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Implementação do BIM

• Inércia e resistência às mudanças;

• Quebra na zona de conforto;

• Barreiras culturais e particularidades do ambiente 
brasileiro;

• Mudança de cultura, investimentos em 
infraestrutura, treinamentos e revisão de 
processos de trabalho;

• Envolvimento e conscientização de toda a 
equipe;

• Insegurança sobre a própria capacidade de 
realizar um bom trabalho com os mesmos prazos 
de antes.

Figura Processo de mudança – Guia Asbea



Etapas

01 •Diagnóstico

02 •Plano estratégico

03 •Plano Implementação

04 •Monitoramento



Diagnóstico

• Descritivo do quadro atual das quatro 
dimensões que devem ser 
acompanhadas ao longo da 
reestruturação a ser feita;

• Para saber o que listar, é preciso definir 
qual o objetivo que se deseja para a 
implantação;

• Lista básica de pontos, que 
certamente deve ser adaptada às 
peculiaridades de cada caso

Tecnologia

Processos

Pessoas

Procedimentos
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Diagnóstico Tecnologia

• Investimento em infraestrutura associado ao fluxo financeiro da 

empresa, podendo ser gradativo;

• Garantir a eficiência das trocas das informações entre as várias 

disciplinas e empresas envolvidas no desenvolvimento;

• Subespecificação pode causar queda de produtividade, aumento 

dos prazos, frustrações e custos adicionais decorrentes.

• Software: avaliar requisitos da empresa e as tipologias de projetos 

a serem executadas para definir qual a tecnologia mais adequada.

• Hardware: compatível, considerando a dimensão do projeto e seus 

usos BIM.

• Rede Interna / Servidor: adequação da rede de computadores ao 

fluxo de dados aumentado.

• Rede Externa (Internet): ferramentas na nuvem e troca de 

arquivos entre as empresas.
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Diagnóstico Processos

• Implantação do BIM altera o fluxo do processo de projeto;

• Diagnóstico do quadro atual;

• Relação entre o que se faz hoje e o que se pretende fazer:

• Etapas,

• Produtos resultantes, 

• Procedimentos de execução,

• Controle do projeto. 

• Através de fluxograma ou check list de manuais de escopo
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Diagnóstico Processos

Imagem – CBIC parte de Fluxo Tradicional - Baseado em Documentos e Desenhos Cad - Projeto Executivo
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Diagnóstico Pessoas

• Contratar com experiência ou treinar e capacitar pessoal 
da equipe? Se necessário contratar suporte externo;

• Modelo tradicional de equipes compostas por 
coordenadores, arquitetos, projetistas, desenhistas, 
cadistas etc. não atende mais às necessidades do 
escritório;

• Reduziram-se as atividades mecânicas ou “braçais”;

• Maior parte da informação colocada no modelo é crítica, 
no sentido da sua confiabilidade, o que exige profissionais 
com conhecimento de arquitetura e engenharia 
(disciplina), do software (ferramenta) e experiência em 
obras para que as tarefas sejam desenvolvidas com 
propriedade;

• Um mesmo profissional poderá desempenhar uma ou 
várias funções, dependendo do porte do escritório, das 
características e do tipo de projeto;
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Matriz de Responsabilidades

Diagnóstico Pessoas

Organograma Funções de Projeto – Guia Asbea



Diagnóstico Procedimentos

• O segmento de projetos não tem uma 
tradição de definir procedimentos
escritos, como os exigidos pela norma 
ABNT-ISO 9001:2015;

• É mais comum encontrarmos “boas 
práticas” e processos consolidados que 
foram incorporados à rotina dos 
trabalhos;

• A elaboração de procedimentos 
descritivos é a melhor forma de 
consolidar o conhecimento adquirido 
em BIM e facilitar sua difusão entre 
novos membros da equipe;

Itens a serem descritos:

• Nomenclatura de arquivos de modelos;

• Nomenclatura de documento, nomenclatura de component
es dos modelo (bibliotecas),

• Organização de diretórios,

• Pastas e arquivos,

• Templates...
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Plano Estratégico

• Definição dos escopos específicos, 

• Desenvolver cronograma com definição de metas de prazo de 

implantação;

• Definir quais e com qual grau de profundidade serão os produtos 

extraídos dos modelos BIM (entregáveis);

• Coordenar a participação e a colaboração entre as várias partes 

envolvidas;

• Estabelecer os procedimentos de controle da qualidade do modelo;

• Após o período de treinamento, é natural a equipe apresentar queda 
de produtividade e insegurança;

• Planejamento do período de transição em relação aos projetos em 
andamento;

• Definição da intensidade da carga de trabalho sobre essa equipe e 
quanto tempo será destinado para a implementação.
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• Localização dentre as fases do ciclo de vida;

• O projeto deve ser abrangente e prever a realização de outras fases futuras.

Plano Estratégico Definição dos Usos
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Figura Fases BIM – Guia CBIC



Plano Estratégico Projeto-piloto

• Iniciar um projeto piloto para consolidar os 
procedimentos e depois difundir os novos 
processos do escritório;

• Casos mais típicos e mais significantemente;

• Não deverá ser nem muito complexo nem muito 
simples;

• Objetivos específicos relacionados ao 
aprendizado e à capacitação da equipe;

• Projeto fictício , projeto recém-finalizado em CAD 
ou projeto real, com folga de prazos;

• Documentar os problemas ocorridos e estruturar 
relatórios para que as análises possam apontar as 
melhorias de processo
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Plano Estratégico Suporte

• Oferecer apoio de um profissional com mais experiência 

para solucionar problemas pontuais;

• Suporte técnico para aprimorar processos de trabalho, 

observando situações reais que escaparam ao 

planejamento;

• Operação assistida - quando consultores especializados 

acompanham a equipe interna para dar atendimento a 

dúvidas e colabora na avaliação de andamento da 

implantação;

• Seminários internos para discussão coletiva do andamento;

• Responsável por pesquisa e difusão de novos recursos e 

ferramentas;

• Incentivo a participações em congressos técnicos.
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Plano Implementação
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• A partir do quadro atual da 
organização deve ser estabelecida 
uma visão de futuro;

• Definir as mudanças necessárias em 
relação as três dimensões 
fundamentais unidas entre si pelos 
procedimentos;

• Criar cronograma financeiro caso 
necessite fazer os investimentos em 
etapas

Tecnologia

Processos

Pessoas

Procedimentos



Implementação Tecnologia

Hardware

01

02

03

04

Armazenamento e Comunicação Compartilhamento Arquivos 

Multidisciplinares Nuvem

• ARTIA BUSINESS – Gerenciar Projetos 

e Portfólio

• AutoDesk BIM 360

• QiCloud

• BIMsycnArena



Implementação Tecnologia

Gerenciamento de projeto (Análise, 
compatibilização e comunicação)

• NAVISWORKS da Autodesk

• Solibri Model Checker (SMC) da 

NEMETSCHEK COMPANY

• Tekla BIMsight da Tekla

Softwares para projetos de 
arquitetura
• Autodesk Revit Architecture

• Graphisoft ArchiCAD

• Nemetschek VectorWorks

• Bentley Architecture – MicroStation

• Digital Project

• Gehry Technologies Digital Project –
CATIA

• Nemetschek Allplan

• Active 3D

Softwares
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Implementação Processos

• Modificações de fluxos de trabalho internos 

e externos;

• Cada escritório deve estudar os impactos e 

promover as alterações necessárias;

• Qualquer esforço para manter os fluxos 

atuais não será bem-sucedido;

• Mudanças na estrutura de negócios do 

escritório, impactando contratos nas mais 

diferentes facetas (prazos, escopo, 

responsabilidades, critérios de medição de 

empenho, entre outros).

"De forma geral, estudar e planejar cuidadosamente os fluxos de trabalho 

equivale a construir boas fundações para um edifício.” Guia Asbea

01

02

03

04



Implementação Processos

• Modelo BIM é o produto fundamental do processo;

• Após a finalização dos projetos, os modelos consolidados 

passam a percorrer o restante do ciclo da cadeia da 

produção da construção – planejamento, obra, as built –, 

sendo entregues ao usuário final para o gerenciamento do 

empreendimento.

• Além dos modelos, continuam como entregáveis os 

documentos de projeto convencionais, que são os 

registros da informação entregue no modelo;

• Documentação pode ser incrementada com novas formas 

de expressar as soluções de projeto, como detalhes 

perspectivados e explodidos, maior flexibilidade de 

geração de informação etc.

Exemplos de entregáveis:

• modelo do local de implantação (análises de cortes e 
aterros);

• modelo de massas (análises de potencial construtivo);

• modelos de arquitetura, estruturas, instalações, etc.:

• modelos para a construção ou fabricação;

• modelos as built;

• modelo para o gerenciamento das instalações do 
empreendimento.

Documentos 2D:

• Planilhas de quantitativos extraídas a partir do 
modelo;

• Memoriais...
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Implementação Processos
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Figura Fluxograma Estudo de Viabilidade – Guia ABDI



Treinamento da Equipe

Conteúdo:

• Introdução ao BIM.

• Conteúdo teórico introdutório sobre a nova plataforma 

de trabalho.

• Operações básicas do software.

• Conteúdo prático sobre ferramentas do software, 

interface operacional e aplicações em projeto.

• Operações específicas: produção de bibliotecas; 

documentação de projeto e extração de quantitativos.

• Novos processos adotados a partir da implementação do 

BIM.

Implementação Pessoas
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Implementação Pessoas

• “A adequação das aulas ao plano de implementação

permitirá que cada profissional treinado tenha a

possibilidade de aplicar na prática os conhecimentos

recém-adquiridos, evitando esquecimento ou

desinteresse pelo projeto de implementação” Guia Asbea

• “É recomendável a cada empresa preparar conteúdos

específicos simulando situações de projeto particulares,

nos quais o software será explorado dentro de um

contexto mais objetivo e mais próximo da realidade

diária.” Guia Asbea

• “É preciso lembrar que o BIM está em constante

evolução. Novos e poderosos recursos estarão disponíveis

em curto espaço de tempo. Portanto, torna-se necessário

à empresa estar preparada para assimilar esses benefícios

e manter a equipe atualizada.” Guia Asbea
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Implementação Procedimentos

• Após o treinamento, manuais de boas práticas e procedimentos 

ajudam a tirar dúvidas e permitem maior uniformidade de entregas;

Especificar e definir:

• Sistema de classificação das informações;

• Processos de modelagem e requisitos específicos (incluindo 

templates);

• Formatos de arquivos nativos e formatos de arquivos serão 

utilizados nas trocas de informações;

• Avaliação da progressão do desenvolvimento dos trabalhos;

• LOD de cada uma das etapas dos fluxos de trabalho previstos;

• Informações críticas que serão trocadas em cada um dos processos 

previstos;

• Comunicação e as trocas de informações 
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Figura Procedimentos – Guia ABDI
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Bibliotecas
• Conjunto básico será aperfeiçoado e 

ampliado ao longo do tempo e do 

desenvolvimento de novos projetos em 

BIM;

• As bibliotecas do escritório são a base de 

informação para todos os projetos em BIM; 

• Devem refletir o padrão gráfico das 

emissões do escritório, bem como conter 

organização de parâmetros e informações 

uniformes, de forma que haja uma lógica 

clara entre diferentes itens.

Implementação Procedimentos
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Templates
• Arquivos utilizados para iniciar o projeto, 

objetivando facilitar procedimentos 
comuns ou obrigatórios;

• Estruturados para manter o trabalho 
organizado e reduzir distorções entre 
projetos de diferentes equipes, 

• Aliados à eficiência produtiva;

• Atualizações devem ser realizadas 
periodicamente a partir da identificação de 
problemas ou propostas de melhoria 
apontadas pela equipe de projeto;

• Necessidade de se designar um 
responsável pela atualização e respectiva 
comunicação dos novos procedimentos de 
uso para os demais profissionais.

Implementação Procedimentos



• Definição das unidades de medida (sistema de medida, 
quantidade de casas decimais, etc.);

• Definição das famílias de objetos que serão disponibilizadas 
para uso no modelo específico;

• Tipos de hachuras e preenchimentos que serão utilizados 
tanto nas visualizações do modelo quanto nos documentos 
gerados automaticamente;

• Escolha dos estilos e espessuras das linhas que serão 
utilizadas na documentação do modelo;

• Criação de ‘carimbos’ que serão utilizados nas pranchas de 
documentação dos projetos;

• Configurações dos níveis de uma edificação;

• Tipos de paredes, portas, janelas, pisos, pilares, vigas, 
telhados, terrenos, etc.

• Configurações de etiquetas (tags) para nomenclatura de 
ambientes, com nome, área e perímetro, por exemplo;

• Configuração de textos e cotas (tipo e tamanho de fonte, 
tamanho e formato de setas, etc.);

• Configurações de materiais;

• Definição de organização de tabelas quantitativas de 
materiais e serviços e extraí-las automaticamente (inclusive 
os layouts e cabeçalhos das tabelas de quantidades);

• Diferenciar templates conforme a disciplina: arquitetura, 
estruturas, instalações elétricas, instalações 
hidrossanitárias, etc;

• Diferenciar templates conforme tipologias de edificações 
modeladas

Templates

Implementação Procedimentos
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Nomenclatura e Estrutura de pastas
• Todos os elementos utilizados pelo escritório devem possuir 

regras de nomenclatura, sejam eles arquivos, pastas, 
componentes digitais, documentos etc;

• Elaborar um documento que demonstre claramente a 
estrutura das nomenclaturas de cada item específico e que 
ele esteja disponível para consulta de todos os profissionais;

• As mudanças de processo de trabalho passarão pela 
reestruturação dos padrões de arquivamento do escritório;

• O arquivo BIM concentra grande número de informações de 
projeto relacionadas a um modelo único. Portanto, o 
número total de arquivos tende a diminuir, o que torna 
mais simples e clara a organização das pastas de arquivos de 
projeto.

• Quanto ao arquivamento de bibliotecas de componentes 
digitais, recomenda-se criar agrupamentos por categoria de 
objeto.

Implementação Procedimentos



Procedimentos de comunicação
• 1. Identificação de cada potencial troca de informação no 

mapeamento dos processos;

• 2. Definição da estrutura de divisão para o projeto;

• 3. Identificar os requisitos para intercâmbio de 
informações de cada uma das trocas (entradas e saídas):

a) Receptores de modelos BIM;

b) Tipo de arquivo de modelo;

c) Informações;

d) Notas;

• 4. Definir participantes que serão responsáveis pela 
autoria das informações necessárias;

• 5. Comparação dos conteúdos de entrada e de saída:

a) Exigência de troca de informação de saída:

b) Exigência de troca de informação de entrada
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Implementação Procedimentos



Levantamento dos Requisitos do Projeto
• Requisitos do projeto claros e acordados entre as partes envolvidas 

no processo;

• Demarcação dos limites dos modelos produzidos por cada autor;

• Requisitos técnicos do projeto: sistemas construtivos, características 

de desempenho, nível de desenvolvimento do modelo (conhecido 

como LOD ) e nível de detalhamento das informações nos elementos 

construtivos (definido como LOI ).
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Implementação Procedimentos

01

02

03

04



• Criado para orientar empresas externas a uma determinada organização 

(terceiros), contratadas para desenvolver uma parte específica dos trabalhos 

necessários à viabilização de um empreendimento;

• Concretizam e delineiam as regras que viabilizam o trabalho colaborativo;

Diretrizes de Modelagem

Exemplo de diretrizes de modelagem para 
contratação, por uma incorporadora, do 
desenvolvimento de modelos autorais, 
apresentado na “Coletânea Implementação 
do BIM Para Construtoras e Incorporadoras”

Implementação Procedimentos
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Monitoramento

• Como qualquer ação de longo prazo, indicadores de 

desenvolvimento precisam ser estabelecidos;

• Garantia da qualidade dos modelos e das trocas de informações 

em todas as fases;

• Auxílio através de softwares voltados ao controle de horas 

técnicas;

Dados a serem medidos:

• Quantidade de Horas técnicas /m² de projeto, considerando-se a 

variação de tipologias e de porte entre projetos; 

• Faturamento mensal/ anual por posto de trabalho; 

• Horas despendidas em atividades de revisão de projeto após 

entrega.
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Monitoramento Definição dos ajustes

• Cada membro será responsável pelo controle de 
qualidade dos seus projetos, dos dados utilizados nos 
projetos, nos modelos e nas suas propriedades;

• Definir responsável pelo processamento e análise do 
todo;

• Encarregado deve efetuar a apresentação dos 
resultados para toda a equipe nas reuniões de 
avaliação;

• Caso haja inconformidades, a equipe deverá pesquisar 
as suas causas, fazer os ajustes e tomar providências 
para que o mesmo tipo de erro não aconteça 
novamente.



Contatos

• Telefone e Whatsapp 41 3019 3630

• escritorio@TrindadeArquitetura.com.br

Arquitetas Kelly Trindade Macieski e Morgana Voltoline

• Pós Graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

em Gestão de Escritórios de Arquitetura  

• Pós graduação IDD em Projeto Aplicados BIM

• Experiência com ISO 9001

• Aulas e palestras sobre o tema


