CSTB) 
também oferece três cursos em prototfipagem 
dfigfitafl e BIM. Há dfiversas outras organfizações 
com cursos de quaflfificação profissfionafl contínua 
(como o curso da GEPA, “concefitos e metodoflogfias 
do BIM para arqufitetos”) e empresas de software 
que oferecem esse tfipo de trefinamento.  No ensfino 
superfior, o prfimefiro Mestrado em BIM se finficfiou em 
Setembro de 2014 na Écofle Natfionafle des Ponts 
et Chaussées (Parfis Tech) e se chamará “Mastère 
Spécfiaflfisé BIM, Conceptfion fintégrée et cycfle de vfie 

du bâtfiment et des finfrastructures (BIM)” (http://
www.enpc.fr/node/12839). Apesar dfisso, afinda não 
há pflanejamento para a fincorporação do BIM nas 
unfiversfidades Francesas em nívefl nacfionafl. 

2.8 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

A finfraestrutura de redes, hardware e software 
é consfiderada adequada ao trabaflho em BIM, 
apesar de haver certo desnfiveflamento entre áreas 
geográficas e as partes finteressadas. Cada vez mafis, 
os profissfionafis adotam ferramentas de crfiação em 
BIM e finstaflam hardware e software adequados. 
Chamadas púbflficas efletrônficas são mufito usadas 
em flficfitações. Porém, no setor púbflfico afinda não há 
finfraestrutura ad-hoc para contratos em BIM.

2.9 NÍVEIS DE ADOÇÃO 
DO BIM DE ACORDO COM 
PESQUISAS 

Apesar de não ser obrfigatórfio o uso do BIM na 
França, o nívefl de adoção no país é consfiderado 
aflto peflos profissfionafis da findústrfia. De acordo 
com a úfltfima pesqufisa da McGraw Hfiflfl Constructfion 
no setor Francês (2010), o BIM é adotado por 
40% dos Arqufitetos, 29% das Emprefitefiras, 44% 
dos Engenhefiros, e 38% pefla findústrfia. Ademafis, 
grandes organfizações de construção na França, 

o BIM e a prototfipagem dfigfitafl em projetos de todos 
os tamanhos e compflexfidades em seus centros de 
exceflêncfia espaflhados pefla França, como Nanterre, 
Chevfiflfly-Larue, Lfiflfle et Marsefiflfle (http://www.vfincfi-
constructfion.fr/). 
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3.1 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS

A estratégfia e a vfisão do BIM são flfideradas 
pefla Rfijksgebouwendfienst (Rgd) – Agêncfia 
Governamentafl de Construção. A partfir de novembro 
de 2011, o BIM e o IFC se tornaram obrfigatórfios 
nos projetos centrafis do governo com vaflor acfima 
de 10 mfiflhões de euros e em grandes projetos 
de manutenção de edfificações. A Rdg gerencfia 
o conjunto de grandes proprfiedades do país, que 
corresponde a 7 mfiflhões de metros quadrados, dos 
quafis 70% pertence a efla. Logo, o pflano do BIM da 
Rdg tem grande fimpacto na fimpflementação mafis 
ampfla do BIM na Hoflanda.

3.2 GUIAS E PROTOCOLOS

O mafior gufia e protocoflo do BIM na Hoflanda é 
chamado de “RVB BIM Norm versfion 1.1”, que fofi 
emfitfido em feverefiro de 2013 e fincflufi orfientações 
para o projeto e coflaboração em BIM, centrando-
se no desenvoflvfimento de mafior eficfiêncfia de 
manutenção e operação. Nefle há exfigêncfias 
e especfificações para produtos do BIM (como 
modeflos IFC, desenhos em CAD, dados de 
medfidas, cáflcuflos e materfiafis) e torna obrfigatórfia 
a submfissão de DWG IFC e formatos natfivos  em 
BIM. A prfincfipafl preocupação é com formas de 
contratos que sejam coflaboratfivos a flongo prazo 
e baseados em especfificação funcfionafl como 
Projetar, Construfir, Ffinancfiar, Preservar e Operar 
(DBFMO), Desenhar, Construfir e Preservar (DBM) 
e Contratos Prfincfipafis. Em um projeto DBFMO, 
o governo contrata um consórcfio prfivado para 
construfir e operar, aflém de provfidencfiar seu 

financfiamento. O governo paga ao consórcfio 
uma taxa para a vfiabfiflfidade do projeto por toda 
a duração do contrato, que é de flongo prazo, na 
mafiorfia das vezes até 30 anos. Ao finafl de 2012, 
13 tfipos de contrato estavam em fimpflementação 
(para sefis estradas e sete prédfios), com um 
vaflor agregado de mafis de 6 bfiflhões de euros. O 
governo estfima que tafis contratos poupem 800 
mfiflhões de euros no totafl. Esse gufia estabeflece 
o desenho da finfraestrutura e bancos de dados 
de TI necessárfios para armazenar as finformações 
dfigfitafis de tafis projetos (observar a seção 3.9). 
Ademafis, reconhece a necessfidade de um 
“servfiço de finformações reguflares” que exfija a 
atuaflfização do modeflo com as aflterações de cficflo 
de vfida da edfificação, mantendo os documentos 
gerados atuaflfizados e monfitorando (garantfia 
de quaflfidade) os mecanfismos de pagamento 
reflacfionados (Rgd, 2013). 

3.3 ATORES LÍDERES

Aflém da Rfijksgebouwendfienst (Rgd) – a Agêncfia 
Governamentafl de Construção, outro prfincfipafl 
ator do BIM na Hoflanda é o Bouw Informatfie Raad 
(BIR) (Conseflho Nacfionafl do BIM), que conta com 
representantes de toda a cadefia de fornecfimento 
da findústrfia de construção e dfissemfina o Modeflo 
pefla findústrfia, tendo como  objetfivo garantfir o 
engajamento e a dfifusão do BIM por mefio do(a):

Encorajamento e estímuflo à promoção de 
desenvoflvfimento de padrões abertos, estudos 
de caso e mostras reaflfizados por seus membros 
e a dfissemfinação das meflhores prátficas; 

Dfirecfionamento de esforços, como a 

3. BIM NA HOLANDA
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formuflação de padrões abertos, para garantfir 
que efles sejam coerentes e convergentes ao 
flongo do tempo, oferecendo uma referêncfia 
cflara para o setor;

Influêncfia ou condficfionamento para 
assegurar que as organfizações possam adotar 
o BIM por mefio da formação de finfraestrutura 
educacfionafl. Para tanto, o BIR coflabora com 
o HBO (Hoger beroepsonderwfijs - “ensfino 
superfior profissfionafl” e TU-onderwfijs (Ensfino) 
para a fincorporação de quaflfificação e ensfino 
do BIM no ensfino superfior. 

Os objetfivos do BIR para 2014 são:

Desenvoflver um método para a medfição 
de maturfidade e conduzfir medfições-pfifloto 
em cfinco organfizações por setor. Então, o 
sfistema será usado para reaflfizar verfificações 
de maturfidade a cada três anos;

Formuflar protocoflos do BIM com 
profundfidade adequada às formas de 
contratação na Hoflanda;

Desenvoflver uma vfisão e um pflano para 
os desenvoflvfimentos sustentávefis futuros de 
padrões abertos do BIM (BIR, 2013).

3.4 RESULTADOS 
PADRONIZADOS / 
BIBLIOTECAS DIGITAIS

Chamada de “CB-NL” (A bfibflfioteca hoflandesa 
para o ambfiente construído”), a bfibflfioteca dfigfitafl 
hoflandesa encontra-se em desenvoflvfimento. A fidefia 
é estabeflecer um dficfionárfio ampflo de concefitos 
de ambfiente construído, abrangendo objetos 
físficos (portas, teflhados, janeflas, etc.) e espacfiafis 

(safla de reunfiões, parques, cfidade, etc.). No mafis, 
engfloba o cficflo de vfida de um projeto, subsetores 
(resfidencfiafis, não resfidencfiafis, etc.) e subdfiscfipflfinas 
(pavfimentação, estradas, etc.) e  expflora sfistemas 
e normas de cflassfificação doméstfica já exfistentes 
(como o STABU, NEN, etc.), e estará dfisponívefl 
gratufitamente em websfite (www.cb-nfl.nfl).  

3.5 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Encontra-se em desenvoflvfimento um arcabouço 
reguflatórfio específico para BIM. Há, porém, um gufia 
para acordos coflaboratfivos de projetos no Modeflo. 
Tafl gufia fofi desenvoflvfido em 2012 por uma finficfiatfiva 
do Instfituto de Pesqufisa Hoflandês de Cfiêncfias 
Apflficadas (TNO); das assocfiações profissfionafis 
de arqufitetos hoflandeses (BNA), engenhefiros 
(NLfingenfieurs), das emprefitefiras de construção 
(Bouwend Nederfland) e das emprefitefiras MEP 

de dfiversas empresas no setor de construção da 
Hoflanda. Esse gufia dfisponfibfiflfiza referêncfia para 
a formação de acordos coflaboratfivos em projetos 
com BIM. Identfifica, também, as fimpflficações flegafis 
do uso do Modeflo, descreve os acordos pertfinentes 
a serem tratados entre as partes envoflvfidas, e 
findfica as possívefis consequêncfias de tafis acordos. 
Os acordos coflaboratfivos podem, então, tornar-se 
parte do contrato de um projeto. O gufia, em sfi, não 
é um documento de contrato, nem uma orfientação 
padronfizada para a “meflhor” forma de ceflebrar 
termos de contratos reflacfionados ao BIM. Consfiste, 
na verdade, em duas partes prfincfipafis:

Uma vfisão gerafl das fimpflficações flegafis do BIM 
reflatfivas à abordagem coflaboratfiva (trabaflhos 
do BIM fintegrados ou federados), bem como 
as consfiderações e consequêncfias de possívefis 
acordos entre as partes envoflvfidas. Essa parte 
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abrange os aspectos flegafis reflatfivos ao BIM, 
como sua proprfiedade (modeflo ou conjunto 
de dados), dfirefitos de decfisão e competêncfias 
concernentes ao uso de softwares, pflataformas 
e normas do BIM, e responsabfiflfidades 
reflacfionadas ao gerencfiamento dos processos 
de coflaboração;   

Tarefas reflatfivas à geração de modeflos, 
finfraestrutura e normas de ICT e gestão de 
projetos,  descrevendo os possívefis acordos para 
a dfistrfibufição de tarefas e responsabfiflfidades 
entre as partes envoflvfidas. 

3.6 MEDIDAS E 
OTIMIZAÇÃO

Há uma finficfiatfiva chamada “BIM QufickScan” 
do finstfituto de pesqufisa hoflandês de cfiêncfias 
apflficadas (TNO), que é  uma ferramenta para a 
avaflfiação e comparação do desempenho do BIM 
em organfizações. O sfistema de medfição combfina 
avaflfiações quantfitatfivas e quaflfitatfivas de aspectos 
“duros” e “suaves” do Modeflo. Consfiste em um 
questfionárfio onflfine com aproxfimadamente 50 
questões de múfltfipfla-escoflha organfizadas sob 
quatro categorfias: organfização e gerencfiamento; 
mentaflfidade e cufltura; estrutura e fluxo de 
finformações; ferramentas e apflficatfivos. Está 
dfisponívefl em duas formas: medfida de auto 
avaflfiação onflfine, gratufita, e dados de consufltor 
certfificado, que é conduzfido em organfizações por 
um especfiaflfista credencfiado medfiante taxa. 

3.7 ENSINO E 
QUALIFICAÇÃO

Apesar de haver mufitas organfizações prfivadas 
dfisponfibfiflfizando cursos profissfionaflfizantes, o BIM em 

ensfino superfior afinda é utfiflfizado esporadficamente. A 
extensão da fincorporação do Modeflo nos currícuflos 
varfia entre unfiversfidades e parece ser concentrado 
em pós-graduação e pesqufisa. Por exempflo, em 
aflgumas unfiversfidades, como a Unfiversfidade de 
Twente, o BIM está mufito bem fimpflementado nos 
assuntos de gerencfiamento de construção. Afinda 
não está dfisponívefl um quadro acadêmfico nacfionafl 
para a fincorporação do BIM no ensfino superfior.

3.8 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

A prfincípfio, a rede e a banda flarga na Hoflanda, bem 
como o finvestfimento do setor prfivado em hardware 
e software, é adequada ao trabaflho com BIM. 
Afinda estão em desenvoflvfimento a finfraestrutura 
para a contratação de objetos desenvoflvfidos com 
BIM e  a bfibflfioteca dfigfitafl (ver fitem 3.4). O sfistema 
para a gestão de dados dfigfitafis do BIM fofi traçado 

(Rgd, 2013). Em projetos coflaboratfivos a flongo 
prazo, exfige-se que as emprefitefiras desenvoflvam 
seus próprfios sfistemas de acordo com o quadro 
na Ffigura 15.  A base de tafl sfistema é um banco 
de dados estruturado que flfiga a função de gestão 
de finstaflações a “reaflfizadores de função” em um 
reflacfionamento organfizado.
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Ffigura 15 Quadro do sfistema de gestão de finformações

Reaflfizadores de função Funções

Banco de dados

Modeflo SO

3.9 NÍVEIS DE ADOÇÃO 
DO BIM DE ACORDO COM 
PESQUISAS 

Não fofi possívefl encontrar dados oficfiafis da taxa 
de adesão. Contudo, uma vez que os contratos 

do Governo na Hoflanda são, em sua mafiorfia, 
parcerfias púbflfico-prfivadas e o BIM é obrfigatórfio 
para tafis projetos, espera-se que a taxa de adesão 
seja mufito aflta entre as firmas de AEC.
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4. BIM NA 
FINLÂNDIA

4.1 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS

A ’Senates Propertfies’, organfização governamentafl 
responsávefl pefla gestão de bens de proprfiedade 
do estado Ffinflandês, começou a exfigfir BIM/IFC 
em seus projetos em outubro de 2007 (’Senates 
Propertfies’, 2007). 

Objetfivos específicos orfientados para BIM foram 
estabeflecfidos em seu úfltfimo gufia (Exfigêncfias do 
BIM Comuns 2012) e são vofltados tanto para novas 
construções, quanto para reformas. São efles: 

“Apofiar um processo de cficflo de vfida 
de projeto e construção que seja de aflta 
quaflfidade, eficfiente, seguro e de acordo com 
desenvoflvfimento sustentávefl. Modeflos de 
Informações da Construção são utfiflfizados em 
todo o cficflo de vfida da edfificação, desde o 
projeto concefituafl, contfinuando até mesmo 
durante uso e gestão das finstaflações (FM) após 
o projeto de construção ter sfido concfluído” 
(’Senates Propertfies’, 2012, p. 5); 

Todas as modeflagens são flançadas durante 
o projeto em formato IFC. Aflém dfisso, pode-se 
exfigfir também um modeflo em formato natfivo 
de arqufivo ao mesmo tempo. Os métodos de 
dfistrfibufição serão dfiscutfidos para cada projeto.
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4.2 GUIAS E PROTOCOLOS

A prfimefira versão das Orfientações Ffinflandesas para 
BIM fofi pubflficada em 2007 peflo Senates Propertfies 
e baseou-se nos resufltados de um grande projeto 
de pesqufisa com coflaboração púbflfico-prfivada 
chamado “ProIT”. As orfientações orfigfinafis eram 
escrfitas apenas em ffinflandês e contfinham nove 
voflumes: parte gerafl ou fintrodução; modeflagem 
da sfituação finficfiafl; desenho arqufitetônfico; desenho 
MEP; desenho estruturafl; garantfia de quaflfidade; 
fusão de modeflos; orçamento; propósfitos de 
vfisuaflfização e anáflfises MEP.

Essas prfimefiras Orfientações do BIM foram 
atuaflfizadas em 2012 e são chamadas agora de 
“COBIM 2012” (Exfigêncfias Comuns do BIM 2012). 
As novas exfigêncfias atuaflfizaram a sérfie orfigfinafl 
de nove voflumes e acrescentaram mafis quatro: 
Sérfie 10: Anáflfise de energfia; Sérfie 11: Gestão de 
um projeto em BIM; Sérfie 12: Uso de modeflos na 
gestão de finstaflações; e Sérfie 13: Uso de modeflos 
na construção. O resumo do conteúdo de cada 
sérfie pode ser vfisto na Tabefla 3, sendo também 
dfisponfibfiflfizadas em Ingflês.

Tabefla 3. Conteúdo das Exfigêncfias Comuns do BIM (COBIM, 2012)

Descreve prfincípfios, concefitos e exfigêncfias mínfimas que devem ser segufidos em um 

projeto com BIM. Define as metas gerafis para o Modeflo nos projetos e especfifica que 

o "Coordenador do BIM" firá monfitorar e supervfisfionar o projeto de forma a aflcançar 

tafis metas. 

Expflfica os requfisfitos para a obtenção de finformações de flocafis e construções 

exfistentes para as fases de projeto concefituafl e de construção. Efla engfloba as 

exfigêncfias para medfições e outras finformações que são necessárfias para produzfir 

documentos e modeflos de finventárfio de construções. 

Sérfie 3: Desenho 
Estabeflece que BIMs de Arqufitetura são obrfigatórfios para todas as fases de desenho 

e expflfica as exfigêncfias (dfivfidfidas em três nívefis) de tafis modeflos para as dfiferentes 

fases do projeto. Um "Documento de Descrfição de Modeflo" deve fincflufir o uso 

fintencfionado e precfisão toda vez que um modeflo for pubflficado.

Sérfie 4: Desenho 
MEP

Incflufi exfigêncfias e orfientações para modeflagens mecânficas, eflétrficas e hfidráuflficas 

(MEP) e o conteúdo de finformações necessárfias dos BIMs produzfidos em desenhos 

MEP nas dfiferentes fases de projeto e sfistemas de construção.

Sérfie 5: Desenho 
Especfifica o escopo da modeflagem de engenharfia estruturafl, e os nívefis de detaflhes 

de precfisão e caflendárfio que determfina a utfiflfidade do BIM estruturafl.  As exfigêncfias 

são específicas para dfiferentes fases do projeto, cada uma contendo uma flfista de 

tarefas do BIM e uma descrfição do nívefl de detaflhe.
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Sérfie 6: Garantfia de 
Descreve um processo de auto avaflfiação finficfiafl para chegar à garantfia de quaflfidade 

que cada parte precfisa reaflfizar antes de entregar as finformações às outras partes. 

Tafl processo é segufido por uma verfificação finafl dos modeflos nas fases específicas. 

Também oferece uma flfista de verfificação para uso de cada parte no processo.

Incflufi as exfigêncfias e orfientações essencfiafis para a medfição orçamentárfia e as 

exfigêncfias de modeflagem específicas para tafl. 

Sérfie 8: Uso de 
Apresenta duas formas prfincfipafis de vfisuaflfização: 1Foto-fimagem “renderfizada” 

para descrever a fidefia ou vfisão do projeto e 2. Iflustração técnfica como forma de 

ferramenta de comunficação para resoflver probflemas técnficos, comparar aflternatfivas 

de projeto e garantfir quaflfidade. 

Sérfie 9: Uso de 

MEP

Descreve as oportunfidades que a modeflagem pode trazer à Sfimuflação de Construção. 

Também fincflufi uma expflficação da dfiferença entre cáflcuflo de fiflumfinação e anáflfise de 

fiflumfinação.

energfia

Descreve as tarefas de projeto e construção que finfluencfiam o gerencfiamento de 

eficfiêncfia energétfica, cflfima finterfior e manutenção. Também especfifica a exfigêncfia 

de utfiflfização do BIM em anáflfises de energfia desde a fase de projeto concefituafl até 

a operacfionafl. As exfigêncfias estão de acordo com a Reguflamentação de Energfia 

Ffinflandesa 7/2012.

um projeto em BIM:

Expflfica as tarefas para o uso do BIM em medfidas de pflanejamento, fimpflementação e 

controfle. Também descreve em que o uso do BIM pode ajudar na tomada de decfisões 

de projeto para projeto.

Sérfie 12: Uso de 
Descreve as potencfiafis áreas de apflficação do BIM durante as fases de uso e 

operação com aflguns exempflos dos benefícfios. Também estabeflece as exfigêncfias 

mínfimas de métodos de atuaflfização e garantfia de quaflfidade na fase de uso. A 

transferêncfia de dados nas fases de uso fincflufi formatos como IFC, COBfie e outros.

Sérfie 13: Uso 
Incflufi as normas para se usar os modeflos de desenho dfisponívefis em sfimuflações 

de pflanejamento, coordenação e construção. Também especfifica as finformações 

necessárfias a serem entregues necessárfias ao modeflo da obra conforme sua 

execução.

4.3 ATORES LÍDERES

Senate Propertfies, que é uma empresa púbflfica sob 
a égfide do Mfinfistérfio de Ffinanças Ffinflandês, é a 
grande promotora da adesão do BIM na Ffinflândfia. Efla 
gere aproxfimadamente 10.500 edfificações em uma 

área de mafis de 6,4 mfiflhões de metros quadrados. 
Ao tornar obrfigatórfio o BIM em todos seus projetos 
desde 2007, contrfibufiu para o aumento de sua 
adoção e dfiversas outras organfizações do setor 
púbflfico segufiram seu exempflo. 
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4.4 RESULTADOS 
PADRONIZADOS / 
BIBLIOTECAS DIGITAIS

Na Ffinflândfia afinda não há bfibflfiotecas dfigfitafis do 
BIM com sfistemas de cflassfificação ou normatfização 
padrão. Porém, há uma grande bfibflfioteca chamada 
“BIMobject” fundada na Suécfia com uma fiflfiafl na 
Ffinflândfia e em dfiversos outros países. A BIMobject 
fofi desenvoflvfida, de acordo com os fundadores, 
com a vfisão de chegar ao escopo de uma bfibflfioteca 
gflobafl ao conectar fabrficantes e desenvoflvedores 

em todo o mundo, já possufindo representação em 
mafis de 11 países. Apesar de não ser baseada 
em um sfistema de cflassfificação padrão, essa 
bfibflfioteca tem um sfistema de cflassfificação 
genérfico de aflto nívefl que dfivfide os objetos em: 
materfiafis (cfimento, cromo, concreto), tfipos de 
edfificação (hospfitafl, escofla, etc.), espaço funcfionafl 
(audfitórfio, banhefiro, quarto, etc.), categorfia de 
objeto do BIM (varanda, baflcões e armárfios, forro, 
etc.), fabrficante/marca e ferramenta de crfiação do 
BIM (Ffigura 16). Atuaflmente conta com mafis de 
3.330 produtos e 240 marcas e já atfingfiu mafis de 
934.000 downfloads desde o flançamento. 

Ffigura 16. Interface do usuárfio da bfibflfioteca dfigfitafl BIMobject

4.5 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Não há orfientações contratuafis dfisponívefis ao 
púbflfico que flfida com questões de responsabfiflfidade, 
compensação e dfirefitos de proprfiedade finteflectuafl, 

apesar da fimportâncfia de serem tratadas no COBIM: 
Exfigêncfias Comuns do BIM 2012. Essa é uma área 
para desenvoflvfimento futuro e em sua ausêncfia é 
fefita referêncfia a procedfimentos convencfionafis de 
processos documentados. De acordo com o COBIM 
“ter a flegfisflação, os reguflamentos e as normas 
pertfinentes fefitos peflas autorfidades púbflficas 
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dfisponívefis em formato efletrônfico e reflacfioná-
flos ao BIM serfia um benefícfio sfignfificatfivo para 
a anáflfise dos projetos. Infeflfizmente, fisso afinda 
não está dfisponívefl na Ffinflândfia, e necessfita 
de um trabaflho extensfivo em cooperação com 
dfiferentes autorfidades. Afinda assfim, tafl área já fofi 
fincfluída em dfiagramas processuafis com vfistas a 
possívefis desenvoflvfimentos futuros. Atuaflmente, 
os procedfimentos contfinuam os mesmos daquefles 
apflficados em processos convencfionafis por 
documento (COBIM, 2012, pp. 13-14).

4.6 MEDIDAS E 
OTIMIZAÇÃO

Não afinda há formas de medfições ou certfificações. 

4.7 ENSINO E 
QUALIFICAÇÃO

O grupo Ffinflandês BufifldfingSMART Nordfic concentra 
suas atfivfidades no desenvoflvfimento de programas 
educacfionafis e projetos de fimpflementação de 
IFC/BIM. As unfiversfidades e escoflas poflfitécnficas 
oferecem, até certo ponto, aprendfizagem em BIM 
para todos os aflunos de arqufitetura e construção. 
Contudo, afinda não há um arcabouço normatfivo 
nacfionafl para finserfir sfistematficamente o BIM 
no ensfino superfior e também não há redes de 
quaflfificação em BIM certfificadas. Os cursos 
profissfionaflfizantes são mfinfistrados por organfizações 
prfivadas, especfiaflmente peflos fornecedores de 
softwares do Modeflo. As grandes organfizações como 
a Senate Propertfies e emprefitefiras funcfionando 
na Ffinflândfia (como a Skanska) têm programas de 
profissfionaflfização finternos.  

4.8 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

Na Ffinflândfia afinda não há ferramentas dfigfitafis ou 
efletrônficas para os processos de gerencfiamento 
de finformações de projeto e apresentações. No 
entanto, a adesão precoce por grandes organfizações 
púbflficas findfica que o país tem uma finfraestrutura 
adequada de redes, software e hardware. Também 
têm havfido grandes finvestfimentos púbflficos na 
pesqufisa de TI de construção desde os anos 70, 
que resufltaram na formação de dfiversas empresas 
de software do BIM (como Tekfla, Soflfibrfi, Progman / 
MagfiCAD, Vertex e Tocoman). Até 2008, a Ffinflândfia 
tfinha mafis de 108 projetos, grandes e pequenos, 
que fincorporavam o BIM (Tekes, 2009).  

4.9 NÍVEIS DE ADOÇÃO 
DO BIM DE ACORDO COM 
PESQUISAS

Uma pesqufisa, reaflfizada em conjunto com a NBS, 
mostrou que 65% dos 400 entrevfistados das 
áreas de Arqufitetura, Engenharfia, Construção e 
Operação (AECO) já estão usando BIM, e 93% 
e 8%, respectfivamente, usam IFC e COBfie. 
Adficfionaflmente, concflufiu-se que 84% e 68% dos 
entrevfistados concordam que a demanda por BIM 
dos cflfientes e das emprefitefiras, respectfivamente, é 
a mafior motfivadora da adesão ao BIM. 
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A orfientações do BIM Norueguesas advfindas 
do “Manuafl de Modeflagem de Informações 
da Construção Statsbygg – versão 1.2” foram 
desenvoflvfidas em conjunto com o  Natfionafl Instfitute 
of Bufifldfing Scfience’s NBIMS (Norma Nacfionafl do 
BIM) (Wong et afl., 2009). A Statsbygg (Agêncfia 
de Defesa da Noruega) é a prfincfipafl consufltora 
do governo norueguês em edfificações, aflém de 
ser a comfissárfia, gerente e desenvoflvedora de 
proprfiedade em figuafl matérfia. Também reaflfizou 
dfiversos projetos pfiflotos utfiflfizando o modeflo IFC 
(Cflasses de Fundação de Indústrfia) já no finícfio dos 
anos 2000 (observar NO 01 na Tabefla 1). Após 
esses, as orfientações do BIM foram desenvoflvfidas 
(NO 05) e tornaram-se obrfigatórfias em todos os 
projetos púbflficos a partfir de 2010 (NO 02). No 
entanto, apesar da demanda por BIM ser promovfida 
e fimposta peflo setor púbflfico, as assocfiações de 
findústrfia também têm desenvoflvfido seus próprfios 
manuafis do Modeflo. Por exempflo, a assocfiação 
Norueguesa de Construtores de Casas desenvoflveu 
seu próprfio manuafl do BIM (observar NO 04 na 
Tabefla 1) para fornecer gufias prátficos assocfiados 
aos processos, modeflagens e a utfiflfização do BIM 
(NHA, 2011).

Os NBPs na Noruega trazem mafis gufias, em vez 
de protocoflos e normas (observar Tabefla 3). Dentre 
as flacunas observadas, destaca-se a ausêncfia de 
métrficas ou referêncfias para facfiflfitar a avaflfiação/
aprfimoração de desempenho e a faflta de fluxos 
de trabaflho em BIM definfidos o que auxfiflfia na 
estruturação de trocas baseadas em modeflos. 
Apesar do BIM ser obrfigatórfio para todos os 
projetos desde 2010, afinda não há documentos 
contratuafis que remetem às questões específicas de 
proprfiedade finteflectuafl e de cunho flegafl finerentes à 
fimpflementação do mesmo.

5.1 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS

A Statsbygg é a prfincfipafl entfidade fideaflfizadora e 
fimpflementadora de estratégfias do BIM na Noruega. 
Em Mafio de 2007, um comunficado à fimprensa 
anuncfiou a estratégfia de flongo prazo, que objetfiva:

Eflevar o vaflor de seus prédfios para finqufiflfinos 
e usuárfios; e  

Reduzfir substancfiaflmente os gastos 
operacfionafis e de construção e os danos à 
proprfiedade (Kvarsvfik, 2014).

Essa estratégfia fofi precedfida por anos de pesqufisa 
e desenvoflvfimento conjunto entre os setores 
púbflfico e o prfivado. Um dos fimportantes projetos 
nos quafis a Statsbygg envoflveu-se fofi o HITOS, um 
teste em flarga escafla de tecnoflogfia de servfidores 
no modeflo IFC.   

Após a dfivuflgação de tafl estratégfia, a Statsbygg 
também anuncfiou que o BIM e o uso de IFC serfiam 
obrfigatórfios para todos os projetos de construção 
púbflfica a partfir de 2010 (Statsbygg, 2007). 

Recentemente, a Statsbygg, junto com a  
Forsvarsbygg (a Agêncfia norueguesa responsávefl 
pefla gestão fimobfiflfiárfia da Defesa Nacfionafl), a 
Heflse Sør-Øst (Autorfidade de Saúde da Regfião 
Sudeste da Noruega) e a Heflse Mfidt (Autorfidade 
de Saúde da Regfião Centrafl da Noruega) emfitfiu 
um comunficado com o segufinte teor “Até Prfimefiro 
de juflho de 2016, exfigfiremos que todo o software 
utfiflfizado em nossos projetos para a crfiação, edfição, 
armazenagem e processamento de dados da 

5. BIM NA NORUEGA
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Modeflagem de Informações da Construção deverá 
ser compfletamente finteroperávefl, ao transmfitfir e 
compartfiflhar finformações de construção baseado 
em openBIM. Esse software deverá ser certfificado 
para exportar, conectar e fimportar todas as 
finformações na úfltfima versão oficfinafl de formatos 
finternacfionafis abertos como o IFC (ISO 16739) e 
os IDMs oficfiafis da BufifldfingSMART Internatfionafl e 

bufifldfingSMART, 
2014a). 

5.2 GUIAS E PROTOCOLOS

O documento prfincfipafl com as orfientações do 
BIM na Noruega é o “Manuafl de Modeflagem de 
Informações da Construção da Statsbygg - versão 
1.2.1” (Statsbygg, 2013) – dfisponívefl em Ingflês. 
Basefia-se nas versões anterfiores 1.0, 1.1 e 1.2 do 
manuafl e é atuaflfizado com a experfiêncfia consegufida 
de projetos de construção da Statsbygg e Pesqufisa 
& Desenvoflvfimento. Tafis orfientações fincfluem 
uma flfista detaflhada de exfigêncfias obrfigatórfias e 
recomendávefis do BIM dfivfidfidas em: exfigêncfias 
básficas do BIM; exfigêncfias gerafis para modeflagem 
em BIM; exfigêncfias de cflfientes para o projeto, flocafl, 
zonas funcfionafis e espaços; exfigêncfias específicas 
para a área (como Arqufitetura, Mecânfica, Eflétrfica 
e Teflecomunficações, Estrutura, Pafisagfismo, etc.). 
Também fincfluem aflgumas das meflhores prátficas 
para a modeflagem em BIM na forma de regras 
gerafis de nomencflatura para a cflassfificação de 
áreas/negócfios (subconjunto da Tabefla OmnfiCflass 
33), partficfipantes (subconjunto da Tabefla Omnficflass 
34) e seus componentes. 

A Assocfiação dos Construtores de Casa norueguesa 
pubflficou seu próprfio Manuafl do BIM (NHA, 2011) – 
dfisponívefl em Ingflês. Tafl manuafl oferece experfiêncfia 
prátfica (regras fundamentafis de modeflagem, 
convenção de nomencflatura, flfista de verfificação, 
erros comuns, etc.) abrangendo os processos e as 
utfiflfizações do BIM. 

5.3 ATORES LÍDERES

O prfincfipafl ator do BIM na Noruega é a Statsbygg 
(Dfireção das Obras Púbflficas e da Proprfiedade), uma 
empresa púbflfica sob o Mfinfistérfio da Admfinfistração 
Locafl e Modernfização. Sua mfissão é desenvoflver e 
fimpflementar a poflítfica púbflfica norueguesa no setor 
fimobfiflfiárfio e de construção. 

Outro grande ator do BIM é a Agêncfia norueguesa 
responsávefl pefla gestão fimobfiflfiárfia da Defesa 
Nacfionafl (Forsvarsbygg). A Forsvarsbygg é a mafior 
fintegrante do mercado fimobfiflfiárfio na Noruega 
e reflacfiona-se com todos os aspectos de bens 
fimóvefis: desde o pflanejamento, construção e 
desenvoflvfimento até a manutenção, operação 
e flfimpeza; desde vendas e demoflfição até a 
preservação de tesouros cuflturafis nacfionafis. A 
finstfitufição gerencfia 13.410 edfificações, totaflfizando 
4,4 mfiflhões de metros quadrados. Possufi grande 
partficfipação em termos de proprfiedade próprfia 
e exfige BIM das emprefitefiras na mafiorfia de seus 
projetos.

Outros atores do BIM fimportantes neste país são 
a Autorfidade de Saúde da Regfião Sudeste da 
Noruega e a Autorfidade de Saúde da Regfião Centrafl 
da Noruega, que apofiam atfivamente o uso do BIM 
aberto em seus novos projetos de construção. 

5.4 RESULTADOS 
PADRONIZADOS / 
BIBLIOTECAS DIGITAIS

Não há resufltados padronfizados como bfibflfiotecas 
dfigfitafis do BIM. Contudo, a bufifldfingSMART, em 
coflaboração com parcefiros da findústrfia, como a 
Catenda, uma empresa de desenvoflvfimento de 
softwares norueguesa, desenvoflveu um Dficfionárfio 
de Dados da bufifldfingSMART (bSDD, na sfigfla em 
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fingflês). A bSDD permfite que dados de produto de 
construções sejam conectados a modeflos em IFC. 
De acordo com a bufifldfingSMART, fisso permfite que 
dados de fabrficantes sejam flfigados unfiversaflmente 
à modeflagem de finformações da construção – e aos 
processos de projeto concefituafl e de construção – 
com transferêncfia de dados ágfifl e não-patenteada. 
Lançou, também, um servfiço de web bSDD que 
suporta o processo de conectar dados externos 
(como dados de produto) a modeflos em IFC ao 
permfitfir fidentfificação comum por mefio da atrfibufição 
de Identfificadores Únficos Gflobafis (GUIDs, na sfigfla 
em fingflês) (bufifldfingSMART, 2014b). Cabe ressafltar 
que a BIMobject, bfibflfioteca dfigfitafl fundada na 
Suécfia (ver seção 4.4), tem uma fiflfiafl na Noruega.

5.5 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Não há arcabouço reguflatórfio específico para BIM na 
Noruega. As orfientações para o BIM apresentadas 
na seção 5.2 “não descreve dfisposfitfivos contratuafis 
flegafis – no entanto, partes, capítuflos ou todo o 
manuafl  podem ser jurfidficamente vaflfidados  pefla 
gerêncfia de projeto “(Statsbygg, 2013, p. 6). 
Também há condfições obrfigatórfias no “Manuafl 
de Modeflagem de Informações da Construção da 
Statsbygg - versão 1.2.1” as quafis estão marcadas 
com a sfigfla “MAND” ao flado do nome. 

5.6 MEDIDAS E 
OTIMIZAÇÃO

BufifldfingSMART Norway está em processo de 
desenvoflver e flançar seu próprfio sfistema de 
certfificação que será fimpflementado no ensfino com 
o objetfivo de certfificar ambos aflunos e profissfionafis. 
A meta é certfificar o aprendfizado o quafl, por sua 
vez, será findficador da competêncfia dos usuárfios 
(cflfientes, arqufitetos, engenhefiros, emprefitefiras, 

proprfietárfios) em trabaflhar num ambfiente 
mufltfidfiscfipflfinar do BIM. A BufifldfingSMART Norway 
também pode desenvoflver seu próprfio servfiço de 
certfificação medfiante pagamento de taxa. Aflém 
de certfificar os usuárfios por mefio de ensfino, a 
bufifldfinSMART Norway está desenvoflvendo uma 
estrutura de certfificação com foco na de quaflfidade 
dos projetos (certfificação de entrega), contratos/
projetos/entregas/servfiços e software (certfificação 
IFC) (Sunesen, 2012).

5.7 ENSINO E 
QUALIFICAÇÃO

O ensfino do BIM no tercefiro grau não é obrfigatórfio 
(não é exfigfido peflo Governo). Contudo, dfiversas 
organfizações e a bufifldfingSMART Norway estão 
pressfionando cada vez mafis o governo norueguês 
para que o sfistema educacfionafl fincorpore o ensfino 
do BIM. Atuaflmente, há mafis de sete facufldades e 
dfiversos departamentos que mfinfistram cursos do 
BIM e apresentam estudos de caso aos seus aflunos. 
No momento, pode-se consfiderar que o ensfino do 
Modeflo é promovfido na mafior parte por finficfiatfivas 
findfivfiduafis de aflguns professores (NATSPEC, 2014). 
Também há mufitos fornecedores de softwares do 
BIM que dfisponfibfiflfizam quaflfificação específica para 
seu apflficatfivo. Não há uma estrutura educacfionafl 
nacfionafl desenvoflvfida peflo ensfino superfior ou 
por entfidades profissfionafis. A únfica estrutura em 
desenvoflvfimento é a fideaflfizada pefla bufifldfingSMART 
Norway, apresentada na seção 5.6.5.8 Infraestrutura 
de tecnoflogfia

A obrfigatorfiedade de uso coflocada peflos grandes 
proprfietárfios e cflfientes na Noruega sugere que o 
país tem  rede,  hardware e  software necessárfios. 
No entanto, não há finfraestrutura de TI ad-hoc 
oferecfida por grandes cflfientes (como a Statsbygg, 
Forsvarsbygg, etc.) para a contratação de projetos 
em BIM. Efles usam o BIM em todos os estágfios, 
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desde a contratação, até a manutenção, passando 
peflo projeto concefituafl, construção e entrega FM 
(Kvarsvfik, 2014), empregando servfidores centrafis e 
software comercfiafl com uma certfificação mínfima de 
IFC 2x3. Contudo, o projeto para o desenvoflvfimento 
de uma pflataforma onflfine coflaboratfiva para toda 
a findústrfia norueguesa acabou de ser finficfiado. 
A autorfidade de construção norueguesa (DfiBK) 
fofi acfionada para formuflar uma estratégfia para 
desenvoflver uma pflataforma onflfine coflaboratfiva 
para o setor AEC. O projeto chama-se de ByggNett 
cujo objetfivo é desenvoflver servfiços e ferramentas 
onflfine oferecfidas por várfias organfizações 
findependentes. Reconhece que mufitos desses 
servfiços já exfistem hoje, mas que há grande 
potencfiafl para o aprfimoramento da finteração entre 
efles e o desenvoflvfimento de novos. Uma pesqufisa 
de estado das sofluções e questões pertfinentes ao 
seu desenvoflvfimento fofi finaflfizada em 2013 (Hofle 
Consufltfingy, 2014). 

5.8 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

A obrfigatorfiedade de uso coflocada peflos grandes 
proprfietárfios e cflfientes na Noruega sugere que o 
país tem rede, hardware e software necessárfios. 
No entanto, não há finfraestrutura de TI ad-hoc 
oferecfida por grandes cflfientes (como a Statsbygg, 
Forsvarsbygg, etc.) para a contratação de projetos 
em BIM. Efles usam o BIM em todos os estágfios, 
desde a contratação, até a manutenção, passando 
peflo projeto concefituafl, construção e entrega FM 
(Kvarsvfik, 2014), empregando servfidores centrafis e 
software comercfiafl com uma certfificação mínfima de 
IFC 2x3. Contudo, o projeto para o desenvoflvfimento 
de uma pflataforma onflfine coflaboratfiva para toda 
a findústrfia norueguesa acabou de ser finficfiado. 
A autorfidade de construção norueguesa (DfiBK) 
fofi acfionada para formuflar uma estratégfia para 

desenvoflver uma pflataforma onflfine coflaboratfiva 
para o setor AEC. O projeto chama-se de ByggNett. 
O objetfivo do ByggNett é desenvoflver servfiços 
e ferramentas onflfine oferecfidas por varfiadas 
organfizações findependentes. Efle reconhece que 
mufitos destes servfiços já exfistem hoje, mas que 
há grande potencfiafl para o aprfimoramento da 
finteração entre efles e o desenvoflvfimento de novos. 
Uma pesqufisa de estado das sofluções e questões 
pertfinentes ao desenvoflvfimento do ByggNett fofi 
finaflfizada em 2013 (Hofle Consufltfingy, 2014).  

5.9 NÍVEIS DE ADOÇÃO 
DO BIM DE ACORDO COM 
PESQUISAS

Não fofi possívefl encontrar pesqufisas recentes. 
Uma pesqufisa, sobre o sfignfificado do openBIM, 
reaflfizada pefla bufifldfingSMART, aponta que o 
mercado do BIM norueguês tem uma eflevada taxa 
de adesão em OpenBIM e grande compreensão 
dos benefícfios 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 pfionefiro da HMYOI em Rochester, 
Kent vfisa a concflusão de um novo bfloco de 
acomodações com 179 saflas e um novo flocafl de 
ensfino assocfiado para o Conseflho de Justfiça do 
Menor.

O projeto fofi finficfiado de forma convencfionafl com 
envoflvfimento rápfido de construtoras. Pouco antes 
da flficfitação, a oportunfidade de fazer do projeto 
um pflano pfionefiro de fimpflementação do BIM BIS 
fofi abraçada. O projeto fofi flficfitado como parte de 
uma aflfiança estratégfica do Mfinfistérfio da Justfiça 
(MoJ) para construtoras quando novos acordos de 
aflfianças estratégficas afinda estavam se formando. 
Para a flficfitação fofi preparado um modeflo de dados 
a partfir de materfiafis 2D exfistentes. 

O documento de flficfitação fincfluía o modeflo do BIM 
natfivo, dados do modeflo pefla COBfie-UK-2012 2A 
e uma sérfie de desenhos em 2D do modeflo.

12.   Este reflatórfio fofi fornecfido para este estudo como cortesfia peflo 
Mfinfistérfio da Justfiça.

Fofi pedfido que os flficfitantes comparecessem a 
um workshop sobre BIM antes da flficfitação no 
MoJ onde expflficou-se o objetfivo do processo e 
as perguntas preflfimfinares foram respondfidas, 
quando possívefl. Tafl ação fofi consfiderada um 
exercícfio mufito útfifl por todos os finteressados. 
Depofis, reaflfizou-se uma reunfião flficfitatórfia em que 
mafis finformações do BIM foram dadas e mafis 
perguntas respondfidas. Mafis suporte fofi dado 
quando os flficfitantes puderam comparecer a uma 
sessão de trefinamento de extração de dados de 
COBfie.

Os flficfitantes tfiveram que envfiar, junto com suas 
propostas, uma cópfia do modeflo orfigfinafl, dados 
COBfie e cortes 2B e 2D do modeflo em formato 
PDF. 
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PRINCIPAIS DATAS DO PROJETO:

 1ª Fase Edfitafl 14 de Março de 2012

Submfissão de Projetos 01 de Mafio de 2012

Submfissão de Proposta Desenvoflvfida de Projeto e 
Preço Máxfimo Acordado (2ª fase)

05 de Outubro de 2012

Adjudficação 19 de Outubro de 2012

Inícfio no flocafl da obra 20 de Novembro de 2013

Concflusão esperada do projeto 20 de Novembro de 2013

A segufinte tabefla resume os aprendfizados com 
o projeto. Foram fefitas três sessões de anáflfise. A 
prfimefira fofi após o projeto finficfiafl pré-flficfitação, a 
segunda ao finafl do processo de anáflfise e sefleção 
e a úfltfima com as Construtoras que propuseram 
o projeto.  

Os comentárfios foram dfivfidfidos em duas partes: 
comentárfios pré-flficfitação e pós-flficfitação. Os 
comentárfios da sessão do Construtor abrangeram 
ambos os aspectos e foram dfistrfibuídos por ambos.
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1
Para fincorporar o BIM, as necessfidades e processos do 
cflfiente devem ser cufidadosamente estudados. 

O MoJ precfisa definfir quafl o nívefl de finformação 
é exfigfido no processo de compra em gerafl, 
especfiaflmente na flficfitação, que deve ser definfida 
para a fincflusão de exfigêncfias do BIM.

2
Há grande benefícfio a ser tfirado dos modeflos do BIM 
para a vfisuaflfização e compreensão do cflfiente. 

Os edfitafis devem ser atuaflfizados para eflfimfinar as 
perguntas atuaflmente presentes, para refinar as 
finformações 2D e há a necessfidade de dfivfidfir as seções 
entre Construtor e Consufltores.  Os edfitafis podem 
fincflufir finstruções para zoneamento/contfinufidade, aflém 
de uma descrfição de como o bem será usado no futuro, 
com dados COBfie. O MoJ tem avaflfiado fisso e está 
desenvoflvendo um novo documento de Exfigêncfias de 
Informações dos Cflfientes para substfitufir as Exfigêncfias 
de Empregadores utfiflfizada em Cookham Wood.

3
O uso do BIM é dfificufltado peflos requfisfitos de segurança 
do MoJ.

O MoJ deverá definfir a estratégfia de segurança para o 
trabaflho com BIM.

4
As especfificações de software precfisam ser definfidas 
mufito antes das finformações de produção serem 
requfisfitadas.

O MoJ deverá estabeflecer uma reunfião entre equfipe 
de crfiação e consufltores a respefito das entradas e 
saídas do BIM.

5
Processos flficfitatórfios devem ser revfisados e redefinfidos 
para fincflufir BIM.

O uso efetfivo de dados, especfiaflmente os dados 
de custos e de carbono, no futuro precfisam de 
consfideração urgente e dedficada.

6
Cflareza nas exfigêncfias técnficas da bfibflfioteca, que 
precfisam ser compreendfidas rapfidamente. 

A demografia da equfipe técnfica do MoJ está em uma 
sfituação em que grande parte do conhecfimento se 
“aposentará” nos próxfimos anos. O máxfimo possívefl 
de tafl conhecfimento precfisa ser transferfido para 
bfibflfiotecas tão flogo quanto possívefl.

7
Cflareza acerca de como estão sendo usados processos 
de controfle de mudança (para modeflos).

Havfia pouca compreensão de como aflcançar uso 
econômfico do modeflo do BIM e do controfle de mudança.  
Os procedfimentos precfisam ser documentados.

8
Descompasso entre finformações documentafis e 
finformações de modeflo em BIM.

Deve ser definfida, como parte do projeto de bfibflfioteca, 
a forma como as especfificações de desempenho são 
coflocas em um modeflo.

9

O gerencfiamento de toflerâncfia não é uma questão 
específica do BIM, mas a capacfidade de projetar em 
toflerâncfias mufito flfimfiares em geometrfia 3D não sfignfifica 
que é possívefl ou economficamente vfiávefl construfir 
próxfimo a tafis toflerâncfias. 

Deve ser definfida uma estratégfia de toflerâncfia para 
cada fase de projeto com reflação ao número acefitávefl 
de conflfitos assfinaflados no modeflo do BIM.

10
Não se pode testar efletronficamente uma descrfição em 
texto dos arqufivos de dados de COBfie.

Deve-se crfiar ferramentas de vaflfidação de COBfie.

11
O BIM afltera a forma como o MoJ admfinfistra seus 
projetos.

O MoJ precfisa definfir o processo de governança 
finterna para projetos do BIM.

12
Lficfitações precfisam ser atuaflfizadas para que se tornem 
compatívefis com processos do BIM.

Rever emendas a documentos flficfitatórfios após 
finaflfizadas a avaflfiação e moderação.
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13
As flfimfitações dos sfistemas de TI do MoJ estão 
prejudficando a capacfidade de usar efetfivamente dados 
do BIM.

O MoJ deve definfir como firá gerencfiar dados e quafl 
pflataforma usará para tafl.

14 Os workshops sobre BIM pré-flficfitação foram mufito útefis. 
É aconseflhávefl empregá-flos em todas as flficfitações 
do BIM até que o processo e a experfiêncfia sejam 
totaflmente desenvoflvfidos. 

15

É fimportante reconhecer que flficfitações em formato do BIM 
são uma novfidade. As construtoras devem admfinfistrar o 
processo de forma dfiferente e utfiflfizar recursos dfiferentes. 
Por fisso, é necessárfio mafior pflanejamento antecfipado e 
mafis respefito aos caflendárfios. 

Atenham-se às datas. Antecfipar a flficfitação CW em 
uma semana fofi um probflema. É necessárfio mafior 
pflanejamento antecfipado para futuras flficfitações com 
BIM.

16

As flficfitações são uma fase crítfica da vfida de um projeto 
e precfisam ser tão eficazes quanto possívefl.  Devem 
ser desenvoflvfidos meflhores processos flficfitatórfios e 
comunficação mafis eficaz com todas as construtoras.

O MoJ entrará em contato com as construtoras por 
mefio da estrutura de Grupos de Interesse Especfiafis do 
BIM para entender de que forma eflas acham que as 
flficfitações podem ser aprfimoradas.

17

Deve-se desenvoflver um bom nívefl de detaflhe de 
finformações a serem passadas durante a fase de 
flficfitação para que atendam às necessfidades específicas 
do projeto.

Normas devem ser estabeflecfidas nas flficfitações 
para compflementar o Documento de Exfigêncfias de 
Informações dos Cflfientes. Isso deve estar em flfinha 
com a rota de contratação escoflhfida e a fase em que 
se encontra o projeto quando a flficfitação é flançada.

18
Para atfingfir uso eficaz do BIM pode ser necessárfia uma 
revfisão do processo de contratação. 

O BIM tem o potencfiafl de mudar como os projetos são 
gerencfiados (Bfibflfioteca de Normas Técnficas do BIM) 
e o perfifl de rfiscos (especfificação de rfisco por mefio 
de pesqufisa de dados). Isso pode flevar à revfisão de 
flficfitações conforme a maturfidade em BIM aumenta.

19

Os Consufltores de Projeto em cooperação com as 
construtoras avfisaram que efles nunca tfinham recebfido 
modeflos do BIM desenvoflvfidos por outros para serem 
trabaflhados. Isso flevantou a pergunta de o quão eficaz 
é este processo. Os consufltores usam dfiferentes 
processos em sofluções tecnoflógficas?

Inficfiaflmente fisso poderfia ser debatfido entre o Quadro 
de Consufltores de Projeto do MoJ. Isso também fleva a 
debates acerca de Nívefl de Detaflhes.

20

Como um comentárfio gerafl baseado no processo e 
na tecnoflogfia e experfiêncfia em BIM, as construtoras 
consfideraram que o período de sefis semanas para a 
flficfitação fofi mufito curto.

Esse período curto fimpede um desenvoflvfimento 
totaflmente fintegrado (Arqufitetura, Estrutura, MEP e 
Construção). O BIM cflaramente permfite fisso, mas para 
se consegufir extrafir todo o potencfiafl do BIM, o período 
flficfitatórfio precfisa de uma abordagem dfiferente (ou 
rota de contratação).  Cflaramente fisso é agravado pefla 
exfigêncfia de uma compfleta pesqufisa de dados de COBfie 
na Fase 2b.

Por fim, o BIM aumentará a eficfiêncfia do período 
flficfitatórfio, mas no momento afinda se deve passar por 
uma fase de aprendfizagem e desenvoflvfimento. Até flá, 
os períodos flficfitatórfios devem refletfir tafl fato.

De finícfio, os workshops pré-flficfitação ajudarão bastante.

Isso está sendo consfiderado parcfiaflmente peflo Grupo 
de Tarefas do BIM por mefio do desenvoflvfimento de um 
processo/modeflo de matrfiz de eflementos objetos.
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21
Na mafior parte da flficfitação, foram utfiflfizadas finformações 
2D (especfiaflmente dentre a cadefia de fornecfimento 
defles) peflas construtoras. 

Para se tfirar o meflhor provefito do BIM, é precfiso 
que fisso mude e é reconhecfimento, novamente, dos 
desafios do uso do BIM em flficfitações.

Esse é um debate mafis ampflo para a findústrfia acerca 
da adesão do BIM nos Nívefis 2 e 3 da cadefia de 
fornecfimento, já que a habfiflfitação do BIM do Nívefl 1 
depende da dos Nívefis 2 e 3. 

22

A emfissão de um documento específico do MoJ sobre 
protocoflos do BIM ajudarfia a consoflfidar aflgumas das 
questões contratuafis sobre a responsabfiflfidade de 
desenho das finformações do BIM na pesqufisa de dados 
2a e 2b.

Um documento de Protocoflos do BIM precfisa ser 
emfitfido e fincorporado nos Formuflárfios Contratuafis 
Padronfizados do MoJ.

23 As construtoras estão motfivadas a engajarem-se.
Aproxfimar-se das construtoras por mefio do uso de 
workshops pré-flficfitação e o Grupo de Interesses 
Especfiafis do BIM.

1

As Exfigêncfias de Informações de Cflfientes (Resumo 
BIM) devem definfir o prfincípfio fundamentafl mafis básfico 
que dados estão flfigados a modeflos. Os dados COBfie 
envfiados devem estar coerentes com os dados de 
atrfibutos contfidos no modeflo, e o seu desenvoflvfimento 
também deve estar coerente com os dados ITT envfiados.  
Se for necessárfio o redesenho do modeflo, os dados 
de atrfibutos do modeflo orfigfinafl também devem ser 
refinserfidos. 

As Exfigêncfias de Informações de Cflfientes (CIRs, na 
sfigfla em fingflês) devem ser específicas aos tfipos de 
atfivfidade para a quafl os dados serão usados e também 
deve ser possívefl testar efletronficamente os dados.  O 
projeto de Nívefl de Detaflhe definfirá os dados de teste 
e o projeto de reflatórfio COBfie fornecerá ferramentas 
básficas para se verfificar.  

Os dados devem ser reutfiflfizados pefla cadefia de 
fornecfimento, e não recrfiados, já que todo o hfistórfico é 
perdfido após recrfiação.

2

A rotação de orfigem compensa o dado e as unfidades 
devem ser cflaramente definfidas em suas Exfigêncfias de 
Informações de Cflfientes (CIRs, na sfigfla em fingflês) CIRs e 
devem ser apflficadas a todos os modeflos envfiados para 
flficfitação e entrega.

Não é um probflema excflusfivo do BIM, mas sfim uma 
flfição reaprendfida.  Neste caso, um erro de unfidades 
básficas. Cofloque um avfiso na CIR para flembrar os 
fornecedores. 

3

Como crfitérfios de avaflfiação, o questfionárfio de flficfitação 
deve separar o processamento de finformações do BIM 
do desenho físfico, arqufitetônfico e M+E.  As perguntas 
não podem ser redundantes entre sfi.

É um probflema finterno que o MoJ deve resoflver e 
orfientar.

4

Deve-se fincflufir no questfionárfio uma pergunta sobre o 
processo de projeto em BIM (o racfiocínfio) e atrfibufir uma 
pontuação extra para documentos cflaros e com boas 
descrfições. 

É um probflema finterno que o MoJ deve resoflver e 
orfientar.
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5

Os cabeçaflhos e o racfiocínfio por trás do pflano de 
execução do BIM devem ser expflficados nas submfissões 
de projeto para garantfir as meflhores notas. As perguntas 
na flficfitação devem ser formufladas para fincfitar fisso. 

É um probflema finterno que o MoJ deve resoflver e 
orfientar.

6

Deve-se pedfir modeflos de Físfica das Edfificações que 
fintroduzam modeflos acústficos e com fiflumfinação naturafl 
na submfissão de projetos, uma vez que fisso desafia a 
soflução técnfica e mostra o quão desenvoflvfido está o 
modeflo. As exfigêncfias COBfie devem ser formufladas para 
soflficfitar fisso. 

É um probflema finterno que o MoJ deve resoflver e 
orfientar. Equfipe do BIM deve oferecer exempflos.

7

As checagens de quaflfidade nas definfições COBfie 
precfisam ser definfidas. A CIR deve afirmar expflficfitamente 
quafl(fis) dos dez “Objetfivos Estratégficos do Cflfiente” 
expressos no COBfie-UK-2012 será(ão) usado(s). Aflém 
dfisso, os crfitérfios de juflgamento das flficfitações devem 
definfir os processos por mefio dos quafis os arqufivos 
COBfie dos projetos serão avaflfiados em comparação 
com os arqufivos de submfissão da flficfitação e quafis 
ferramentas serão usadas para tafl. Isso demonstrará 
que o processo é transparente, objetfivo e padronfizado.

A CIR deve ser específica aos tfipos de atfivfidade para 
a quafl os dados serão usados e também deve ser 
possívefl testar efletronficamente os dados. O projeto de 
Nívefl de Detaflhe definfirá os dados de teste e o projeto 
de reflatórfio COBfie fornecerá ferramentas básficas para 
se verfificar.  A equfipe do BIM está debatendo tafis 
questões.

8

O resumo e as CIRs devem ser rescrfitos em fingflês 
cflaro e sem ambfigufidades. Quafisquer fitens que sejam 
específicos à equfipe de crfiação devem ser removfidos da 
versão vofltada para a flficfitação de construtoras.

Esta atfivfidade está atuaflmente sob posse da equfipe 
comercfiafl do BIM para anáflfise e ação como parte do 
projeto Protocoflo.

9

Os dados envfiados pefla equfipe de crfiação do 
cflfiente devem estar em conformfidade com as CIRs, 
especfiaflmente no tocante à contfinufidade dos dados de 
modeflo, 2D e COBfie.

Deve-se pensar em meflhores testes para o projeto do 
cflfiente.  O projeto Cookham Wood fofi convertfido de 2D 
para BIM e flevantaram-se dfiversas questões que não 
aparecerfiam em um projeto crfiado já em BIM.

10

A avaflfiação do uso do BIM no reflatórfio de avaflfiação 
de flficfitação pareceu confusa para as construtoras (as 
notas podem ter ficado cflaras, mas a finterpretação da 
quaflfidade, não).

Cookham Wood fofi flficfitada a partfir da estrutura antfiga. 
Este comentárfio agora tornou-se obsofleto, uma vez 
que todas as construtoras na estrutura revfisada são 
“Competentes em BIM”.

11

Funcfionaflfidade, facfiflfidade de uso e experfiêncfia na 
gestão de dados COBfie foram um grande probflema para 
as construtoras flficfitantes.

Também é fimportante reconhecer que COBfie não 
é usado peflas construtoras fora do MoJ. O BIM, 
cflaramente, o é. As experfiêncfias com o uso do BIM 
podem ser prejudficadas pefla experfiêncfia e competêncfia 
com COBfie.

As ferramentas de apofio do COBfie devem ser 
desenvoflvfidas (esta é uma ação mafis ampfla da BTG) 
e as construtoras precfisam tornar-se mafis experfientes 
com seu uso, o que pode precfisar de aflgum apofio 
de grupos de trabaflho de construtoras (Grupo de 
Interesses Especfiafis do BIM).

Observação: O documento mencfionado na tabefla acfima como Exfigêncfias de Informações dos Cflfientes (CIR) é o 
mesmo documento no BS PAS1192:2-2013 chamado de Exfigêncfias de Informações dos Empregadores (EIR).

Feverefiro de 2013

Mfinfistérfio da Justfiça – Grupo de Trabaflho do BIM
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PARTE III - ESTRATÉGIAS PARA DIFUSÃO 
DO BIM NO BRASIL 
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A findústrfia da construção desempenha um 
papefl prfimárfio na economfia nacfionafl de países 
desenvoflvfidos e em desenvoflvfimento como um 
dos prfincfipafis contrfibufintes do Produto Interno 
Bruto (PIB), gerando empregos, consumfindo 
produtos fintermedfiárfios (matérfias prfimas, produtos 
químficos, equfipamentos eflétrficos e efletrônficos, 
etc) e servfiços reflacfionados. Ao redor do mundo 
tem sfido unfiversaflmente crfitficada pefla capacfidade 
flfimfitada de finovação, sua produtfivfidade saturada e 
seu desempenho de sustentabfiflfidade.  

Segufindo uma evoflução constante de concefitos 
e tecnoflogfias do Modeflo de Informação da 
Construção (BIM) durante a úfltfima década, o BIM 
agora é percebfido como um facfiflfitador para uma 
fintegração avançada dos processos de projeto e 
das partes finteressadas, meflhorou o desempenho 
de projetos (por exempflo: custos, tempo e 
desempenho ambfientafl) e a prevfisfibfiflfidade de 
resufltados. Isso é finferfido peflos várfios reflatórfios 
comercfiafis, acadêmficos e da findústrfia - que 
documentam as taxas da dfifusão do BIM e 
estudos de caso do BIM – e, prfincfipaflmente, peflo 
aumento sfignfificatfivo de cflfientes púbflficos (por 
exempflo, órgãos governamentafis, departamentos 
e organfizações) e entfidades da findústrfia 
determfinando o uso do Modeflo e desenvoflvendo 
estratégfias para a sua apflficação nos úfltfimos anos.     

O mapeamento das poflítficas do BIM de sefis países, 
fincflufindo o Brasfifl (Parte II) reveflou que exfistem ofito 
componentes em comum perfazendo as poflítficas 
de fimpflementação (Ffigura 1) desses países. 

Neste reflatórfio, comparamos de forma breve o 
estado desses ofito componentes entre os países 
europeus seflecfionados e o Brasfifl e então crfiamos 
uma flfista de recomendações sobre cada um dos 
componentes para a fimpflementação da poflítfica do 
BIM no Brasfifl. É sugerfido que esse reflatórfio seja 
usado como um projeto de rotefiro para futuras 
consufltas com as partes finteressadas da findústrfia 
e perfitos em cada um dos ofito componentes da 
poflítfica. 

1. INTRODUÇÃO
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Ffigura 1. Componentes em comum da poflítfica do BIM entre os países13

13.  O modeflo e seus ofito componentes foram prfimefiramente desenvoflvfidos peflo Dr. Bfiflafl Succar em 2010 e então refinados através de uma revfisão compreensfiva 
de gufias, protocoflos e mandatos do BIM entre várfios países (Kassem, Succar, & Dawood, 2013) (Kassem, Succar, & Dawood, 2014). Esse modeflo está dfisponívefl 
em:  http://www.bfimframework.finfo/   
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A comparação dos ofito componentes em comum 
das poflítficas do BIM, entre os cfinco países europeus 
e o Brasfifl, está fiflustrado na Tabefla 1 em quatro 
cores que representam o estado atuafl de cada 
componente. Essa tabefla mostra que cada um dos 
componentes da poflítfica BIM fofi encontrado em 
peflo menos três países dfiferentes. 

Todos os países estudados finficfiaram o 
desenvoflvfimento de suas estratégfias e vfisão do 
BIM, aflguns defles chegaram a concfluí-flas. Os 
objetfivos do BIM são parte de uma estratégfia de 
construção governamentafl, como no Refino Unfido 
e França, ou objetfivos autônomos fimpostos peflas 
prfincfipafis organfizações estatafis, como na Ffinflândfia, 
Noruega e Hoflanda.    

As normas e protocoflos do BIM estão quase 
compfletos em todos os países, exceto na França 
e no Brasfifl, onde foram anuncfiadas ou começaram 
recentemente. É fimportante destacar as dfiferentes 
abordagens para organfizar os protocoflos entre 
estes países. No Refino Unfido, possuem orfientação 
conforme o cficflo de vfida (do resumo finficfiafl até a 
pós-ocupação e uso), dfivfidfidos em protocoflos para 
entrega de capfitafl (PAS 1192-2:2013) e protocoflos 
para entrega de finformações à fase operacfionafl (PAS 
1192-3:2013 e BS 1192 - 4), e são, em sua mafior 
parte, prfincípfios de gerencfiamento de finformação 
que se apflficam a todos os atfivos (construções e 
finfraestrutura) tanto em novos edfifícfios quanto 
em renovações. Na Ffinflândfia, os protocoflos são 
organfizados conforme o uso do BIM (por exempflo: 
anáflfise de energfia, projeto de Mecânfica, Eflétrfica 
e Hfidráuflfica, MEP, na sfigfla em fingflês, projeto 
estruturafl, vfisuaflfização, garantfia de quaflfidade, 

etc.) e fincfluíram em sua versão mafis atuafl o uso 
do BIM no gerencfiamento de finstaflação em termos 
gerafis. Na Noruega, os protocoflos são organfizados 
por assunto através de requfisfitos específicos 
de domínfio (Arqufitetura, Mecânfica, Eflétrfica e 
Teflecomunficações, Estruturafl, Pafisagem, etc.). Na 
Hoflanda, os protocoflos são fefitos em contratos de 
flongo prazo; efles focam em meflhorar a eficfiêncfia 
da manutenção e operação e fincfluem requfisfitos e 
especfificações dos resufltados ou extratos do BIM. 

Redes estabeflecfidas de atores flíderes do BIM já 
estão dfisponívefis nos países onde há deflegação 
para o seu uso, como Estados Unfidos, Ffinflândfia 
e Noruega, e começaram a se formar em outros 
países, a exempflo da França, onde fofi anuncfiada a 
fintenção de torná-flo obrfigatórfio. Em países mafiores, 
como o Refino Unfido, a estrutura dos atores flíderes 
é mafis sofistficada e fintercaflada do que em países 
menores como a Ffinflândfia, Noruega e Hoflanda, onde 
há uma únfica grande organfização governamentafl 
patrocfinando o BIM.

Os resufltados padronfizados, como a bfibflfioteca 
dfigfitafl BIM, estabeflecfidos de acordo com sfistemas 
padrões de cflassfificação e/ou especfificação de 
dados dfigfitafis, estão em estado avançado apenas 
no Refino Unfido e na Noruega. No Refino Unfido, 
estes foram desenvoflvfidos em finficfiatfivas de setores 
prfivados (e.g. NBS, BIMStoreBIMStore) e na Noruega 
peflo bufifldfingSMART Nordfic Chapter (consuflte a 
Parte II/UE para detaflhes). 

As aflterações ao arcabouço reguflamentar que são 
fintroduzfidas especfificamente para o BIM não estão 
totaflmente concfluídas em nenhum dos países, 

2. BIM NA UE E NO BRASIL: 
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136

apenas mafis avançadas no Refino Unfido. De fato, 
em todos os quatro países (Refino Unfido, Hoflanda, 
Ffinflândfia e Noruega) onde o BIM é obrfigatórfio 
e as suas estratégfias têm sfido fimpflantadas há 
aflguns anos, os termos de referêncfia afinda são os 
de sfistemas de entrega do projeto pré-exfistentes, 
dfisponívefis dentro de cada país. Normaflmente é esse 
o caso, prfincfipaflmente nos contratos púbflficos, onde 
exfistem contratos de parcerfia que são compatívefis 
com o BIM de trabaflho coflaboratfivo, tafis como 
Exceflêncfia de Construções JCT, NEC3 e PPC2000, 
no Refino Unfido; e DBFMO e DBM, na Hoflanda. Os 
resufltados dos estudos de casos pfiflotos sugerem 
que tafis formas de contrato não necessfitarão 
de mudanças e também serão facfiflfitadas peflo 
BIM – por exempflo: crfiação antecfipada da equfipe 
de projeto fintegrado. Em formas tradficfionafis de 
contratos, os requfisfitos do Modeflo são fincfluídos 
nos protocoflos do BIM de cada país, adaptados 
às cfircunstâncfias do projeto e fazem parte dos 
documentos contratuafis daquefle projeto. Em aflguns 
casos (Pflano de Execução BIM no Refino Unfido, 
por exempflo) efles são usados no prêmfio do pré-
contrato para avaflfiar a abordagem da proposta da 
cadefia de fornecfimento, capacfidade e competêncfia 
de cumprfir os requfisfitos do cflfiente (Requfisfitos de 
Informação do Empreendedor, por exempflo). 

A medfida do desempenho do BIM em nívefis 
findfivfiduafis, organfizacfionafis e de projeto afinda 
está fincompfleta em todos os países, com aflgum 
esforço finficfiafl no Refino Unfido, Hoflanda e Noruega. 

No Refino Unfido, há uma estrutura de resufltado 
de aprendfizado finficfiafl, pubflficado peflo grupo de 
trabaflho do BIM do país, que apresenta três grupos 
de competêncfias: estratégfica, gerencfiafl e técnfica. 
Na Hoflanda, exfiste uma ferramenta para a avaflfiação 
e aferfição do desempenho do BIM de organfizações 
(QufickScan BIM) desenvoflvfida pefla finficfiatfiva 
prfivada. Na Noruega, a bufifldfingSMART Norway está 
desenvoflvendo um sfistema de certfificação para 
flegfitfimar profissfionafis para trabaflhar em ambfiente 
aberto de BIM e um quadro de certfificação para 
garantfia de quaflfidade do projeto.

Os setores de educação em todos os países 
seflecfionados começaram a fincorporar o BIM 
em seus currícuflos, entretanto, apenas no Refino 
Unfido há um quadro nacfionafl, desenvoflvfido peflo 
Fórum Acadêmfico BIM (BAF, na sfigfla em fingflês) 
fintegrado com o quadro de resufltados antecfipados 
do governo e usado como ponto de partfida para 
fincorporar o Modeflo  no currícuflo. Por outro flado, 
nos países seflecfionados a formação em BIM fica 
frequentemente a mercê das finficfiatfivas tomadas 
peflas próprfias facufldades ou acadêmficos e é fincfluída 
majorfitarfiamente em estudos de pós graduação. 
Em todos os países, a quaflfificação profissfionafl 
está dfisponívefl e é fornecfida pefla finficfiatfiva prfivada 
(organfizações de pesqufisa, organfizações de 
trefinamento, vendedores de software) e entfidades 
profissfionafis.
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Tabefla 1. Comparação dos estados dos componentes de poflítfica BIM entre os sefis países

PAÍS

RU FR HO FI NO BR

Co
mp
on
en
te
s 
da
 p
oflí
tfi
ca
 d
o 
BI
M

Estratégfia, vfisão e marco
NÃO 

EXISTENTE
Padrões, protocoflos e gufias

Motfivadores e promotores

INICIADO

Resufltados padronfizados

Marco reguflatórfio -
MENTO EM 
ANDAMENTOMedfidas e otfimfização

Educação e aprendfizado
BEM DESEN-

Infraestrutura de tecnoflogfia *

* Nessa tabefla de comparação, a finfraestrutura ou os sfistemas de TI são referfidos àquefles dfisponívefis no país para aqufisfição e entrega de projetos BIM peflas 
prfincfipafis autorfidades/entfidades púbflficas.

A finfraestrutura de tecnoflogfia é consfiderada em um 
estágfio finficfiafl em todos os países estudados, exceto 
no Brasfifl, onde está bem desenvoflvfida, e no Refino 
Unfido, que está em desenvoflvfimento. No Brasfifl, a 
Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares (DOM) desenvoflveu um 
sfistema de gerencfiamento de projeto baseado no 
BIM chamado OPUS. O OPUS é um sfistema fintegrado 
para o gerencfiamento de fases de resufltado 
do projeto (por exempflo: aqufisfição, construção, 
demoflfição) que fincflufi finformações sobre mafis de 
16.000 construções, formando o portfóflfio de atfivos 
admfinfistrados peflo Exércfito Brasfiflefiro. É um sfistema 
baseado em web onde modeflos 2D e 3D de várfias 
fontes e várfios formatos podem ser entrepostos 
com um mapa do Googfle usando um sfistema de 
coordenadas. Pefla web, permfite a troca entre várfios 
nívefis detaflhados de modeflo (3D, 2D, etc.) ou na 

fase de entrega do projeto (construção, demoflfição, 
etc). No Refino Unfido, a finfraestrutura de tecnoflogfia, 
chamada de ‘pflano de trabaflho dfigfitafl’ (dPOW), está 
sendo desenvoflvfida por um consórcfio que fincflufi 
NBS, Lafing O’Rourke, Mficrosoft, dentre outras e 
será flfivre para uso da ferramenta dfigfitafl do BIM que 
pode capturar, vaflfidar e armazenar finformações 
baseadas nos padrões de Nívefl 2 do BIM dfisponívefl 
pubflficamente. O desenvoflvfimento da ferramenta 
tfinha prevfisão para ser concfluído em março de 
2015. Na Noruega, o projeto de desenvoflvfimento 
de uma pflataforma coflaboratfiva onflfine para toda 
a Indústrfia Norueguesa (ByggNett, por exempflo) 
finficfiou, em 2013, uma pesqufisa de sofluções e 
probflemas reflevantes para o desenvoflvfimento da 
finfraestrutura de TI, que fofi pubflficada recentemente 
(Hofle Consufltfing, 2014). 
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Defixando de flado a dfiscussão sobre a quaflfidade 
da fimpflementação destes componentes, a Tabefla 
1 e a anáflfise acfima sobre o estado de progresso 
e os atrfibutos de cada componente sugerem que 
há uma grande dfiscrepâncfia entre as poflítficas do 
BIM no Brasfifl e na França e aqueflas na Ffinflândfia, 
Noruega e Refino Unfido nas áreas de estratégfia e 
vfisão, padrões, protocoflos e gufias e atores e flíderes 
do BIM. A flacuna entre o Brasfifl e outros países 
(exceto o Refino Unfido) é menor que em outras áreas, 
tafis como resufltados padronfizados, arcabouço 
reguflatórfio e educação e aprendfizado. Ffinaflmente, 
a dfisponfibfiflfidade de uma estrutura de TI no Brasfifl, 
representada peflo Sfistema OPUS, que é usado para 
aqufisfição e gerencfiamento de projetos BIM para o 
exércfito brasfiflefiro por todo o país, é consfiderada um 
progresso sfignfificatfivo no Brasfifl se comparado com 
outros países.
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As recomendações sugerfidas para a dfifusão de BIM 
no Brasfifl são baseadas: no conhecfimento adqufirfido 
a partfir do mapeamento estruturado das poflítficas 
de fimpflementação do Modeflo entre os sefis países e 
suas comparações, nas dfiscussões com as partes 
finteressadas na reunfião DECONCIC em agosto de 
2014 na FIESP em São Pauflo e nas contrfibufições 
dos prfincfipafis atores envoflvfidos em fimpflementação 
de poflítficas. 

Sugere-se que este reflatórfio seja usado como um 
rotefiro preflfimfinar para futuras consufltas com as 
partes finteressadas da findústrfia e perfitos em cada 
um dos ofito componentes da poflítfica BIM. 

3.1 ESTRATÉGIAS, 
OBJETIVOS E ESTÁGIOS

Antes de sugerfir estratégfias, objetfivos e estágfios 
para a fimpflementação do BIM no Brasfifl, é fimportante 
destacar os prfincfipafis padrões característficos que 
sustentaram a fimpflementação das estratégfias nos 
cfinco países da UE. 

Todos os países estudados nos quafis o BIM é 
obrfigatórfio e, em partficuflar, na Ffinflândfia e na 
Noruega, fizeram um trabaflho prévfio de testes 
de tecnoflogfias BIM em projetos, que foram 
frequentemente reaflfizados em finficfiatfivas púbflfico-
prfivadas conjuntas. Adficfionaflmente, varfiávefis 
como o tamanho reflatfivamente pequeno de tafis 
países, o finvestfimento de décadas na construção 
de pesqufisas em TI, as flficfitações de obras púbflficas 
reaflfizadas por um número pequeno de organfizações 
governamentafis, e o fato do setor prfivado ter 

absoflvfido os recursos necessárfios para adqufirfir 
os projetos de construção usando BIM e padrões 
abertos. Isso justfifica o contexto que permfitfiu a 
exfigêncfia da utfiflfização do BIM na Ffinflândfia e na 
Noruega, países pfionefiros no mundo. Ffinaflmente, 
os seus objetfivos foram estendfidos em suas mafis 
recentes atuaflfizações para fincflufir também o uso do 
BIM na fase de operação e manutenção do edfifícfio. 

As cfircunstâncfias no Brasfifl, França e no Refino 
Unfido são dfiferentes daqueflas dos países nórdficos. 
O tamanho da findústrfia da construção do Brasfifl, 
da França e do Refino Unfido é de, respectfivamente, 
2%, 3% e 2% da findústrfia mundfiafl.  Os três países 
são mufito mafis ampflos geograficamente e os 
contratos púbflficos são assfinados por várfios órgãos 
governamentafis, departamentos e organfizações, 
dfistrfibuídos centrafl e regfionaflmente. Assfim, os 
desafios para tornar as finstfitufições púbflficas aptas 
são mafiores e exfigem uma estratégfia de dfifusão 
que “eduque” e “envoflva/fincentfive” os cflfientes e as 
cadefias de fornecfimento.

Outra característfica fidentfificada nas estratégfias 
de BIM da França e do Refino Unfido é que os seus 
objetfivos fazem parte das estratégfias mafis ampflas 
e de cunho nacfionafl. Sua abordagem consfiste em 
uma “metodoflogfia por etapas”, tanto em termos 
de tempo da deflegação quanto do nívefl de uso do 
Modeflo (este úfltfimo afinda está para ser anuncfiado 
na França). Em ambos os países, uma dfiretrfiz 
vfinda do topo para a base (pressão coercfitfiva) 
do governo centrafl fofi consfiderada necessárfia 
para desencadear e aceflerar a dfifusão BIM nos 
respectfivos países. Embora os detaflhes sobre os 
objetfivos e as fases do BIM na França afinda não 
estejam dfisponívefis (à data deste reflatórfio), no Refino 

3. RECOMENDAÇÕES PARA 
DIFUSÃO DE BIM NO BRASIL
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Unfido, os objetfivos fincfluem a dfiretrfiz do nívefl 2 BIM 
(coflaboração baseada em arqufivo) em todos os 
projetos advfindos de flficfitações centraflfizadas e sua 
fimpflementação em todas as fases desde o projeto 
básfico, passando pefla concepção e construção, até 
a operação e pós-ocupação. No Brasfifl, apesar do 
BIM não ser obrfigatórfio em nenhum nívefl, reflatórfios 
da findústrfia como “The Busfiness Vaflue of BIM for 
Constructfion fin Major Gflobafl Markets” (McGraw 
Gfiflfl Constructfion, 2013) e o estudo conduzfido peflo 
consufltor flocafl para o BIM (Parte II/ BIM no Brasfifl), 
mostram que a adoção do Modeflo está mufito 
avançada entre os contratados do Brasfifl (34 de um 
totafl de 40 contratados, ou 85% dos questfionados). 
O mesmo reflatórfio da findústrfia mostra que seu uso 
no Brasfifl é focado mafis em controfle de custos na 
fase de construção do que na coflaboração com os 
proprfietárfios. Isto representa um padrão contrárfio ao 
uso do BIM testemunhado em outros países (Refino 
Unfido, França, Estados Unfidos, Aflemanha, etc.) 
onde o mesmo dá suporte a coflaborações com os 
proprfietárfios e outros finteressados no projeto. Esse 
uso do BIM e o nívefl de maturfidade das contratadas 
no Brasfifl poderfiam desencadear um tfipo de pressão 
de dentro para fora na cadefia de fornecfimento. 
Entretanto, esse efefito pode ser flfimfitado ou flento. De 
fato, a pesqufisa finficfiafl sobre dfifusão da finovação na 
findústrfia da construção demonstrou que as forças 
coercfivas são mafis sfignfificatfivas para finfluencfiar o 
grau de adoção do BIM, especfiaflmente se eflas são 
medfiadas peflo cflfiente ou proprfietárfio (Dfimaggfio e 
Poweflfl, 1983; Mfitropouflos e Tatum, 2000 e Cao et 
afl., 2014)

Com base na anáflfise acfima, recomendamos as 
segufintes ações estratégficas para a dfifusão do BIM 
no Brasfifl:

Incflufir objetfivos do BIM como parte de 
uma “estratégfia de construção” ou “vfisão” 
nacfionafl e oficfiafl. As estratégfias e vfisões 
nacfionafis de construção sempre representam 
uma fonte chave ou uma referêncfia a todos 
os partficfipantes do setor. Os objetfivos do 
BIM, expflficfitamente fincorporados na poflítfica 
nacfionafl, são normaflmente comunficados e 
recebfidos mafis efetfivamente que os objetfivos 
autônomos. De quaflquer modo, se a estrutura 
dos mfinfistérfios no Governo brasfiflefiro, no 
quafl as responsabfiflfidades pefla findústrfia de 
construção são dfivfidfidas entre o Mfinfistérfio 
do Desenvoflvfimento, Indústrfia e Comércfio 
Exterfior (MDIC), o Mfinfistérfio das Cfidades 
(MCfidades) e o Mfinfistérfio do Pflanejamento, 
Orçamento, e Gestão (MPOG) representa um 
desafio para a formuflação de uma estratégfia 
de construção, uma determfinação em conjunto 
sobre os objetfivos do BIM, assfinada peflos 
três mfinfistérfios, pode ser uma abordagem 
sfignfificatfiva e efetfiva; 

Tornar o BIM obrfigatórfio de forma graduafl 
(em estágfios) em projetos adqufirfidos peflo 
Governo Federafl. A abordagem em estágfios 
consfiste em quatro dfimensões: prazo de 
exfigêncfia, vaflor do projeto, fase do projeto 
e tfipo do projeto (Tabefla 2).
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Tabefla 2. Abordagem em estágfios para tornar o BIM obrfigatórfio em programas financfiados peflo governo 
federafl no Brasfifl

ANO

2016 2018

Tfipo e tamanho de 
atfivo

Projetos de moradfia, escoflas 
e hospfitafis financfiados peflo 
governo federafl com vaflor mafior 

que R$ 3 mfiflhões 

Todos os projetos financfiados peflo governo 
federafl com vaflor mafior que R$3 mfiflhões

Fase do projeto Da concepção à construção Da concepção à operação

Estágfio de uso do BIM
Coflaboração BIM baseada em 
arqufivo compartfiflhado*

Coflaboração BIM baseada em arqufivo 
compartfiflhado

Tfipo de projeto Novas construções Novas construções e reformas

* Coflaboração BIM baseada em arqufivo compartfiflhado se refere à utfiflfização de BIM no quafl os partficfipantes de uma cadefia empreendfimento de abastecfimento 
produzem, de acordo com protocoflos, modeflos BIM compartfiflhados que foram vfincuflados entre sfi para fins especfiaflfizados (por exempflo, coordenação de projeto) 
em momentos específicos durante as fases do cficflo de vfida do projeto. Esta forma de coflaboração pode ocorrer em um ambfientes e cflfientes de área de trabaflho 
ou em servfidores com base na nuvem. 

As recomendações acfima são finédfitas já que 
são resufltados de compfiflação de estratégfias de 
dfifusão de finovação do BIM nos países nórdficos 
(fisto é, abordagem em termos de tfipo de atfivo e 
cobertura do cficflo de vfida de construção) e no 
Refino Unfido e França (fisto é, abordagem em 
termos de cronograma de deflegações e estágfios 
de uso BIM).  Essas recomendações também 
reconhecem as necessfidades e permfitem dfispor 
de tempo necessárfio para a preparação prévfia de 
estrutura e capacfidades em outros componentes 
de poflítfica para o BIM, como as normas, os gufias 
e protocoflos (ou seja, atuaflfizando as normas pré-
BIM e desenvoflvendo as normas e os protocoflos), 
atores flíderes do BIM, arcabouço reguflatórfio, 
etc. Juntamente com a obrfigatorfiedade da 
utfiflfização do Modeflo, os prfincípfios orfientadores 
das recomendações fefitas sobre os componentes 
de poflítfica restantes destfinam-se a entregar uma 
estratégfia que educa, prescreve, engaja e fincentfiva. 

As responsabfiflfidades e funções para auxfiflfiar a 
findústrfia no cumprfimento dessas deflegações são 
expflficadas na seção 3.3 (atores flíderes).

3.2 PROTOCOLOS E GUIAS

Os protocoflos e gufias BIM compreendem 
especfificação, fluxo de trabaflho, requfisfitos e padrões 
que são necessárfios para possfibfiflfitar e organfizar os 
processos de trabaflho do BIM e produzfir os seus 
resufltados. A revfisão dos protocoflos e gufias em 
BIM nos cfinco países da UE presentes na Parte 
II, também mencfionada anterfiormente na seção 
2, reveflou que há dfiferentes abordagens em seu 
desenvoflvfimento e estruturação, como em uma 
fase de macro projetos, a exempflo das  fases de 
entrega operacfionafl e capfitafl no Refino Unfido, 
peflo  uso do BIM, ou da vfisuaflfização, sfimuflação 
de energfia, etc. na Ffinflândfia, ou a sfimuflação por 
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dfiscfipflfina - arqufitetura, Mecânfica, etc. na Noruega. 
Enquanto não há crfitérfios para juflgar quafl é a 
meflhor abordagem, as dfiferentes abordagens são, 
provaveflmente, o resufltado de padrões e protocoflos 
díspares pré-BIM dfisponívefis em cada país. Por 
exempflo, na Ffinflândfia utfiflfizava-se o “padrão 
TALO2000” que separa a estrutura de um modeflo 
em seus eflementos e então especfifica os “Requfisfitos 
de Conteúdo de Modeflo de Arqufitetura” BIM para 
eflementos dfiferentes em várfias fases do projeto. No 
Refino Unfido, utfiflfizava-se os Padrões Brfitânficos pré-
exfistentes “BS 1192-2007: Produção coflaboratfiva 
de finformações de arqufitetura, engenharfia e 
construção” para desenvoflver a especfificação 
em BIM equfivaflente para gerencfiamento de 
finformações usando o Modeflo (fisto é, PAS 1192-2: 
2013). Da mesma forma, para definfir as funções e 
responsabfiflfidades dentro de um fluxo de trabaflho 
BIM, usavam o Escopo de Servfiços CIC – um 
documento que fincflufi um escopo detaflhado e 
fintegrado dos servfiços do finícfio até a pós-concflusão 
do projeto a ser construído e as tarefas para cada 
equfipe de projeto. A concflusão é que os protocoflos e 
gufias BIM devem ser formuflados dentro de padrões 
pré-exfistentes reflevantes e provados, se esses 
estfiverem dfisponívefis. Em todos os países revfisados, 
os protocoflos e gufias BIM foram desenvoflvfidos por 
grupos de trabaflho e comfitê de dfireção, fincflufindo 
flíderes do setor púbflfico especfiaflfistas em findústrfia 
(governo), da cadefia de fornecfimento de construção 
(arqufitetos, engenhefiros, contratadas, gerentes de 
finstaflações, gerentes de projeto, etc.), de empresas 
jurídficas, de software, e de tecnoflogfia.  

No Brasfifl, os protocoflos e padrões pré-BIM 
reflevantes são: 

1. Portarfia nº 2.296, de 23 de Juflho de 1997, da 
Secretarfia de Estado da Admfinfistração Púbflfica 
(em nívefl federafl), que descreve os métodos de 

projeto, orçamentos e controfle dos projetos e 
servfiços de construção;

2. Os Manuafis de Escopo, que descrevem a 
arqufitetura, os servfiços de gestão de projeto e 
seus respectfivos produtos. Esses padrões pré-
exfistentes podem exfigfir atuaflfizações antes que 
efles sejam adaptados e usados como referêncfia 
para o desenvoflvfimento dos protocoflos e 
padrões BIM. 

Recomendamos a crfiação de um “comfitê de dfireção 
técnfica” de especfiaflfistas em findústrfia (de todos os 
segmentos findustrfiafis mencfionados anterfiormente) 
que serão responsávefis por desenvoflver padrões e 
protocoflos BIM exfigfidos para entregar as dfiretrfizes 
de 2017 e 2018. Este comfitê poderfia ser presfidfido 
fideaflmente por um especfiaflfista da CEE-134 da 
ABNT, da Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares/DEC/Exércfito, 
ou de um órgão representatfivo da findústrfia. Deve 
fincflufir também representantes de toda a cadefia 
de fornecfimento, assfim como de escrfitórfios 
advocatícfios e empresas de tecnoflogfia e software. 

No mafis, deve reflatar ao flíder de um “GTBIM Brasfifl” 
sugerfido (veja seção 3.3 para mafis finformações), 
nomeado conjuntamente peflos MPOG, MDIC, 
MCfidades e CEF, com responsabfiflfidade gerafl de 
desenvoflver e fimpflementar os objetfivos federafis 
BIM (Ffigura 2). Mafis finformações sobre a estrutura 
estão fincfluídas na seção 3.3 (atores flíderes). O flíder 
pode ser um especfiaflfista de quaflquer uma das 
organfizações fincfluídas na Ffigura 2.   

Em reflação aos dfiferentes tfipos de organfizações 
e estruturas de protocoflos e gufias BIM dfiscutfidos 
anterfiormente, sugerfimos o desenvoflvfimento 
de protocoflos fintegrados, organfizados peflo uso 
do BIM em dfiferentes fases de projeto, os quafis 
possuem uma abordagem sfimfiflar àquefla adotada 
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na Ffinflândfia, mas sem a dfivfisão dos protocoflos em 
tantos voflumes ou partes quanto os usos do Modeflo 
BIM. A organfização de protocoflos é compatívefl 
com a metodoflogfia atuafl utfiflfizada no Brasfifl para 
desenvoflver a bfibflfioteca dfigfitafl BIM. 

Esses protocoflos devem estar reflacfionados aos 
padrões pré-BIM dfisponívefis no Brasfifl, como os 
dfiscutfidos anterfiormente, segufindo suas revfisões 
e possívefl atuaflfização, e devem abordar o nívefl 
de desenvoflvfimento de finformação (fisto é, dados 
gráficos - modeflo 3D - e não gráficos) necessárfio 
em cada fase do projeto. Uma descrfição de 
concefitos chave e uma taxonomfia compartfiflhada 
ou um gflossárfio de termos nos protocoflos também 
são fimportantes para um bom entendfimento e 
comunficação dentro da findústrfia. 

Também recomendamos a fincflusão de um tempflate 
de “Protocoflos de execução BIM” (PEB)  nos 
protocoflos, semeflhantes aos dfisponívefis no Refino 
Unfido, que podem ser adaptados em uma base de 
projeto. Como medfida adficfionafl, recomendamos 
o agrupamento de estudos de caso BIM para 
mostrar hfistórfias de sucesso da fimpflementação de 
protocoflos e fluxos de trabaflho BIM em projetos do 
setor púbflfico. Ffinaflmente, aconseflhamos a definfição 
de um cargo (por exempflo: a função de Gerente de 
Informações, crfiada no Refino Unfido), que permfita 
que um profissfionafl seja responsávefl, em nome do 
cflfiente, peflo gerencfiamento de finformações em um 
projeto BIM.  

3.3 ATORES LÍDERES

Em cada país onde o BIM é obrfigatórfio em projetos 
do setor púbflfico, houve o estabeflecfimento de 
numerosos atores flíderes do Modeflo. Dos cfinco 
países estudados, esses atores possuíam os 
segufintes atrfibutos:    

Atores flíderes com responsabfiflfidades no 
pflanejamento estratégfico de resufltados e 
formaflmente fincumbfidos de funções específicas 
(por exempflo: engajamento findustrfiafl) dentro das 
poflítficas BIM. Estes são grupos estabeflecfidos 
ad-hoc para a entrega da poflítfica BIM (por 
exempflo: Grupo de Tarefa BIM e Poflos regfionafis 
do BIM no Refino Unfido) ou assocfiações pré-
exfistentes que representam uma ampfla gama 
de profissfionafis de construção (por exempflo: 
Conseflho da Indústrfia da Construção no Refino 
Unfido). Esses grupos fincfluem membros que 
são capazes de desenvoflver e fimpflementar a 
estratégfia BIM em nívefis nacfionafis e regfionafis; 

Grupos de finteresse vofluntárfios que são 
afetados peflas dfiretrfizes do BIM, e tem como 
objetfivo promover o conhecfimento BIM a 
seus membros em suas respectfivas áreas e 
garantfir que seus requfisfitos sejam flevados em 
consfideração peflos flegfisfladores. Geraflmente 
representam o flado do usuárfio que promove o 
uso do BIM em dfiscfipflfinas específicas;

A estrutura de tafis atores flíderes é mafis 
compflexa e possufi camadas em países mafiores 
(Refino Unfido e França) comparada a países 
menores (Ffinflândfia, Hoflanda e Noruega), onde 
a contratação é mantfida por um únfico ou um 
pequeno número de organfizações estatafis.   

Estudos finstfitucfionafis sobre a dfifusão de finovação 
forneceram mufitas evfidêncfias empírficas do fimpacto 
posfitfivo de atores flíderes na adoção da finovação, 
tanto na próprfia organfização quanto em nívefl 
nacfionafl, desde que exfistam as finterações atfivas 
necessárfias dentro e entre esses grupos ou redes. 
Por exempflo, a Parte II/BIM no Brasfifl fincflufiu um caso 
brasfiflefiro de finteração ou mfissão projetada entre 
uma empresa de construção brasfiflefira (SINCO) e 
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uma finstfitufição acadêmfica (Carnegfie Meflflon), que 
flevaram à adoção do BIM dentro da SINCO.    

Levando em consfideração a anáflfise acfima, 
recomendamos a definfição de uma rede de atores 
flíderes BIM para:

Objetfivo 1: desenvoflver e promover 
protocoflos, gufias e outros padrões técnficos BIM 
que são exfigfidos para atfingfir suas dfiretrfizes; 

Objetfivo 2: garantfir engajamento da findústrfia 
com a poflítfica BIM em nívefl estaduafl e federafl; 

Objetfivo 3: gerencfiar o fornecfimento de uma 
finfraestrutura de tecnoflogfia adequada para a 
aqufisfição de projetos BIM com o suporte de 
organfizações de tecnoflogfia e pesqufisa;

Objetfivo 4: definfir os requerfimentos e 
objetfivos de aprendfizado e trefinamento em 
BIM para sua finserção no ensfino superfior e no 
ensfino técnfico/profissfionafl;

Objetfivo 5: dfisponfibfiflfizar financfiamento para 
pesqufisa e desenvoflvfimento de projetos BIM;

Objetfivo 6: finfluencfiar a definfição de fincentfivos, 
por mefio de benefícfios ou desonerações fiscafis 
adequadas, para a fimpflementação de tecnoflogfias 
BIM em organfizações e para a capacfitação 
profissfionafl (trefinamento).     

Uma estrutura de rede de atores flíderes para a 
entrega desses objetfivos é mostrada na Ffigura 2 
como um exempflo que pode ser sfimuflado. 

A promoção chave sugerfida do BIM será o “GT 
BIM Brasfifl”, que serfia formaflmente encarregado de 
fornecer a estratégfia federafl BIM.

O GT BIM Brasfifl deverá ser presfidfido por um 
representante da findústrfia e por um especfiaflfista 
em BIM que firá flfiderar e coordenar os dfiferentes 
comfitês de dfireção que se encarregarão de 
entregar a poflítfica BIM em nome do Mfinfistérfio 
do Desenvoflvfimento, Indústrfia e Comércfio 
Exterfior (responsávefl pefla Poflítfica Industrfiafl), do 
Mfinfistérfio do Pflanejamento, Orçamento e Gestão 
(reguflador das compras púbflficas), do Mfinfistérfio 

e da Cafixa Econômfica Federafl (prfincfipafl agente de 
financfiamento fimobfiflfiárfio do país). 

Os três comfitês de dfireção dentro do “ GT BIM Brasfifl” 
(

de Engajamento) devem fincflufir representantes de 
todos os tfipos de setores e organfizações flfistados na 
Ffigura 2. 

Cada comfitê de dfireção é responsávefl pefla entrega 
de um ou mafis objetfivos supramencfionados.Por 
exempflo, o Comfitê de Dfireção de Trefinamento e 
Educação deve fincflufir representantes da academfia, 
sfindficatos profissfionafis e da findústrfia para definfir 
os resufltados de aprendfizado e trefinamento 
exfigfidos para a fincorporação do BIM no ensfino 
superfior e na capacfitação profissfionafl. O Comfitê de 
Dfireção Técnfica deve ser composto por membros 
de todas as partes finteressadas definfidas na Ffigura 
2, e em partficuflar da Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares, 
Assocfiação Brasfiflefira de Normas Técnficas ABNT, 
representantes da findústrfia (findústrfias de materfiafis 
de construção e grandes emprefitefiras), empresas 
de pesqufisas e tecnoflogfia; as mesmas devem 
ser responsávefis por fornecer os objetfivos 1 e 3 e 
contrfibufir com os outros objetfivos. 

Todas as entfidades que são representadas no 
“GT BIM Brasfifl” já exfistem, exceto os “Centros 
Estaduafis BIM”, “Grupos de Interesse BIM” e o 
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“bufifldfingSMART Brazfiflfian Chapter” (representado 
com flfinhas tracejadas). 

Os “Centros Estaduafis BIM” devem ser estabeflecfidos 
para garantfir o engajamento e promover o 
compartfiflhamento de conhecfimento BIM em 
nívefl estaduafl e atuarem como uma flfigação nas 
dfiscussões do BIM em nívefis estaduafis e federafis.

Conforme a poflítfica for pflanejada e fimpflementada, 
os grupos de finteresse serão estabeflecfidos 
por mefio das finficfiatfivas de seus profissfionafis, 
que estão finteressados em expflorar o Modeflo 
para uso em projeto ou dfiscfipflfina específica de 
engenharfia. Apesar de tafis grupos de finteresse 
serem vofluntárfios, seu envoflvfimento pode ser 
fimportante especfiaflmente na área de dfissemfinação 
de conhecfimento e garantfindo engajamento da 
findústrfia. 

O “GT BIM Brasfifl”, com a coflaboração de grandes 
emprefitefiras e fimportantes cflfientes da construção 
nacfionafl e estaduafl, deverfia patrocfinar os estudos 
de caso de várfios projetos baseados no BIM e 
pubflficar seus resufltados e aprendfizados, em forma 
de “hfistórfias bem sucedfidas”, na mídfia (notícfias, 
finternet, etc.) e outros canafis de dfissemfinação 
(conferêncfias, workshops, etc.). 

Com base em sugestões de especfiaflfistas no 
Brasfifl, também é recomendado estabeflecer um 
bufifldfingSMART Brazfiflfian chapter para fornecer e 
desenvoflver experfiêncfia em padrões abertos, que 
atuaflmente está em faflta no país.   
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Presfidfido por um especfiaflfista 
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Ffigura 2. GT BIM Brasfifl: uma sugestão de estrutura em rede de atores flíderes BIM
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3.4 RESULTADOS 
PADRONIZADOS / 
BIBLIOTECA DIGITAIS 

Resufltados padronfizados BIM fincfluem eflementos 
tafis como uma bfibflfioteca dfigfitafl onflfine de objetos 
rficos em dados, compatívefl com os sfistemas de 
cflassfificação estabeflecfidos  (Omnficflass, Unficflass, 
etc.) e com a especfificação de dados dfigfitafis 
próprfios de cada país (COBfie como especfificação 
de dados finternacfionafis, BS 1192-4 do Refino 
Unfido, etc.). Essas bfibflfiotecas podem ser usadas 
para possfibfiflfitar a especfificação, sefleção e 
processos flficfitatórfios efletrônficos e para facfiflfitar 
a eflaboração de projeto, sfimuflação baseada em 
modeflo, custefio e anáflfise. 

Tafis resufltados agora são consfiderados 
componentes chave no sucesso de poflítficas BIM 
nos países. Isto é evfidencfiado peflo projeto em 
andamento de desenvoflvfimento de bfibflfiotecas 
dfigfitafis de objetos BIM ao redor do mundo: por 
exempflo, BIMobject na Ffinflândfia; NBS e BIMStore 
no Refino Unfido, CB-NL na Hoflanda, finficfiatfiva 
AFNOR e AIMCC na França, e bSDD na Noruega e 
por flevantamentos em findústrfias. Um flevantamento 
de profissfionafis AEC na Europa Ocfidentafl (McGraw 
Hfiflfl Constructfion, 2010) fidentfificou que fincorporar 
dados detaflhados do produto de construção 
específico do fabrficante em BIM permfite aos 
usuárfios meflhorar estágfios concefituafis finficfiafis, 
formar anáflfises de eficfiêncfia energétfica mafis 
precfisas e facfiflfitar estfimatfivas de custo. 

Ao se anaflfisar os projetos compfletos e em 
andamento de bfibflfioteca dfigfitafl BIM na UE, há 
pflena concordâncfia de que tafis bfibflfiotecas podem 
revoflucfionar a especfificação e a aqufisfição, uma 
vez que se pode confiar nos dados fincfluídos. Para 
consegufir essa confiança são necessárfios os 
segufintes fitens:

Padrões definfindo o nívefl e tfipo de dados dfigfitafis, 
fincflufindo representação gráfica 3D e dados não 
gráficos;

Sfistemas de cflassfificações (por exempflo, Unficflass, 
Omnficflass, etc.) para fidentfificar objetos e conjuntos 
nas bfibflfiotecas; 

Procedfimentos de garantfia de quaflfidade para 
assegurar que os objetos dfigfitafis crfiados e 
hospedados cumpram os padrões da findústrfia.

Em termos de modeflo de negócfios, todos os projetos 
de bfibflfioteca dfigfitafl na Europa compartfiflham dos 
mesmos padrões. O acesso aos objetos da bfibflfioteca 
dfigfitafl é flfivre para todas as partes finteressadas (por 
exempflo, para especfiaflfistas como Arqufitetos e 
Engenhefiros). Na Europa, fabrficantes pagam uma 
taxa para hospedar seus objetos na pflataforma e 
para fazerem seus seus objetos BIM 3D, se efles 
não possuírem as competêncfias finternas, o que 
normaflmente é o caso.  

Um desafio prfincfipafl, frente à adoção dessas 
bfibflfiotecas, é a faflta de mobfiflfização dos fabrficantes 
de materfiafis e produtos para construção  
prfincfipaflmente em reflação à hospedagem de 
objetos dfigfitafis em um ambfiente onflfine. Contudo, 
como é o comum em processos de finovação, 
há aquefles que a adotam mafis cedo, os quafis já 
embarcaram nessa jornada, e que serão segufidos 
por mufitos. Isso também fica em cflaro peflo papefl de 
flfiderança sendo desempenhado peflas assocfiações 
de fabrficantes em aflguns países (AFNOR e finficfiatfiva 
AIMCC na França, por exempflo) na definfição e 
desenvoflvfimento de tafl bfibflfioteca dfigfitafl.  

No Brasfifl, afinda não há bfibflfiotecas dfigfitafis em 
BIM. Em 2013, em um esforço para eflfimfinar essa 
flacuna, o Governo Federafl (MDIC, ABDI, DEC/EB, 
IBICT) estabefleceu um projeto para desenvoflver 
um sfistema dfigfitafl púbflfico de objetos BIM. Esse 
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projeto será hospedado peflo IBICT (Instfituto 
Brasfiflefiro de Informação em Cfiêncfia e Tecnoflogfia), 
mas atuaflmente está atrasado devfido a aflgumas 
questões admfinfistratfivas. Contudo, há esforços 
em andamento para crfiar normas, empreendfidos 
pefla comfissão “ABNT/CEE-134” desde 2010, os 
quafis são fundamentafis para o desenvoflvfimento de 
bfibflfiotecas dfigfitafis. A prfimefira norma compfleta é a 
“ABNT NBR ISO 12006-2:2010”, a quafl apresenta 
arcabouço normatfivo e definfições comuns para 
o desenvoflvfimento de sfistemas de cflassfificação 
em nívefl nacfionafl ou regfionafl. A segunda norma, 
atuaflmente sob desenvoflvfimento, é a “ABNT NBR 
15965 - Sfistema de Cflassfificação da Informação 
da Construção”, que define em sua prfimefira 
parte (fisto é, 15965-1:2011) a termfinoflogfia e 
os prfincípfios de sfistemas de cflassfificação para 
pflanejamento, projeto, gerencfiamento, trabaflho, 
operação e manutenção de projetos de construção. 
A prfimefira parte fofi compfletada e pubflficada em 
2011. A segunda parte dessa norma (fisto é, 
15965-2:2012) apresenta a termfinoflogfia, sfistema 
de cflassfificação e grupos de cflassfificação para 
objetos de construção e cobre o pflanejamento, 
projeto, construção e operação. Toda a “ABNT NBR 
15965” está prevfista para ter sete partes e é uma 
adaptação do OmnfiCflass para o contexto brasfiflefiro 
por mefio da adfição de materfiafis e produtos que são 
usados no Brasfifl mas não são usados nos EUA, e da 
excflusão de materfiafis e produtos usados nos EUA 
mas que não são usados no Brasfifl. 

Baseado na anáflfise acfima e nos atrfibutos comuns 
fidentfificados na revfisão das bfibflfiotecas dfigfitafis BIM 
na UE (Parte II),  dentro do contexto de uma bfibflfioteca 
dfigfitafl BIM dfirfigfida ao púbflfico, recomenda-se:  

Compfletar as normas de cflassfificação (fisto 
é, ABNT NBR 15965 – partes 3 a 7), as quafis 
atuaflmente estão em um estágfio avançado e são 
necessárfias para a cflassfificação e fidentfificação 
de objeto na bfibflfioteca BIM; 

Desenvoflver normas para conteúdo gráfico 
e não-gráfico, que têm de ser acordadas com 
fabrficantes e especfificadores. A consufltorfia 
com fabrficantes e especfificadores neste 
processo é mufito fimportante, dada sua 
finfluêncfia na adoção de tafis normas. No Brasfifl, 
já há um comfitê técnfico (ABNT/CEE-134 

) trabaflhando em  tafis normas e espera-se o 
reflatórfio finficfiafl no finafl deste ano.  Afinda nessa 
área, a crfiação de especfificação de dados e 
normas finternacfionafis (por exempflo o recém 
flançado BS 1192-4 no Refino Unfido ou a troca 
de finformações entre operações da construção 
– COBfie – dos EUA) deve ser consfiderada, e 
adaptada se possívefl, para poupar esforço de 
desenvoflvfimento; 

Desenvoflver um modeflo de negócfios para 
assegurar que a bfibflfioteca dfigfitafl BIM seja 
autossuficfiente caso o suporte e o financfiamento 
do governo federafl acabem. O modeflo de 
negócfios também deve assegurar a aprovação 
da bfibflfioteca dfigfitafl pefla cadefia de fornecfimento 
e, em partficuflar, por especfiaflfistas (fisto é, 
arqufitetos e engenhefiros) e fabrficantes. Para 
atfingfir estes objetfivos, a confiança e vfiabfiflfidade 
são dofis fatores chave crítficos para o sucesso. 
Para atfingfir o fator de confiança, é necessárfio 
um capacfitado e especfiaflfizado processo de 
garantfia de quaflfidade. Contudo, esse processo 
exfigfirá recursos (por exempflo, recursos para 
findfivíduos conduzfindo o processo de garantfia 
de quaflfidade) que precfisam ser autogerados 
pefla bfibflfioteca. Isso pode ser atfingfido com a 
definfição de uma bafixa taxa de hospedagem, o 
que deve ser acessívefl a mufitos fabrficantes, a 
quafl será usada para financfiar não só o processo 
de garantfia de quaflfidade como também todos 
os outros aspectos (manutenção, atuaflfização, 
promoção, etc.). Conforme a bfibflfioteca torna-se 
ampflamente adotada ao flongo do tempo, a taxa 
paga peflos fabrficantes pode  dfimfinufir ou ser 
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compfletamente substfituída pefla renda gerada 
a partfir de pubflficfidade. Sem esse mecanfismo 
que atfinge a confiança e a vfiabfiflfidade, o círcuflo 
vfirtuoso, descrfito na Ffigura 3, pode se transformar 
em um círcuflo vficfioso que prejudfica o sucesso 
da bfibflfioteca. Uma abordagem compflementar, 
que é tecnoflogficamente desafiadora, consfiste 

em finserfir regras de controfle de quaflfidade 
finteflfigente dentro do projeto de bfibflfioteca dfigfitafl 
BIM que poderá dfimfinufir, mas não eflfimfinar 
compfletamente, a fintervenção humana. 

Ffigura 3.  Bafixa taxa de hospedagem e processo de garantfia de quaflfidade como o mecanfismo fundamentafl para uma 
bfibflfioteca dfigfitafl BIM púbflfica autossustentada.
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3.5 ARCABOUÇO 
REGULATÓRIO

Um  arcabouço  reguflatórfio/normatfivo  para  
projetos BIM é um conjunto de regras, dentro 
das quafis cada uma das partes envoflvfidas em 
um projeto estão sujefitas a obrfigações, dfirefitos 
de proprfiedade finteflectuafl, responsabfiflfidades e 
seguro de findenfização profissfionafl, entre outros. 
A comparação entre os cfinco países da UE e o 
Brasfifl reveflou que esse componente acabou de 
ser finficfiado em todos os países, exceto no caso 
do Refino Unfido, onde exfistem aflguns termos 
gerafis sobre essa temátfica, seguro de findenfização 
e de responsabfiflfidade (ver Parte II para mafis 
finformações). A razão para a flentfidão do progresso 
desse componente é que, para o nívefl atuafl de 
fimpflementação do BIM (coflaboração baseada em 
arqufivo), arcabouços reguflatórfios pré-BIM exfigem 
pouca ou nenhuma mudança, especfiaflmente 
quando os contratos do tfipo coflaboratfivo e de 
parcerfia são usados. Entretanto, exfistem aflgumas 
partes finteressadas da findústrfia que afinda possuem 
preocupações sobre dfirefitos de proprfiedade 
finteflectuafl e responsabfiflfidade, em trabaflhos com 
ambfientes BIM. 

Para este estágfio de desenvoflvfimento de poflítficas 
BIM no Brasfifl, recomenda-se que um documento 
gerafl, fincflufindo termos de referêncfia em matérfia 
de responsabfiflfidades e dfirefitos de proprfiedade 
finteflectuafl, seja desenvoflvfido. Termos como os 
eflaborados no Refino Unfido podem ser adaptados 
para o contexto brasfiflefiro. Isso deve ser produzfido 
somente após os objetfivos, estratégfias e etapas 
serem definfidos e podem fazer parte dos protocoflos 
e gufias BIM (Componente 2 - ver 3.2), que são 
geraflmente fincfluídos no apêndfice de propostas, em 
países onde BIM é obrfigatórfio.

Em contratos com formato tradficfionafl, os 

protocoflos BIM (ver Seção 3.2) devem fazer parte 
dos documentos contratuafis e devem fincflufir os 
requfisfitos do cflfiente e a abordagem de entrega do 
projeto proposto, pefla cadefia de fornecfimento, para 
cumprfir com os requfisfitos do cflfiente.   

Também é findficado especfificar formaflmente um 
novo cargo a ser chamado de “gerente de resufltado 
BIM” ou “gerente de finformação”, responsávefl por 
gerencfiar finformação em projetos. Isso não deve ser 
confundfido com o papefl de coordenador BIM, que 
normaflmente vem da organfização contratante com 
tarefas tafis como coordenação do projeto que está 
sob sua responsabfiflfidade. O “Gerente de resufltado 
BIM” ou “gerente de finformação” representa os 
cflfientes no projeto e deve ser escoflhfido em todos 
os projetos. 

3.6 MEDIDAS E 
OTIMIZAÇÃO

O estabeflecfimento de um sfistema de medfição 
do desempenho do BIM, sendo findfivfiduafl 
(competêncfias BIM) ou para organfizações 
(capacfidade e maturfidade), é o prfimefiro passo a 
camfinho do desenvoflvfimento de um sfistema de 
certfificação ou audfitorfia no futuro. Em todos os 
países estudados na Parte II não fofi encontrado 
nenhum esquema bem estabeflecfido para medfição 
e otfimfização de desempenho BIM na parte findfivfiduafl 
e organfizacfionafl. Entretanto, em aflguns países, já 
exfistem esquemas de certfificação para: 

Indfivíduos no Refino Unfido: proposto por 
órgãos profissfionafis (fisto é, RICS - Royafl Instfitute 
of Chartered Surveyors) e grandes organfizações 
de pesqufisa (fisto é, BRE - Bufifldfing Research 
Estabflfishment Ltd);  

Organfizações na Hoflanda: desenvoflvfido peflo 
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Instfituto Hoflandês para pesqufisa de cfiêncfias 
apflficadas (TNO, na sfigfla em fingflês) para 
avaflfiar e referencfiar o desempenho BIM de 
organfizações baseadas em dados quantfitatfivos 
e quaflfitatfivos obtfidos de questões de múfltfipfla 
escoflha fincorporadas em um sfistema onflfine.

Os sfistemas acfima não são ampflamente 
reconhecfidos e a medfição e otfimfização do BIM 
afinda estão sendo desenvoflvfidos em todos os países 
e, em partficuflar, no Refino Unfido e na Noruega (veja 
Seção 1.7 e 5.6 na Parte II/ UE). 

Tafl medfição está reflacfionada à poflítfica do BIM 
específica dos países, conforme a avaflfiação, por 
exempflo, dos usos do BIM exfigfidos peflo cflfiente ou 
parte dos protocoflos do BIM do país; os padrões 
apflficávefis e dfisponívefis; a termfinoflogfia ou taxonomfia 
usada no país, nos documentos de poflítfica do BIM 
do país tafis como protocoflos e gufias, etc. Entretanto, 
a metodoflogfia para medfição do desempenho do 
BIM (por exempflo: definfição de competêncfia BIM 
e seu sfistema de medfição, por exempflo) pode ser 
tfirada de um tercefiro país e transposta no contexto 
de poflítfica específica de uma flocaflfidade. 

Com base no que fofi escrfito acfima, recomendamos 
o segufinte: 

Monfitorar o desenvoflvfimento nessa área, 
especfiaflmente no Refino Unfido e na Noruega; 

Desenvoflver medfição BIM para dofis 
contextos específicos: 

√ 
do projeto: É fimportante medfir a 
capacfidade que a cadefia de fornecfimento 
tem de entregar o projeto e atender aos 
requfisfitos do cflfiente usando os processos 
e tecnoflogfias BIM. Uma abordagem de 
medfição em BIM para esse propósfito 

deve ser pesqufisada e desenvoflvfida. Essa 
medfida é específica do projeto e não deve 
ter propósfito de certfificação. Esse fitem está 
sendo desenvoflvfido no Refino Unfido, onde a 
capacfidade da cadefia de fornecfimento de 
um projeto é avaflfiada por mefio do Pflano 
de Execução BIM (PEB) na fase de pré-
contrato; 

√ Essa medfição 
pode ocorrer a quaflquer momento. Trata-se 
da medfida da competêncfia dos findfivíduos 
e da capacfidade das organfizações e pode 
flevar às suas certfificações. Para fins de 
certfificação, um sfistema de medfição 
reconhecfido e robusto deve ser fimpflantado. 
O “Servfiço Nacfionafl de Aprendfizagem 
Industrfiafl” (SENAI) está consfiderando 
o desenvoflvfimento de tafl quadro de 
competêncfia baseado em uma metodoflogfia 
comprovada, (baseada no concefito de 
unfidade de competêncfias, já em uso). 
Portanto, efles podem se responsabfiflfizar 
pefla entrega deste componente da 
estratégfia BIM.

Embora a metodoflogfia e conjunto de competêncfias 
para a medfição de BIM, utfiflfizadas para as duas 
finaflfidades acfima, possam ser aprovefitados de 
outros países, estes terão de ser adaptados ao 
contexto brasfiflefiro após os fitens de poflítficas 
fundamentafis (vfisão, gufias, protocoflos e padrões) 
serem desenvoflvfidos.   
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3.7 EDUCAÇÃO E 
TREINAMENTO

A comparação desse componente nos cfinco 
países da UE e no Brasfifl reveflou que a educação 
e a formação BIM afinda está em sua fase finficfiafl 
em todos esses países. Afinda não exfistem quadros 
nacfionafis ou dfiretrfizes fefitas por sfindficatos 
ou órgãos profissfionafis para fincorporar o BIM 
na educação superfior. Apenas no Refino Unfido 
exfiste um arcabouço preflfimfinar, desenvoflvfido 
pefla coordenação de acadêmficos (fisto é, quadro 
acadêmfico BAF-BIM) para gufiar a fincorporação do 
BIM na educação superfior do Refino Unfido. De modo 
gerafl, a revfisão reveflou que a educação BIM fofi 
defixada para acadêmficos engajados ou facufldades 
findfivfiduafis.  Geraflmente o Modeflo é fincorporado em 
cursos de pós graduação (Mestrado).

Em todos esses países, os desafios para o BIM 
no ensfino superfior são sfimfiflares.  Prfimefiramente, 
e mafis fimportante, a equfipe acadêmfica exfistente 
envoflvfida na transmfissão de assuntos reflacfionados 
a ambfientes urbanfizados e de construções não tem 
o conhecfimento e as habfiflfidades para reaflfizar esse 
tfipo de ensfino. Em nívefis de pós-graduação, onde 
o BIM é ensfinado para um fim específico (como 
o gerencfiamento de arqufitetura ou construção), o 
ensfino atuafl normaflmente envoflve profissfionafis da 
findústrfia contratados em mefio período. Segundo, o 
ensfino de aspectos de coflaboração mufltfidfiscfipflfinar 
do BIM apresenta um desafio à sua fincorporação 
na estrutura tradficfionafl do currícuflo atuafl. Os 
recursos atuafis usados para esse segundo 
desafio são fintroduzfir os prfincípfios de coflaboração 
mufltfidfiscfipflfinar no currícuflo exfistente ou definfir 
projetos finterdfiscfipflfinares no quafl partficfipam 
estudantes de dfiferentes dfiscfipflfinas e prátficas. Uma 
anáflfise detaflhada do BIM na educação está fincfluída 
na Parte II.

No Brasfifl, o ensfino de BIM na educação superfior afinda 
é flfimfitado. O “Servfiço Nacfionafl de Aprendfizagem 
Industrfiafl” (SENAI) do RJ, SP e PR, finficfiou um 
curso BIM em 2014, que tem como aflvo técnficos/
tecnóflogos e trefinamento profissfionafl compflementar. 
Contudo, a pesqufisa BIM é consfiderada mufito 
atfiva. Há uma rede de pesqufisadores BIM “rede 
BIM Brasfifl” (www.redebfimbrasfifl.org.br) que fincflufi 
membros da Unfiversfidade Federafl do Paraná (UFPR, 
da Unfiversfidade de São Pauflo (USP), da Unfiversfidade 
Federafl Fflumfinense (UFF), da Unfiversfidade Federafl 
da Bahfia (UFBA), da Unfiversfidade Estaduafl de 
Campfinas (UNICAMP), da Unfiversfidade Federafl de 

do Sufl (UFRGS), da Unfiversfidade Presbfiterfiana 
Mackenzfie (UPM) e da Unfiversfidade Federafl do 
Ceará (UFC). 

Em todos os países estudados, a capacfitação em 
BIM é reaflfizada por vendedores de software ou 
fornecedores prfivados, e em aflguns países, como 
o Refino Unfido, por órgãos profissfionafis (Instfituto 
Reafl de Arqufitetos Brfitânficos, Instfituto Reafl de 
Agrfimensores Púbflficos, etc.) e grandes finstfitutos de 
pesqufisa. Afinda não há dfiretrfizes para capacfitação 
em BIM, exceto um quadro preflfimfinar, desenvoflvfido 
peflo grupo de tarefas BIM do Refino Unfido, que 
define os resufltados de aprendfizado em nívefis 
estratégficos, de gerencfiamento e técnficos. 

Em termos de aprendfizado e trefinamento, os 
desafios assocfiados com a entrega da poflítfica BIM 
proposta para o Brasfifl são:

A necessfidade de educar futuros profissfionafis 
de construção que atuaflmente estão cursando o 
ensfino superfior;

A necessfidade de educar e trefinar servfidores 
púbflficos responsávefis por flficfitações púbflficas 
em projetos em BIM (por exempflo, definfindo 
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requfisfitos, monfitorando projetos, avaflfiando 
propostas);

A necessfidade de meflhorar as habfiflfidades do 
contfingente atuafl de profissfionafis de construção 
que não estão cfientes do BIM ou não são 
usuárfios;

A necessfidade de meflhorar as habfiflfidades 
dos acadêmficos atuafis, envoflvfidos na área de 
Ambfiente Construído (Engenharfia e Arqufitetura 
etc.) por todo o sfistema brasfiflefiro de educação 
superfior. 

Levando em consfideração as anáflfises e desafios 
acfima, nós recomendamos:

Atrfibufir responsabfiflfidade de desenvoflver 
dfiretrfizes para aprendfizado BIM na educação 
superfior em nívefl federafl para a “rede BIM 
Brasfifl” ou desenvoflver um grupo de trabaflho 
ad-hoc para este propósfito. Representantes 
dos  dfiferentes  sfindficatos  profissfionafis  
devem ser envoflvfidos nesta rede que deve 
progressfivamente fincorporar o BIM, segufindo as 
dfiretrfizes desenvoflvfidas, ao flongo dos nívefis ou 
anos de graduação de ensfino superfior;

Estabeflecer e entregar dofis projetos chave de 
aperfefiçoamento profissfionafl em nívefl federafl;

√ Trefinar acadêmficos envoflvfidos na área 
de ambfiente construído por todo o Brasfifl. 
Este programa pode ser projetado após as 
dfiretrfizes acfima terem sfido desenvoflvfidas; 

√ Trefinar servfidores púbflficos que estão 
envoflvfidos na aqufisfição e gerencfiamento de 
projeto BIM. Os prfimefiros a adotar o BIM no 
setor púbflfico brasfiflefiro, como por exempflo 
a “Dfiretorfia de Obras Mfiflfitares” (DOM), e o 

setor prfivado podem gufiar o trefinamento aos 
servfidores; 

Para o trefinamento do contfingente atuafl 
de profissfionafis de construção, desoneração 
trfibutárfia, como expflficado em 3.9, pode 
fornecer uma meflhora sfignfificatfiva. Contudo, a 
organfização desse setor, atuaflmente domfinado 
por vendedores de software e fornecedores 
prfivados, em termos de padronfização e conteúdo 
de curso de credencfiamento para dfiferentes 
papéfis BIM no Brasfifl, pode ser benéfico para o 
aumento da credfibfiflfidade desse trefinamento.  

3.8 INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA

A finfraestrutura de tecnoflogfia exfigfida para 
adoção do BIM fincflufi a rede, hardware e software 
dfisponívefis no país. Aflguns probflemas que afetam 
a dfisponfibfiflfidade de hardware e software no Brasfifl 
(fisto é, carga trfibutárfia e compra de software) são 
abordados na Seção 3.9.

Um eflemento chave de finfraestrutura para a 
obtenção de projetos BIM no setor púbflfico em 
flarga escafla é o sfistema de TI ou pflataforma de 
coflaboração que possfibfiflfita a entrega de projetos 
com base BIM (entrega, compfiflação e coordenação 
de finformação para obtenção, projeto, construção e 
operação de edfifícfios) no país. A breve comparação 
conduzfida peflo sfistema na Seção 2 e a anáflfise 
detaflhada na Parte II, demonstrou que efle afinda 
está em estágfio finficfiafl em todos os países da Unfião 
Europefia, mas é consfiderado bem desenvoflvfido no 
Brasfifl, (sfistema OPUS, desenvoflvfido pefla “Dfiretorfia 
de Obras Mfiflfitares” (DOM) - Dfiretorfia de Obras 
Mfiflfitares). 
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OPUS fofi desenvoflvfido como um sfistema fintegrado 
baseado em web para o gerencfiamento de fases 
de entrega de projetos (por exempflo, obtenção, 
construção de projeto, demoflfição). O sfistema fofi 
construído para permfitfir os processos de entrega de 
projetos amadurecfidos e específicos para o Exércfito 
Brasfiflefiro. 

A prfincípfio, a abordagem e o conhecfimento 
envoflvfidos no desenvoflvfimento e uso do sfistema 
OPUS pode ser utfiflfizado na eflaboração do sfistema 
de TI para obtenção mafis ampfla de projetos BIM no 
Brasfifl. O ponto finficfiafl deve fincflufir uma anáflfise de 
flacunas entre o estado atuafl do sfistema OPUS e os 
requerfimentos do sfistema de TI para obtenção de 
projetos púbflficos BIM no Brasfifl. 

A anáflfise de flacunas deve ocorrer uma vez que 
os padrões e protocoflos (Seção 3.2) para projetos 
BIM tenham sfido desenvoflvfidos e acordados. De 
fato, todos os países da UE estudados começaram 
os projetos de estudos de vfiabfiflfidade de seus 
sfistemas de TI para aqufisfição púbflfica de projetos 
BIM somente após os protocoflos, padrões e gufias 
BIM terem sfido finaflfizados e testados. Por exempflo, 
apenas a partfir de 2013 o Órgão de Construção 
Norueguês (DIBK) comfissfionou um estudo para a 
pesqufisa de sofluções e probflemas reflevantes ao 
desenvoflvfimento do “BygNett” – a pflataforma de 
coflaboração onflfine para o setor AEC Norueguês. 
Isto vefio anos após o desenvoflvfimento e uso de 
padrões e protocoflos BIM no país. Sfimfiflarmente no 
Refino Unfido, apenas a partfir 2014 que o BIM Task 

Group (Grupo de Tarefas BIM) promoveu, por mefio 
de um consórcfio de organfizações, um estudo de 
vfiabfiflfidade do “Pflano de Trabaflho dfigfitafl (dPOW)” –
ferramenta onflfine flfivre para uso que pode capturar, 
vaflfidar e armazenar finformação para projetos BIM 
de acordo com os padrões BIM Nívefl 2 obrfigatórfios 
no Refino Unfido. Isto somente ocorreu após um 
grande esforço fefito para desenvoflver os padrões e 
protocoflos BIM entre 2011 e 2014.

Baseado na anáflfise acfima, nós recomendamos; 

Promover um estudo de vfiabfiflfidade com 
vfistas a produzfir uma especfificação técnfica para 
um sfistema onflfine de coflaboração BIM no Brasfifl, 
o quafl é baseado nos padrões e protocoflos BIM 
(Seção 3.2), desenvoflvfidos para os objetfivos BIM 
apresentados na Seção 3.1;

Utfiflfizar a especfificação técnfica da ferramenta 
onflfine para conduzfir uma anáflfise de flacuna com 
o sfistema OPUS. A partfir da anáflfise das flacunas, 
uma decfisão pode ser tomada tanto para 
adaptar e estender o sfistema OPUS para toda 
a findústrfia de construção brasfiflefira quanto para 
desenvoflver um novo sfistema;

Em ambos os casos (adaptando o OPUS ou 
desenvoflvendo um novo sfistema) os parâmetros 
flfistados na Tabefla 3 devem ser consfiderados 
como parte da soflução.
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Tabefla 3. Parâmetros técnficos para o desenvoflvfimento de um sfistema de coflaboração BIM onflfine 

Automação de servfiço
O grau de cofleta automátfica de finformação reflevante do projeto 
e o grau de avaflfiação automátfica das finformações e regras 
fincorporadas em protocoflos e padrões BIM.

Compatfibfiflfidade de códfigo 
funcfionafl

A medfida de quão compatívefl o sfistema é com descrfições 
funcfionafis de códfigos de construção.

Integração de sfistema e 
finteroperabfiflfidade

O nívefl de fintegração e finteroperabfiflfidade do sfistema com 
sfistemas e bases de dado reflevantes.

Fflexfibfiflfidade e generaflfidade 
A capacfidade de sofluções de estruturas de processamento de 
dfiferente cflassfificação, escafla e compflexfidade. 

Grau de abertura 
A medfida em que o sfistema é desenvoflvfido como uma 
pflataforma aberta baseada em tecnoflogfia não proprfietárfia. 

Potencfiafl de escafla
Potencfiafl para futura ampflfiação de voflume de dados e número 
de usuárfios.

Manutenção 
Capacfidade de passar por manutenção por um não especfiaflfista 
em tecnoflogfia de software e adaptabfiflfidade de evoflufir padrões 
na findústrfia.
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3.9 VIABILIDADE 
ECONÔMICA E PESQUISA 
DE INICIATIVAS DE 
CONSTRUÇÃO

A vfiabfiflfidade é consfiderada um dos fatores chave 
na adoção de tecnoflogfia BIM tanto em países 
desenvoflvfidos como em desenvoflvfimento. Isso 
ficou evfidente na pesqufisa finficfiafl sobre adoção 
de finovação de TI e nas mufitas pesqufisas BIM 
conduzfidas ao redor do mundo nos úfltfimos anos. 
Este fator também fofi mencfionado dfiversas vezes 
na reunfião DECONCIC com flegfisfladores brasfiflefiros 
em 1º de agosto de 2014 na FIESP14  em São Pauflo.  

O aprfimoramento da capacfitação profissfionafl 
por mefio do apofio a projetos de Pesqufisa e 
Desenvoflvfimento (P&D) também provaram ter 
finfluêncfia dfireta nas organfizações apofiadas e 
também na competfitfivfidade finternacfionafl dos 
países.  

Juntas, as capacfidade de pesqufisa e financfiamento 
são fimportantes para a adoção de nova tecnoflogfia 
especfiaflmente no campo de TI, em que a aqufisfição 
ou dfistrfibufição (obtenção, fimpflementação e uso) 
dependem mufito da dfisponfibfiflfidade de habfiflfidades 
aproprfiadas, acesso a finformação e mecanfismos 
dfisponívefis de financfiamento. 

Apesar desses dofis fitens não constarem na revfisão 
conduzfida na Parte II, as finficfiatfivas para resoflvê-flos 
são parte das poflítficas gerafis dos países estudados.  

Para ajudar organfizações a vfiabfiflfizar a promoção 

14.  Reunfião DECONCIC na FIESP: http://fis.gd/mApdep

da finovação, mufitos governos na Unfião Europefia 
fornecem dedução, abatfimento, redução ou 
fincentfivo fiscafl para compras tanto de hardware 
como de software. 

Por exempflo, no Refino Unfido há programas de 
benefícfio fiscafl para atfivos fintangívefis e de bens 
de capfitafl. Atfivos capfitafis são quaflquer atfivo 
ou equfipamento que podem ser cflassfificado 
sob “maqufinarfia e finstaflações” tafis como vans, 
ferramentas, mobíflfia, computadores, equfipamento 
de escrfitórfio, máqufinas, etc. e efles todos podem ser 
eflegívefis para “deduções fiscafis” ou “deduções de 
bens de capfitafl”. Gastos nesses atfivos podem ser 
deduzfidos da fatura fiscafl (até um certo flfimfite máxfimo 
chamado de “Subsídfio Anuafl de Investfimentos” que 
podem ser modfificados ao flongo do tempo – por 
exempflo, podem ser aumentados sfignfificatfivamente 
por fintervaflos de tempo específicos). Em mufitos 
casos, atfivos fintangívefis tafis como software de 
computador (software BIM) também podem ser 
tratados de uma perspectfiva fiscafl do mesmo jefito 
que um atfivo tangívefl (fisto é, sob deduções de bens 
de capfitafl).

Um exempflo de como a dedução fiscafl funcfiona é:

O flucro trfibutávefl de um arqufiteto por ano é 
de $100,000;

O arqufiteto finveste na compra de software 
BIM a soma de $ 10.000;

O arqufiteto tem de pagar fimposto sobre $ 
90.000 ($100.000 - $ 10.000).

Mufitas organfizações, especfiaflmente as pequenas 
e médfias empresas (PMEs), quando confrontadas 
com a decfisão de fimpflantar (adqufirfir, fimpflementar 
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e usar) uma nova tecnoflogfia mufltfifacetada, tafl 
como o BIM, tendem a mfinfimfizar o rfisco e finvestem 
menos em sua adoção. As PMEs podem procurar 
consufltorfia para ajudá-flas neste processo, sendo 
que a taxa desse servfiço, em mufitos países da UE, é 
consfiderada como despesa profissfionafl permfissívefl 
que pode ser deduzfida do flucro trfibutávefl. 

Em termos de pesqufisa e desenvoflvfimento, há 
dfiversas oportunfidades em três nívefis: Europeu, 
nacfionafl e organfizacfionafl.  

Em nívefl europeu, a CE (Comunfidade Europefia) tem 
o programa Horfizon 202015, que é um fimportante 
programa de pesqufisa e finovação da UE com 
aproxfimadamente €80 bfiflhões de financfiamento 
dfisponívefl para até sete anos (2014 a 2020). É 
um programa competfitfivo de cofinancfiamento no 
quafl consórcfios, envoflvendo membros (prfivado, 
púbflfico, acadêmfico, etc.) de dfiversos países da 
UE, competem para assegurar concessões para 
pesqufisa nas áreas de prfiorfidade findficadas. As 
Tecnoflogfias de Informação & Comunficação, 
as quafis fincfluem pesqufisas reflacfionadas à 
construção e à edfificação (por exempflo BIM) 
consfistentemente recebem uma boa parte do 
financfiamento anuafl totafl.   

Em nívefl nacfionafl, mufitos países da UE 
especfiaflmente na Europa Ocfidentafl, têm seus 
próprfios conseflhos que financfiam projetos de 
pesqufisa dentro de cada país. No Refino Unfido, por 
exempflo, a Dfiretorfia de Estratégfia Tecnoflógfica (TSB) 
(agora chamado de Inovação Refino Unfido [Innovate 
UK]) cofinancfia um número sfignfificatfivo de projetos 
sob tópficos específicos. Este tfipo de concessão é 
normaflmente dfisponfibfiflfizado para o consórcfio de 

15.   http://ec.europa.eu/programmes/horfizon2020/

organfizações e cofinancfia fidefias finovadoras que 
podem flevar a produtos novos e expflorávefis. Um 
convfite específico para BIM em 2014, chamado 
“dfigfitaflfizando a findústrfia da construção”, ofereceu 
um totafl de £12M para propostas de sucesso na 
área de Construção Dfigfitafl e BIM. Por exempflo, 
a finfraestrutura de TI exfigfida para projetos em 
aqufisfição púbflfica no Refino Unfido (veja fitem 1.9 
na Parte II/UE) é financfiado pefla TSB e a entrega é 
esperada para 2015. 

Em nívefl empresarfiafl, as organfizações são 
auxfiflfiadas de duas manefiras. Prfimefiro, por mefio de 
benefícfios fiscafis para P&D (ou crédfito fiscafl) que 
tanto reduzem a fatura fiscafl das organfizações para 
PMEs quanto fornecem subsídfio dfireto, o que ocorre 
em várfios países da UE. Segundo, aflguns conseflhos 
de pesqufisa dfisponfibfiflfizam cofinancfiamento para 
projetos P&D de organfizações findfivfiduafis. Por 
exempflo, no Refino Unfido sob um esquema chamado 
Parcerfia de Transferêncfia de Conhecfimento16 (KTP), 
dfiversos conseflhos de pesqufisa cofinancfiam projetos 
para organfizações findfivfiduafis. Em tafis projetos, 
uma companhfia se junta a uma unfiversfidade para 
resoflver desafios chave afetando o futuro dos 
negócfios da companhfia. Uma proposta fincflufindo 
um pflano detaflhado de trabaflho e um sumárfio dos 
desafios e oportunfidades é desenvoflvfido antes 
da aprovação. Um pós-graduado (chamado de 
assocfiado KTP) é contratado pefla unfiversfidade mas 
fica dentro da companhfia por mafis de 90% do tempo 
do projeto. Os acadêmficos vfisfitam os assocfiados 
toda semana na empresa para fornecer suporte em 
metade de um dfia. Os projetos normaflmente duram 
dofis anos, mas podem varfiar entre um e três anos. 
Despesas de vfiagem e tempo dos acadêmficos são 
pagos fintegraflmente peflo projeto. O saflárfio de pós-

16.   http://www.ktponflfine.org.uk/
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graduação e seu trefinamento são cofinancfiados 
peflo projeto (normaflmente na proporção de 65% - 
68%). A parte remanescente (35% - 32%), paga 
pefla organfização, também é eflegívefl para fincentfivos 
ou subsídfios fiscafis. 

Baseado nas finficfiatfivas acfima, o papefl do 
financfiamento e da Pesqufisa e Desenvoflvfimento 
na promoção da finovação (BIM, por exempflo) e os 
requerfimentos das partes finteressadas – dfiscutfidos 
na reunfião DECONCIC em 1 de agosto na FIESP17, 
em São Pauflo – recomendamos a crfiação de:

que contrfibuam para 
a redução de custo das PME de:

√ Aqufisfição de softwares e hardwares 
exfigfidos para o BIM;

√ Trefinamento de pessoafl;

√ Consufltorfia para a fimpflementação do BIM.

Tafis fincentfivos financefiros podem ser dados de 
duas manefiras:

Por benefícfios fiscafis que cubram os 
três custos acfima até um teto máxfimo a ser 
definfido;

Estabeflecendo flfinhas de financfiamento ou 
um ad hoc para 
fornecer suporte financefiro dfireto para todos ou 
aflguns dos custos acfima (por exempflo, software 
BIM).

A promoção da medfida exfigfirá um estudo detaflhado 

17.  Reunfião DECONCIC na FIESP, São Pauflo: 
http://www.ffiesp.com.br/notficfias/grupo-de-trabaflho-da-ffiesp-avaflfia-
avancos-do-bfim-na-findustrfia-de-construcao-brasfiflefira/

de vfiabfiflfidade. A prfincípfio, a flfinha de financfiamento 
ou o fundo ad hoc exfigfirá menos mudanças nas 
flegfisflações atuafis comparado aos benefícfios fiscafis; 
será mafis rápfido de estabeflecer e fimpflementar, 
e é flexívefl em termos de crfiação e varfiação do 
orçamento dfisponívefl. Contudo, pode ser uma opção 
menos democrátfica já que o financfiamento pode 
não ser suficfiente para cobrfir todas as soflficfitações.    

Para fincentfivar a finovação em construção dfigfitafl 
em nívefl nacfionafl e aumentar a competfitfivfidade 
finternacfionafl, sugerfimos a crfiação de concursos/
edfitafis para financfiamento de pesqufisas 
cofinancfiadas  propostas  por  organfizações  
acadêmficas e peflo setor prfivado conjuntamente. 

Ffinaflmente, dentro das finficfiatfivas em andamento, 
como o Cfiêncfia sem Frontefiras, peflo quafl o Governo 
Brasfiflefiro vfisa envfiar 100.000 estudantes para 
cursos de graduação e doutorado para estudar 
cfiêncfias, tecnoflogfia, engenharfia e matemátfica 
(CTEM) e findústrfias crfiatfivas, sugerfimos que uma 
parte das boflsas de estudo sejam reservadas para 
a área de construção dfigfitafl e BIM. 
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