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Mudar para o BIM pode parecer uma tarefa assustadora. Este guia 
fornece uma estrutura simples que o ajudará a começar a colocar o 
BIM em prática na sua empresa.

A implantação bem sucedida do BIM requer um cuidado e uma abordagem 
estruturada, levando em consideração os vários componentes integrados nos negócios 
de uma empresa, começando com a visão e a liderança e estendendo para indivíduos 
que irão aplicar o BIM na execução diária de seus projetos. 

Os projetos piloto são componentes de um plano de 
implantação BIM bem elaborado. Este Guia esboça uma 
estrutura para auxiliar as empresas no planejamento para 
a implantação de projetos piloto BIM, e funciona como 
uma introdução para ser utilizada em conjunto com o 
Manual de Implantação do Piloto BIM. 

Avançar2

Libro de ejercicios para implementar 
proyectos piloto de BIM
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O que é o BIM?
A Modelagem de Informação da Construção (BIM) é um processo 
que começa com a criação de um modelo de projeto inteligente em 
3D e utiliza o modelo para facilitar a coordenação, a simulação e a 
visualização, assim como ajuda os proprietários e fornecedores de 
serviços a aprimorar o modo como as construções e infraestruturas são 
planejadas, projetadas, construídas e gerenciadas.

O BIM pode aliviar muitos dos desafios empresariais com os quais arquitetos, engenheiros, profissionais da 
construção e proprietários se deparam, fornecendo melhores percepções antes do projeto e da construção e 
ajudando-os a tomar decisões fundamentadas. 

Em um projeto que aproveita as vantagens do BIM, as informações são 
coordenadas e consistentes, sendo eficiente em todo o ciclo de vida. 

O BIM também aprimora o planejamento, a previsão de 
custos e o controle do projeto—tornando a comunicação 
e a colaboração mais fáceis para as equipes.
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Fonte: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM in North America”, Novembro de 2012

Principais Benefícios do BIM 
para Arquitetos 

 (2009 e 2012)

2012
2009

Redução de Erros e Omissões de Documentos

Criação de Novas Oportunidades de Mercado

Oferecimento de Novos Serviços

Redução do Retrabalho

Redução do Ciclo de Produção dos Fluxos de 
Trabalho Específicos

57%

43%

49%

41%

48%

41%

45%

38%

44%

34%

Principais Benefícios do BIM 
para Engenheiros 

 (2009 e 2012)

Mantem Negócios Repetidos

Criação de Novas Oportunidades de Mercado

Oferecimento de Novos Serviços

Redução de Erros e Omissões em Documentos

Redução do Retrabalho

2012
2009

50%

35%

43%

43%

43%

38%

38%

34%

26%

28%

Principais Benefícios do BIM 
para Proprietários 

 (2009 e 2012)

2012
2009

Redução de Erros e Omissões em Documentos

Diminuição de Reivindicações/ Questões Judiciais

Redução da Duração do Projeto

Redução de Custos de Construção

Redução do Retrabalho

61%

43%

36%

41%

30%
30%

22%

25%

25%

17%

Inevitavelmente, a implantação do BIM impactará no seu negócio e seus processos, assim como seu conjunto de ferramentas de 
tecnologia. Em relação a  mudança para o BIM, você deve estar ciente de como os negócios, os processos e a tecnologia de sua empresa 
podem mudar, para que você possa posicionar melhor sua empresa e colher os benefícios do BIM futuramente.

AvançarVoltar

        O que é o BIM? Piloto BIM Visão BIM Liderança BIM  Primeiros passos  



5

Uma estrutura para implantação do 
projeto piloto BIM

A implantação do BIM deve ser suportada 
pela empresa como um todo. Não pode 
ser uma iniciativa do departamento de 
TI ou de Pesquisa e Desenvolvimento, ou 
feita unicamente no nível de projeto ou 
disciplinar.

A estrutura de implantação apresentada é baseada em 
uma transformação organizacional iniciada com a visão e o 
patrocínio executivo, e é conduzida por um líder e sua força de 
trabalho no projeto da organização. 

A estrutura está dividida em três estratégias essenciais, cada 
uma integrada para a execução das outras:

Entretanto, essas mesmas equipes - quando respaldadas por 
equipes líderes da empresa e suportadas por especialistas que 
possuem conhecimentos técnicos na implantação do BIM - 
podem iniciar a adoção do BIM com projetos pilotos, mensurar 
seus resultados e alcançar benefícios que mais tarde podem ser 
aproveitados em toda a empresa. 

Não importa o tamanho de seu projeto, se possui uma ou várias 
disciplinas. Existe um fluxo de trabalho de implantação do BIM 
com o qual você pode se beneficiar.

1. Visão BIM 

2. Impulsão de Liderança BIM

3.  Mudança integrada progressiva

AvançarVoltar

        O que é o BIM? Piloto BIM Visão BIM Liderança BIM  Primeiros passos  



Reino Unido – BSi Standard Framework 
and Guide to BS1192 - Estrutura e Guia 
Padrão BSi para BS1192

Países Baixos – Rgd BIM 

Finlândia – Building Smart

Cingapura – BIM Guide Version 2
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Visão BIM 
Utilize referências publicadas e guias para a implantação dos padrões e melhores 
práticas do BIM, tais como:

NYC – Diretrizes DDC BIM

APAC

EMEAEUA

É essencial, para o sucesso da 
implantação BIM, uma visão 
sucinta e bem articulada das 
lideranças executivas que 
a adoção do processo BIM 
irá alcançar para a empresa, 
assim como quais são os 
principais elementos da 
transformação e o que essa 
evolução irá mostrar em vários 
estágios. Isso não é apenas 
um ponto de vista, é uma 
narrativa de onde o BIM levará 
a empresa.

U.S National BIM Standard 

Guia e Modelo do Planejamento da 
Execução do Projeto BIM da Universidade do 
Estado da Pensilvânia

Ou o Manual de Implantação do Piloto BIM da Autodesk, um bom ponto de partida. 
Porém, não há um mapa estabelecido que vá se ajustar à situação de cada empresa.

Para ter uma implantação do BIM com sucesso, as empresas precisam de uma estratégia 
que aponte suas necessidades específicas e valores para o negócio. Uma conexão com 
um consultor de confiança que possa oferecer orientações sobre como melhor definir e 
executar a visão pode ser essencial para o sucesso de um piloto BIM.
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Estas são algumas das considerações para a criação de uma visão efetiva do BIM:

Seja inspirador e ambicioso  
A visão deve ser de longo alcance e ambiciosa o suficiente para unir os vários elementos da empresa. 
Um piloto BIM colocado como um exercício de implementação da tecnologia não fornece o momento 
necessário para manter o progresso. 

Eduque
A liderança executiva pode precisar de instruções  sobre o BIM e de considerações sobre seus impactos 
na configuração das estratégias corporativas. Uma boa maneira de começar é estabelecendo um 
relacionamento com um consultor de confiança, que tenha obtido sucesso na implantação do piloto BIM.
 
Defina os cinco pontos principais
O “quem”, “o quê”, “onde”, “quando” e “por que” transmitirá a cada parte da organização os detalhes 
completos da visão BIM, caso necessário. Algumas das perguntas serão contrariadas e podem precisar de 
liderança executiva para assumir riscos.

Defina metas de realizações
Começos bem sucedidos e a criação de metas ajudam a empresa a superar a improdutividade inicial e 
perceber aquilo que pode parecer como uma tarefa monumental. Cumprir metas também ajuda a criar 
“conquistas” de curto prazo que podem gerar energia e conduzir o momento do esforço em direção ao 
resultado idealizado.

Para realmente aproveitar as vantagens do BIM, a liderança executiva deve ser capaz de posicionar o 
BIM de acordo com os objetivos globais estratégicos de toda a organização.
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Liderança BIM

1. Ultrapassando as divergências   2. Comunicação de alto perfil 

A equipe de liderança deve 
assegurar que a visão do BIM é 
traduzida em táticas acionáveis, 
para produzir os resultados e 
o desempenho desejados em 
conformidade com os objetivos 
estratégicos da empresa.

O gerenciamento da mudança—uma mudança duradoura, 
sustentável—em qualquer empresa pode ser difícil e requerer 
estratégias criativas moldadas para cada cultura e particularidades 
da empresa. Aqui estão algumas táticas para gerenciar as mudanças 
associadas às iniciativas de implantação do BIM:

A ação tomada pelos executivos 
e pelas lideranças do BIM 
deve ser acompanhada por 
abordagens ascendentes, 
como avaliações, instrução e 
validação da mudança através 
do monitoramento de metas.

Um plano de comunicação de 
alto perfil demonstra a todos os 
participantes o compromisso da 
empresa com o BIM, ajudando 
a energizar a transformação 
e ultrapassar as divergências 
da teorização executiva com a 
realidade diária.
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3. Treinamento e instrução

 

4. Contratos e considerações legais

5. Conformidade, auditoria e controle de qualidade 

6. Maturidade do BIM

A adoção da tecnologia BIM requer novos conjuntos de 
habilidades e novas maneiras de trabalhar. Isso demanda um 
investimento em treinamento para assegurar que você tenha a 
pessoa correta no projeto correto.

As ferramentas de BIM e seus processos associados podem 
impactar a relação contratual entre os proprietários e seus 
parceiros fornecedores. A colaboração permitida pelo BIM 
é uma mudança significativa para processos tradicionais, 
que deve ser direcionada no início do projeto com seus 
participantes.

A liderança do BIM determinará os principais indicadores 
para mensurar o progresso da organização na direção 
dos objetivos e metas definidos na visão. Um conjunto 
útil de medidas para o BIM pode ser sua maturidade, que 
mensura a capacidade de uma empresa em executar o BIM 
internamente e em seus projetos.

As revisões do projeto permitem que as equipes de liderança 
em BIM avaliem medidas eficazes, e padrões e processos da 
tecnologia BIM em um projeto piloto. A liderança BIM pode 
perceber erros, melhorar os padrões e processos, e replicar as 
melhores práticas.
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Primeiros passos com o seu projeto piloto 

inicialmente a algumas baixas na produtividade enquanto 
domina o sistema. Para auxiliar com isso, é recomendado que 
a equipe do projeto piloto inicial não trabalhe em projetos 
CAD 2D tradicional e projetos BIM simultaneamente, o que 
poderia ser contraproducente para aprender o novo sistema.

Com a base concluída, é hora de escolher um projeto piloto. Os praticantes do 
BIM escolhem um número de abordagens que inclui concluir um projeto fictício 
ou participar de uma competição fictícia, refazendo um projeto recente como uma 
comparação, ou iniciando um novo projeto ao vivo para um cliente. Tudo será 
validado e irá depender do nível aceitável de risco e mão de obra disponível para 
empreender seu trabalho atual.

Qualquer piloto deve incluir medição em todos os estágios 
principais, para entender como o BIM realmente melhorou 
o processo do projeto e/ou da construção. Os benefícios 
positivos para cada participante no processo pode também 
ser documentado para qualquer cálculo do retorno sobre o 
investimento.

As empresas descobrem que quando concluem mais projetos 
em BIM, e quanto mais rápido e melhor eles forem concluídos, 
maior será o retorno obtido. Assim como mudar da fase de 
planejamento para o CAD 2D, mudar para o BIM pode levar
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Se um projeto ao vivo é uma opção, o ideal seria selecionar o cliente que aceite a 
nova tecnologia e tenha um entendimento do que o BIM pode fazer por ele. Os 
modelos BIM oferecem muitos benefícios para subprodutos e seus segmentos, 
como o gerenciamento das instalações e um claro entendimento do propósito do 
projeto original.

A resistência às mudanças é um traço comum entre as pessoas, mas nossa 
necessidade constante é alcançar progressos na maneira em que trabalhamos. 
Mudar para o BIM requer o suporte positivo do gerenciamento e da equipe 
principal, ainda mais em grandes empresas - juntamente com a definição das 
expectativas corretas no início do processo -, formulando um mapa e assegurando 
o nível apropriado do treinamento para os funcionários. Ao começar devagar e 
criar confiança, aumentando o núcleo de capacidades e experiências, a transição 
para o BIM irá acelerar a cada novo projeto.  

Para empresas de construção, há 
uma dificuldade de avaliar projetos 
para capacidade de construção. Com 
ferramentas 2D, há uma certa quantidade 
de suposição, e mesmo algumas pessoas 
com anos de experiência podem cometer 
erros quando revisarem desenhos. 

Com o BIM, você pode representar o 
projeto realisticamente em 3D e ver como 
todos os elementos se integram. Mesmo 
que você não receba um modelo em 
3D do arquiteto, você pode edificar um 
com base no modelo de construção nos 
desenhos 2D do arquiteto para confirmar 
o propósito do projeto. 

Você pode usar este modelo em todo seu 
projeto, desde determinar a capacidade 
de construção e verificar quantidades, 
até a sequência da programação e da 
construção. Como resultado, você pode 
ajudar os proprietários a entenderem 
como a escolha de vários projetos causa 
impacto nos custos, na programação e na 
logística.
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Fonte: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling”, Janeiro 2014

60%

52%

34%

30%

29%

24%

23%

16%

13%

6%

Fonte: McGraw Hill Construction, 2013

Coordenação de Múltiplos Negócios

Visualização do Projeto Pretendido

Modelo para Avaliação da Capacidade de Construção

Determinação de Quantidades para um Modelo

Integração do Modelo 
com o Programa (4D)

Integração do Modelo 
com Custos (5D)

Planejamento e Logística Virtual nos Locais de 
Trabalho

Engenharia de Valor

Digitalização a Laser Capturando 
Condições Existentes em um 
Modelo antes da Construção

Planejamento/Treinamento de Segurança

O Manual de Implantação do Piloto BIM da Autodesk é uma ferramenta gratuita 
que irá ajudá-lo a avaliar o status, as necessidades e os objetivos atuais da empresa, 
resultando em um perfil abrangente da situação e das necessidades de sua empresa.

Seu parceiro Autodesk pode ajudá-lo a revisar esta 
informação e a conduzir uma análise do negócio, que pode 
ajudá-lo a planejar um piloto BIM com sucesso.

Percentagem de Empreiteiros Citando as Três Primeiras 
Atividades Que Alavancaram suas Empresas
BIM Durante a Fase de Projeto/Pre-Construção
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