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Prefácio 

 

No início de 2016 lancei uma coletânea dos textos que 

publiquei de 2010 a 2015. Gostei do resultado e decidi que lançaria 

uma nova coletânea a cada cinco anos. Aqui está a que se refere ao 

período 2016 – 2020. Foi um período rico e decisivo e isso fica claro 

se você comparar ambas as coletâneas. 

O ano de 2016 prenunciou uma mudança na minha carreira 

profissional e na forma de tratar diversos temas. Não que eu tenha 

mudado drasticamente de ideias, mas pude, nestes anos, ampliar 

minha perspectiva e o conteúdo no qual eu poderia fundamentar 

certas posições. E não foi por acaso, pelo menos não completamente. 

Neste período (2016 a 2020) encontrei explicações para meu 

viés de abordagem idealista e abrangente, o que reforçou minhas 

posições e ampliou minhas possibilidades de argumentação e ação, 

mas também me deu recursos para compreender outras abordagens. 

Em 2015 eu havia me desligado da Vale S/A, onde trabalhei 

por quatro anos fiscalizando o desenvolvimento de projetos de 

arquitetura e engenharia para empreendimentos nas minas do Mato 

Grosso do Sul. Naquele período percebi que minha forma de abordar 

o desenvolvimento de projetos (desenvolvida em 20 anos como 

projetista e coordenador de projetos) tinha lá seus diferenciais e se 

complementava a cada nova experiência que estimulava novos 

estudos e novas reflexões. Ainda em 2015 eu tinha me envolvido com 

a criação da Associação de Gerenciamento de Projetos de Mato 

Grosso do Sul - AGPMS. Fui o primeiro Diretor de Programa da 

Associação (2015 a 2018) e, coincidentemente, atualmente sou seu 

terceiro Presidente (2020 – 2021). O Gerenciamento de Projetos já 

ocupava meus estudos e atuação profissional há pelo menos quinze 
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anos e achei a iniciativa da AGPMS importante para aquele meu 

momento. 

2015 tinha sido também o ano em que lancei meu livro 

“Redescobrindo o Processo do Projeto” onde coloquei um bocado do 

meu pensamento sobre o desenvolvimento de projetos de Arquitetura 

e Engenharia que, por fim, mescla a base técnica de engenharia com 

meus estudos sobre o processo de desenvolvimento de projetos e o 

próprio gerenciamento de projetos, com uma peculiar abordagem 

baseada em comunicação e ciências da informação. Foi um livro 

interessante porque foi escrito em apenas quatro meses de forma 

fluente. Eu sentava e escrevia, sem qualquer pesquisa prévia. 

Apenas colocava para fora o que eu aprendi ao longo da carreira. É 

claro que ali estava condensado e mastigado o estudo e vivência de 

quase 20 anos de Projetos AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção). 

2016 foi, então, o ano que marcaria meu maior envolvimento 

com o mercado local no MS. Mas o ano não foi dos melhores para o 

mercado de engenharia e o gerenciamento de projetos apenas 

engatinhava no MS. Soma-se a isso minha pouca habilidade para 

iniciar contatos comerciais, o que pesa na minha carreira até hoje, e 

não me prontifiquei a colocar isso como prioridade de 

desenvolvimento ainda. Mas, claro, eu tinha muitos resultados para 

mostrar e muitas ideias sobre as quais falar. Foi assim que tive meu 

período de palestras, dezenas delas sobre meus temas centrais à 

época (veja a “Coletânea de Textos 2010 – 2015”). 

Falei em diversas oportunidades, de 2015 a 2017, sobre 

Projetos de Arquitetura e Engenharia, Gestão de Projetos e alguns 

temas que orbitam ou se mesclam a esses assuntos. Ministrei alguns 

cursos baseados no meu livro recém lançado. Acabei, no final de 
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2015, sendo convidado a dar aulas no IPOG, onde lecionei, até início 

de 2020, cerca de seis a oito módulos em cursos de MBA por ano. 

2015 foi também o ano que marcou meu contato formal com 

o BIM – Building Information Modeling. Autodidata, como sempre, 

mergulhei nos estudos sobre o tema e rapidamente me acostumei a 

ele. Na realidade, minha abordagem de projetos de engenharia 

sempre foi muito aderente ao BIM e não foi difícil entrar nesse 

ambiente (prefiro o termo paradigma para me referir ao BIM). Debates 

aqui, textos ali e de repente eu passei a ser reconhecido como 

autoridade no assunto. Mas, para variar, minha abordagem é sempre 

transversal e repleta de tópicos concorrentes. Destaquei no BIM o 

aspecto processual do trabalho, coerente com a visão que desenvolvi 

durante minha carreira de projetista, coordenador e fiscal de projetos. 

Rapidamente percebi que uma grande barreira para o BIM seria a 

cultura do mercado de construção civil. Os aspectos humanos, que 

sempre me despertaram grande interesse (foram perceptíveis na 

infância, ressurgiram na faculdade de engenharia e se firmaram na 

primeira pós-graduação em 1997), surgiram no BIM como tema 

fundamental de trabalho e precisavam ser abordados séria e 

consistentemente. Jogaram o sapo no brejo! Em 2015 mesmo realizei 

o primeiro evento sobre BIM no MS. 

Comecei, em 2017, a fazer um MBA em Gestão de Pessoas 

no próprio IPOG. O mercado ruim anunciava um período difícil e 

resolvi me ocupar estudando. Apesar das palestras e de ficar cada 

vez mais conhecido, o que eu vendo o mercado local não compra, 

coordenação de projetos. Meu engajamento com a minha abordagem 

ficou tão cristalizado que comecei a enfrentar dificuldade de me 

readaptar aos métodos arcaicos de trabalho do mercado de 

construção civil. Refleti comigo mesmo que o MBA em Gestão de 
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Pessoas seria útil para minha readaptação (na realidade eu esperava 

que eu vislumbrasse uma forma alternativa de me inserir no 

mercado). 

Em 2016, após enfrentar muita resistência ao BIM no 

mercado local, resolvi juntar uma equipe de jovens projetistas e 

desenvolver um projeto, talvez o primeiro totalmente modelado em 

BIM por uma equipe do MS. O projeto Carpe Diem foi um divisor de 

águas na vida de quem participou dele. E para mim foi a constatação 

empírica definitiva de que minha abordagem era adequada e 

extremamente aderente ao BIM. Eu tinha um método de trabalho que 

funcionaria muito bem nesse novo contexto. Mas o BIM não decolava! 

Dois acontecimentos no meio de 2017 foram definidores na 

minha carreira. 

O primeiro deles foi a participação nos módulos do MBA que 

o IPOG chama de Plenitude. São módulos de autoconhecimento, 

além dos que já vinham ocorrendo no curso, que me marcaram e me 

descortinaram um tipo de abordagem com a qual eu ainda não tinha 

me envolvido. Uma abordagem que mesclava psicologia com um 

toque de filosofia. Olha o sapo no brejo novamente! Me maravilhei 

com aquele conteúdo. Esse meu lado afeito às ciências humanas 

sempre foi um diferencial e começou a se firmar como cerne de minha 

formação, assumindo rapidamente protagonismo na minha forma de 

pensar. 

Pouco tempo depois, tive a oportunidade de iniciar o curso de 

Filosofia como portador de diploma na UFMS. Não sabia onde eu 

arrumaria tempo para tudo isso, mas o cavalo passou selado na porta 

e eu não podia perder a oportunidade de me engajar nesse projeto 

particular que eu carregava há vários anos. Iniciei o curso na base do 

“seja o que Deus quiser”. Foi uma rara decisão puramente emocional. 
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As ciências humanas invadiram minha cabeça e se 

acomodaram facilmente sem conflitar com minha formação 

tecnológica e minha atuação no mercado da construção civil. Pelo 

contrário, abriram minha visão para questões que antes eu percebia, 

mas não tinha bagagem para entender. 

2017 foi assim, MBA de Gestão de Pessoas, AGPMS, 

graduação em Filosofia e um trabalho como assessor do Presidente 

do CREA que consegui graças ao nome que conquistei com as 

palestras, publicações e cursos. Em 2018 substitui o trabalho no 

CREA por uma consultoria de um ano a um escritório de Arquitetura 

que implantava empreendimentos. Deixei a diretoria da AGPMS e 

iniciei a criação da CBIM MS – Câmara Brasileira de BIM MS, um 

movimento de proporção nacional no qual aproveitei a oportunidade 

de representar o MS. As vacas eram magras nesses anos, mas a 

satisfação com os cursos me mantinha resiliente. 

A virada de 2018 para 2019 foi trágica e feliz ao mesmo 

tempo. Trágica porque a consultoria acabou antes mesmo de 

implantar mudanças significativas, e fiquei sem serviço, ainda num 

período de crise no mercado de construção civil. Feliz porque foi 

lançado pelo IPOG o MBA em Desenvolvimento do Potencial Humano 

e Psicologia Positiva. É como se fosse o módulo do Plenitude com 

duração de quase dois anos. O sapo agora estava nadando de 

braçadas no brejo! É claro que eu me matriculei! 

A essa altura, talvez, o leitor perceba que eu já estava meio 

afastado dos projetos de engenharia e da gestão de projetos, os 

temas que sempre marcaram minha atuação. Como eu costumo 

dizer, é como se eu saísse da engenharia, mas a engenharia não 

saísse de mim. Minha abordagem ficou mais completa e complexa 

porque passou a envolver aspectos humanos com muito mais 
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consistência. E a minha “pegada” filosófica, sempre meio discreta, 

tomou proporções incamufláveis. 

Mais ou menos nesse período batizei minha abordagem 

sobre a implantação de empreendimentos como Engenharia Integral. 

Durante os cursos de MBA acabei tendo contato com a Teoria Integral 

de Ken Wilber. Ao estudar sobre ela veio a certeza de que era mesmo 

o nome correto para minha abordagem. 

Sai de coordenador de projetos de engenharia em 2015, 

ainda que com uma abordagem um tanto original, para um arauto da 

integralização na construção civil com a minha Engenharia Integral 

bastante aderente ao BIM, em 2020. Têm sido anos intensos e até 

confusos, porque são muitos conteúdos que precisam se harmonizar. 

Mas uma das coisas que descobri nesse período é que buscar essa 

harmonização não me cansa, pelo contrário, ela nasceu exatamente 

porque está na essência da minha forma de pensar, sentir e agir. É 

como se ela sempre estivesse lá dentro, adormecida, e eu apenas a 

acordei e abri as portas para que florescesse. E, o que é melhor, me 

deu um novo horizonte para trabalhar mais 25 anos. 

O que compilei neste livro é fruto desse período intenso. 

Escrevi bastante porque estudei bastante. Nem tudo veio para essa 

compilação, pois são palestras e não textos. Alguns eu escrevi 

especificamente para completar temas que já estavam abordados e 

assim dar um corpo mais completo ao conteúdo. Outros vieram 

apenas para dar mais publicidade ao que produzi.  E há os 

tradicionais que escrevi inspirado pelas experiências cotidianas no 

trabalho e nos debates pela internet. Os temas estão divididos em 

Gestão, BIM e Filosofia & Desenvolvimento Humano. Veja no primeiro 

texto uma explicação sobre como ficou a divisão deste livro. Os 

textos, como de praxe nas minhas coletâneas, são independentes 
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(embora possa haver conexões entre eles) e podem ser lidos em 

qualquer ordem, embora eu tenha tentado dar uma sequência 

gradativa a eles. Espero que gostem! 

 

Renê Ruggeri 

2020 
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1. Introdução à Coletânea: Gestão, 

Tecnologia e Gente, três livros e uma 

realidade 

 

O desenvolvimento organizacional é realizado com atuações 

em três perspectivas ou três pilares: 

Infraestrutura física, onde podemos incluir todo o parque 

mecanizado ou tecnológico de uma empresa e seus ativos 

patrimoniais. Tudo relacionado à Tecnologia da Informação também 

devemos considerar pertinente à infraestrutura. 

Processos, onde está estabelecida a forma da organização 

realizar seu trabalho, desde os macro processos de negócios até os 

mínimos procedimentos de apoio administrativo. Tudo isso é relativo 

à forma da empresa entregar valor aos seus clientes. 

Pessoas, a força motriz e criativa da organização, sobretudo 

quando falamos de empresas de serviços. As pessoas são a vida da 

empresa e tudo o que acontece deriva de algum tipo de relação 

humana. 

Nesta coletânea abordei esses pilares do desenvolvimento 

organizacional em três volumes, cada um dedicado a um tema que se 

relaciona com um dos pilares. 

No primeiro livro, cujo tema é Gestão de Engenharia, trago 

textos e situações que têm os processos organizacionais como 

cenário ou contexto. Especificamente, falo em alguns textos do 

mercado de serviços de arquitetura e engenharia, mas na perspectiva 

dos processos, a fim de dar generalidade ao conteúdo. Muito do que 

serve para arquitetura e engenharia, serve também para qualquer 
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outra área. Sem fugir da minha história, muitos textos abordam pontos 

próprios do gerenciamento de projetos. Mas há outros que trazem 

reflexões na seara da gestão empresarial. 

O Livro II, em tese dedicado ao pilar da infraestrutura, acabou 

focando o tema BIM – Building Information Modeling. É inevitável o 

conteúdo que versa sobre processos de trabalho, mas bastante 

voltado para o trabalho em BIM. É dos livros o mais curto, mas nem 

por isso de menor importância. O BIM é o futuro da construção e da 

infraestrutura sendo, portanto, tema obrigatório. 

O terceiro livro é dedicado ao pilar de Pessoas. Os temas das 

humanidades tendem a ser mais extensos e, então, é o maior dos três 

livros. Há textos com essência mais gerencial, mas há outros de fundo 

filosófico ou psicológico. Aproveitei muito do conhecimento adquirido 

nos MBAs e na graduação em filosofia, 

As inspirações para os textos nos três livros, como quase 

sempre, vêm de passagens que presenciei na realidade cotidiana e 

que despertaram algum tipo de pensamento ou dúvida em relação a 

algum tópico importante. Porém, nesta coletânea, sobretudo no Livro 

III, há textos oriundos dos conteúdos dos MBAs e da graduação em 

Filosofia. São, normalmente, textos onde tento explicar ou dar clareza 

a ideias e pensamentos de autores diversos, às vezes 

recontextualizando-os. Alguns textos são extratos de trabalhos 

acadêmicos, outros são pequenos ensaios, alguns são aplicações de 

conteúdos transversalmente a outras áreas de conhecimento etc. 

Essa divisão de temas é meramente um critério para 

distribuição dos textos, mas ficará claro que, na perspectiva integral 

que permeia minha forma de pensar, os três pilares do 

desenvolvimento organizacional são imbricados entre si e, inclusive, 

extrapolam os limites de qualquer organização, encontrando conexão 
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com contextos mais amplos e complexos como a sociedade, o 

mercado, o universo, a evolução humana, etc. 

Essa perspectiva ampla transparece quando abordo temas 

de gestão tendendo para a cultura organizacional, que evidentemente 

é influenciada e conectada com a cultura da sociedade em que 

vivemos; ou quando introduzo o conceito de BIM como paradigma e 

tudo que decorre desse posicionamento; ou ainda quando misturo 

pensamentos filosóficos de centenas de anos, com ideias 

extremamente atuais sobre transformação digital e novas abordagens 

científicas para questões sociológicas ou psicológicas. 

Esta é a marca desta coletânea de textos, uma espécie de 

decreto que nega a barreira entre as áreas de conhecimento e institui 

a integração como paradigma de leitura da realidade e análise dos 

acontecimentos concretos. Por isso, a rigor, a leitura, embora possa 

ser feita texto a texto, pois é uma coletânea, fica completa quando se 

busca perceber a teia geral na qual todos os temas são integrados. 
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2. Introdução ao Livro II: Paradigma BIM 

 

O trabalho de consultoria que faço inclui eventualmente e 

inevitavelmente o BIM – Building Information Modeling. No mercado 

da construção civil atualmente é impossível não esbarrar no tema e 

este é um mercado no qual transito com facilidade e frequência. E eu 

mais que esbarrei no BIM, trombei de frente com ele em 2015. 

Ao iniciar meus estudos sobre BIM, rapidamente compreendi 

sua abrangência e identifiquei de imediato um risco de que ocorresse 

com ele algo semelhante ao que ocorrera com o CAD (Computer 

Aided Design) décadas antes. O CAD foi pouco explorado pelo 

mercado e a grande maioria de usuários sequer conhece, até os dias 

de hoje, alguns de seus principais recursos. Mas o CAD veio no final 

do século XX, quando a computação ainda não tinha chegado à 

palma da mão (o que ocorreu posteriormente com os telefones 

celulares). Não foi bem compreendido pelo mercado que o tratou 

como mera ferramenta de desenho. 

Já para o BIM, o desafio é inevitável, a transformação é 

obrigatória em processos de trabalhos. Ainda mais profundo que as 

mudanças em processos é a transformação essencial que o BIM 

impõe ao mindset dos profissionais que pretendem lidar com ele de 

forma produtiva. 

Pensando nisso e assumindo uma preocupação que sempre 

me incomodou, resolvi me dedicar, em relação ao BIM, aos aspectos 

dos processos de trabalho e da formação dos profissionais em 

trabalho colaborativo. Quando mais o tempo passa, mais acredito que 

escolhi um bom caminho, o mercado da construção tem mesmo 

dificuldade para lidar com essas perspectivas. 
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Mas o BIM rapidamente ocupou seu lugar de protagonista e 

os holofotes se voltaram todos a ele. Uma chuva de cursos focados 

nos softwares BIM foi lançada, diversos profissionais passaram a 

expor seus trabalhos nas redes sociais e o BIM passou a ser tratado 

como mera ferramenta (como fora o CAD). O desastre se anunciava! 

A internet cumpriu seu papel e permitiu que grupos de bons 

profissionais iniciassem trabalhos de esclarecimento sobre a 

verdadeira essência do BIM. A situação se configurou de forma 

diferente, mas ainda era perceptível alguma dificuldade para lidar com 

as questões necessárias quando o ponto tendia para os processos e, 

sobretudo, para a formação dos profissionais (repare que uso o termo 

formação e não informação). 

Por isso decidi publicar ativamente abordagens sobre BIM 

que expusessem seus aspectos menos óbvios. Senti que era uma 

obrigação expor o que eu vinha percebendo. No tocante às questões 

meramente tecnológicas, o mercado oferecia muitos recursos. Mas 

na área de processos, apesar de grandes e bons esforços e trabalhos 

de alguns profissionais e órgãos, é difícil até hoje para as empresas 

e profissionais compreenderem o alcance da mudança. Quando se 

trata de mudar o mindset dos profissionais, a situação talvez seja um 

pouco pior. 

Há ainda um outro ponto mais desafiador: não basta apenas 

perceber onde é preciso mudar, porque é preciso saber conduzir essa 

mudança. Colocar o BIM para funcionar numa empresa não é como 

passar a usar um novo software. Exige-se uma mudança de 

processos e mentalidade para o trabalho colaborativo. 

A transformação imposta pelo BIM ocorre em áreas que os 

profissionais da construção pouco dominam, gestão de processos e 
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gestão de pessoas, mais especificamente em processos 

compartilhados e trabalho em equipe. 

O BIM não exige um ajuste apenas, a mudança é mais 

radical. Muda-se essencialmente em vários aspectos, por isso abordo 

o BIM como paradigma e não como uma mera mudança de método 

de trabalho. 
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3. BIM: tecnologia, metodologia, paradigma... 

Afinal o que é? 

May 27, 2018 

 

O BIM – Building Information Modeling é tema obrigatório 

atualmente na construção civil. Todo o mercado se mobiliza em torno 

dessa novidade com sérios esforços nas áreas profissionais, 

empresariais e até governamentais. A natureza das iniciativas 

demonstra a importância do tema em qualquer uma destas esferas 

de ação. Agrupamentos de profissionais, mobilizações empresariais 

e regulamentações governamentais se somam no sentido de 

promover uma transformação na construção civil tida por muitos como 

sem precedentes na história. Essa é a magnitude do BIM. 

Como todo tema complexo, o BIM é às vezes mal 

compreendido ou interpretado de forma limitada. Isso é natural, pois 

não se pode exigir que todas as pessoas percebam um tema tão 

complexo da mesma forma. Não se trata de uma compreensão 

elementar. Se assim, fosse, não exigiria esforços tão estruturados 

para sua incorporação na sociedade. 

Uma das questões polêmicas, eventualmente de caráter 

ontológico, recorre ao tradicional questionamento: o que é? 

Responder o que é o BIM, em função de sua múltipla aplicabilidade 

nas questões correntes da construção civil, seja no nível operacional, 

empresarial ou sócio-político, não é tão simples quanto possa 

parecer. Pretendemos aqui explorar algumas vertentes de 

significação comumente usadas no jargão profissional a fim de buscar 

uma compreensão mais profunda e, por consequência, uma resposta 

mais exata para a questão: o que é o BIM? 
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Antes de qualquer coisa, é preciso alertar que estas questões 

de significação exata tendem a ser mais importantes em temas 

maduros que buscam um refinamento conceitual. Como o BIM é tema 

recente e em pleno desenvolvimento, buscar a compreensão de sua 

natureza essencial pode parecer estéril para efeitos práticos. De fato, 

no atual estágio de desenvolvimento, essa compreensão contribui 

pouco. Mas é fundamental para o direcionamento dos esforços. 

Todos já viveram a experiência ou podem imaginar as consequências 

de pegar a estrada errada numa viagem. Isso ilustra bem o que 

ocorreria com o BIM se fosse desenvolvido sem a devida orientação 

quanto a sua natureza essencial. 

Ilustrativamente, podemos pensar no que ocorreu com o CAD 

– Computer Aided Design nas últimas décadas. O CAD surgiu como 

uma revolução no mercado da construção civil (e em outros também) 

interpretado como uma forma de substituir ferramentas usuais de 

projeto (pranchetas, normógrafos, etc.) por um computador. Vale 

ressaltar que o computador pessoal era recente no mercado. 

Tínhamos então, uma novidade decorrente de outra que ainda não 

estava consolidada. Profissionais aderiram gradativamente ao CAD e 

passaram a usá-lo para substituir as ferramentas usadas 

anteriormente. Pranchetas viraram peças de decoração. E assim, o 

CAD foi tratado como uma substituição de ferramentas e ainda hoje é 

tido por muito como apenas isso. 

Mas, como se sabe, usamos dos recursos computacionais 

que temos à disposição não mais do que uma pequena parcela. 

Assim é com os diversos softwares que temos à nossa disposição e 

assim é, por exemplo, com os celulares altamente tecnológicos que 

carregamos em nossos bolsos. O profissional médio não utilizará 

mais do que uma pequena parcela da tecnologia que tem embarcada 
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em seu computador pessoal. Essa é a realidade e boa parte dela está 

no fato de não conhecermos a essência dos recursos que temos à 

mão e suas possíveis utilizações em nossa atuação profissional. 

Há recursos nos softwares que somente podem ser 

explorados se mudarmos nossa forma de trabalhar e de pensar sobre 

eles. São recursos disponibilizados não como substitutos de 

ferramentas antigas, mas como novas possibilidades de organização 

do trabalho. Ou seja, tirar proveito deles não requer apenas que se 

passe a usar o software, mas que se reorganize os processos 

produtivos para que os recursos disponíveis façam sentido. Essa é 

basicamente a diferença entre a mera automatização e a 

transformação, uma está focada na eficiência (fazer mais com menos 

recursos) e a outra está focada em ampliar a eficácia (fazer melhor 

com novos recursos). 

Pensemos, por exemplo, no uso que fizemos de recursos 

como referências cruzadas (no CAD e em outros softwares, 

disponíveis há décadas) e compartilhamento em nuvem (disponível 

há pelo menos uma década, embora de forma não sincronizada). 

Estes dois recursos são os primórdios do trabalho colaborativo que 

hoje é tido como novidade no BIM. Na realidade o trabalho 

colaborativo é novidade para quem usou CAD como mera ferramenta 

de desenho. Para quem vislumbrou a remodelagem de processos de 

trabalho com base nesses recursos, a colaboração em BIM é apenas 

uma evolução já esperada. Mas era preciso compreender o CAD em 

sua essência e não na sua superficialidade. CAD não é ferramenta de 

desenho, é um sistema com inúmeras funcionalidades pouquíssimo 

usadas no mercado. Não estamos falando do uso de comandos de 

produtividade na modelagem. Falamos de recursos úteis para tornar 

processos mais eficazes. Talvez por esse uso tímido e desavisado os 
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índices que eficácia dos projetos na construção civil não tenham 

variado muito entre a era da prancheta e a era do CAD (embora essa 

análise exija a consideração de outros aspectos que não nos 

interessam por ora). 

E o BIM? 

O BIM é uma evolução que aparenta ser mais radical porque 

pressupõe que tais transformações oriundas do CAD tenham sido 

implementados. Premissa aparentemente equivocada para a maioria 

do mercado. Se assim fosse, o trabalho colaborativo era conhecido e 

nossos processos e profissionais estariam mais aptos ao uso do BIM 

como uma nova forma de modelagem mais útil para processos mais 

maduros de trabalho com profissionais que aguardavam essa 

evolução. Mas, enfim, essa não é nossa realidade. Precisamos, 

então, de uma transformação maior para que o BIM seja integrado ao 

nosso mercado da construção civil. Isso explica um pouco a 

magnitude dos nossos esforços. Teremos que fazer nas próximas 

décadas, além do trabalho de inserção do BIM, o trabalho de 

adaptação de processos e de pessoas (profissionais) a uma nova 

forma de trabalho cuja essência nos escapou nas últimas décadas. 

BIM, nessa condição, representa uma transformação mais radical e 

não uma evolução gradativa. 

O BIM, do ponto de vista tecnológico, incorpora basicamente 

três mudanças: 

1. O tipo de objeto manipulado na modelagem de 

construções, que agora são pacotes de informações 

mais complexos 

2. As condições de relacionamento possível ou 

aceitável entre os objetos manipulados, nativamente 
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incorporadas aos softwares ou parametrizadas pelos 

usuários 

3. A obrigatoriedade de recursos de interoperabilidade 

entre softwares diferentes, uma espécie de referência 

cruzada universal 

Essas mudanças de caráter tecnológico exigem ajustes na 

forma das pessoas pensarem a modelagem das construções. 

Trocam-se objetos matemáticos abstratos (pontos, retas, planos, 

superfícies) por objetos complexos que representam a realidade com 

maior precisão. Aproximamos o universo da modelagem do universo 

real, o que gostamos de chamar de virtualização, embora, como 

pensa já há décadas Pierre Levy, a virtualização está na abstração 

da significação e não nos bits da tecnologia. Ou seja, CAD também é 

virtualização e até mesmo a prancheta carregaria essa possibilidade, 

dado que qualquer destes meios não dispensa a abstração das 

significações na mente humana. A partir do pensamento de Levy, 

talvez a grande diferença promovida pelo BIM seja uma maior 

possibilidade de construção do conhecimento coletivo, conceito 

bastante explorado por ele, pela promoção do trabalho colaborativo 

baseado nas possibilidades de interoperabilidade. Os objetos mais 

complexos como unidades disponibilizam energia para abstrações 

mais elaboradas. 

Percebamos que os aspectos tecnológicos do BIM 

potencializam e exigem mudanças substanciais na forma de pensar 

dos profissionais e conduzem a evolução para um aspecto 

interacional no campo social, mesmo que restrito ao contexto 

profissional e intermediado por tecnologias, na construção de um 

conhecimento coletivo. Estamos falando de transformação social, 

ainda que com epicentro no universo profissional da construção civil, 



BIM: tecnologia, metodologia, paradigma... Afinal o que é?  /  13 

 

mas com reflexos perceptíveis no conhecimento coletivo que molda a 

sociedade. Obviamente, este fenômeno oriundo do BIM é ainda 

embrionário, até mesmo porque o próprio BIM também é. 

Essa aproximação da modelagem computacional com a 

realidade das construções evidencia a possibilidade de novos 

mecanismos de interação entre ambos, o que o BIM tem colocado 

como futuro imediato. A inserção de recursos tecnológicos no uso das 

informações modeladas no canteiro de obras é um dos canais que 

promovem as mudanças de relações entre estes dois contextos. Por 

mais que sejam relações profissionais, não deixam de ser sociais e 

não se pode deixar de avaliar as consequências potenciais dessa 

transformação. A exigência de adaptações dos profissionais em 

ambos os contextos para que ocorra esta interação, são primórdios 

da transformação do conhecimento coletivo. Não é difícil perceber 

que o BIM promove um alinhamento em torno da construção entre 

modelagem (projeto, virtual) e obra (realidade) construído num nível 

de conhecimento mais elevado que o tradicionalmente visto. Trata-se 

da elevação do patamar de conhecimento coletivo no universo da 

construção civil. Potencialmente o BIM é o agente promotor dessa 

evolução do conhecimento coletivo. 

É claro que esta interação, assim como todas as outras 

possíveis no processo de construção de um empreendimento, 

condiciona o estabelecimento de metodologias de trabalho mais 

adaptadas aos objetos informacionais complexos manipulados e às 

possibilidades (ou necessidades) de interoperabilidade e interação. 

Os aspectos tecnológicos do BIM condicionam os procedimentos de 

trabalho. Talvez por isso, muitos profissionais tendam a pensar o BIM 

como uma mudança de metodologia de trabalho, o que se tem 

referido no mercado como “metodologia BIM”. 
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Ora, a metodologia de trabalho é consequência da forma de 

estruturar o pensamento ou os processos de construção da 

significação. Metodologias orientam sobre como fazer coisas, mas 

não se confundem com as coisas em si. Logo, uma metodologia pode 

orientar sobre como fazer as coisas usando a forma de modelar ou 

de interagir do BIM, mas ela não se confunde com o BIM. Poderíamos 

dizer que o BIM permite definir metodologias de trabalho, mas não 

podemos dizer que ele, em si, seja uma metodologia. 

Admitir que BIM seja metodologia é admitir que ele não 

agrega conhecimento, pois as metodologias orientam sobre como 

fazer as coisas aplicando conhecimentos previamente 

sistematizados. Como o BIM muda a forma de lidar com as 

informações da construção (e até mesmo de gera-las) e promove o 

estabelecimento de um novo patamar de conhecimento coletivo, ele 

é de fato um nicho de conhecimento. Mas, evidentemente, podemos 

pensar que a partir do conhecimento atrelado ao BIM é possível 

estabelecer não uma, mas diversas metodologias para realizar 

trabalhos diferentes. Podemos classificar diversas metodologias com 

o rótulo de metodologia BIM por usarem o conhecimento atrelado ao 

BIM, mas não podemos classificar o próprio BIM como metodologia 

apenas, pois o tornaria estéril em termos de formulação de novos 

conhecimentos no universo da construção civil. 

Como promotor de uma nova realidade, poderíamos pensar 

no BIM como paradigma, mas para isso seria preciso compreender o 

significado deste termo. Paradigma é um termo bastante usado nas 

últimas décadas em função das diversas mudanças por que passou 

nossa sociedade e nossa forma de estruturar nossos pensamentos. 

Mas esse uso, levado a um universo relativamente leigo, torna os 
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termos um tanto voláteis e os significados passam a variar conforme 

o contexto, precisamos resgatar o termo para avaliar sua adequação. 

Etimologicamente paradigma tem o sentido de modelo ou 

padrão, coisa que serve de referência para ser seguido. O termo foi 

utilizado em importantes obras em diversas áreas do conhecimento 

para significar coisas que, embora sigam esta diretriz de significação, 

podem variar ligeiramente. Mas a essência do significado permanece 

até os dias de hoje. 

O sufixo grego “para” indica estar ao lado, ou próximo de. Ou 

seja, paradigma deve indicar algo que está ao lado exatamente para 

que seja seguido, sirva de referência ou padrão. 

O termo paradigma foi usada por Ferdinand de Suassure (pai 

da linguística) para denominar um aspecto estrutural da linguagem 

que faz com que certas palavras (ou signos) devam ser selecionados 

em relação a outros. Por exemplo, se usamos um substantivo 

masculino, devemos usar adjetivos também masculinos. Essa 

seleção possível de palavras foi denominada paradigma, indicando 

que há uma relação lógica entre elas. O paradigma estabelece regras 

para a organização da linguagem no que se refere à seleção relativa 

de palavras (objetos) para a construção de mensagens. Apenas 

complementando, a construção que se faz no intuito de desenvolver 

a mensagem associando ideias inicialmente desconexas é o 

sintagma. A relação que podemos construir entre o sujeito e o 

predicado numa sentença é sintagmática (de onde vem a análise 

sintática das sentenças). O importante aqui é perceber que o 

paradigma, na linguística, é o que permite que várias palavras ou 

ideias sejam relacionadas entre si de forma coerente umas com as 

outras. Não seguir a relação paradigmática torna a sentença sem 

sentido ou linguisticamente errada. Já o sintagma carrega a intenção 
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de quem escreve ou fala. Ou seja, é o paradigma que define com o 

que podem ser preenchidos os campos de uma relação sintagmática. 

Se a relação sintagmática é logicamente possível, o conteúdo dela 

deve atender relações paradigmáticas. 

Se o BIM for um paradigma, nesse paralelo com a linguística, 

ele deve definir com o que podemos construir as relações do que 

pretendemos modelar. Ou seja, o BIM deve estabelecer quais objetos 

podem aparecer numa relação, ou quais objetos são passíveis de 

seleção para uso conjunto. Apenas para relembrar, enumeramos a 

pouco entre as mudanças trazidas pelo BIM a seguinte: as condições 

de relacionamento possível ou aceitável entre os objetos 

manipulados, nativamente incorporada aos softwares ou 

parametrizadas pelos usuários. 

Mas essa analogia com a linguística de Suassure ainda não 

cobre todo o significado do que hoje devemos entender por 

paradigma. 

Posteriormente, Tomas Kuhn retomou o termo paradigma em 

sua obra “A Estrutura das Revoluções Científicas”, em 1962. Nesse 

contexto, Kuhn esclarecia que, como realizações, o termo paradigma 

não precisaria referir-se necessariamente a algo notável, mas o que 

o caracterizaria seriam: 1- algo “suficientemente sem precedente para 

atrair um grupo duradouro de partidários” e 2- algo que possuísse 

questões em aberto para serem resolvidas, em torno das quais um 

grupo de pesquisadores se reuniriam. No sentido amplo, um 

paradigma estabelece uma espécie de modelo mental em torno do 

qual uma comunidade se posiciona e segundo o qual as pesquisas 

são desenvolvidas. O paradigma é o conjunto de elementos que esta 

comunidade compartilha e em torno do qual estabelecem suas 
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comunicações e compreensões. O paradigma direciona (ou 

condiciona) a montagem do quebra-cabeça da ciência normal. 

Troquemos o contexto científico pelo contexto da construção 

civil e teremos praticamente um retrato do atual estado de coisas em 

relação ao BIM. 

O próprio Kuhn reconheceu posteriormente (num artigo de 

1974) que a popularização do termo paradigma tornou-o confuso, 

pois várias foram as significações atribuídas a ele. Na obra de 1962, 

nas várias análises realizadas, os períodos de mudança de 

paradigma foram descritos como períodos que davam espaço à 

confusão exatamente por deixarem vazios alguns pontos necessários 

para a estruturação do pensamento e dos processos de pesquisa. 

Contudo, à medida que o novo paradigma substitui o anterior, a 

organização retorna, porém em um novo patamar ou numa nova 

ordem. Não é à toa que essa mudança de paradigma tem relação com 

o conhecimento coletivo que citamos a pouco baseados no 

pensamento de Pierre Levy. 

Enfim, de forma relativamente rápida e mesmo sem o devido 

rigor científico, a impressão que temos é a de que o BIM deve ser 

caracterizado como paradigma, pois as modificações que vem 

produzindo na mobilização de profissionais, na reestruturação das 

formas de pensar ou modelar baseadas em outra classe de objetos 

fundamentais, nas reestruturação de processos de trabalho/pesquisa 

e no estabelecimento de um novo estágio de conhecimento coletivo 

parecem não deixar margem suficiente para não admiti-lo como tal. 

O fato de não ser ainda disseminado e entendido como 

padrão de mercado não muda sua natureza e apenas demonstra o 

quão inicial é o estágio dessa transição. Vivemos hoje exatamente o 

processo de substituição de um paradigma na construção civil por 
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outro que certamente marcará e sustentará uma séria de avanços 

posteriores em toda a estruturação do conhecimento e dos processos 

de produção nesta área. Tipicamente o resultado gerado por um 

paradigma. 
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4. Os Pilares do BIM 

September, 2019, texto do e-book “Os Pilares do BIM” 

 

O mercado da construção civil está mudando. A tecnologia 

invade uma das indústrias mais antigas do mundo e que ainda é 

marcada pelo conservadorismo. A produção na construção civil 

transforma-se exponencialmente, repetindo um movimento que 

ocorre em todos os setores da economia. Nada será como antes. 

Mudam produtos, processos e até mesmo os modelos de 

negócio. Tecnologia é embarcada nos empreendimentos e nos 

processos de implantação dos mesmos. Transformam-se os 

consumidores, os meios de consumo, os profissionais e as empresas. 

O Bulding Information Modeling – BIM – surge como novo 

paradigma, inaugurando uma nova e melhor forma de pensar a 

construção civil. A Engenharia Sequencial definitivamente precisa ser 

deixada no passado. A Engenharia Simultânea, ao passo que se 

consolida, já demonstra fragilidades. A construção civil demanda 

agora uma visão integral. O empreendimento, enfim, é um todo maior 

que a mera soma das partes. 

O projeto e planejamento agora são um banco de dados 

(modelo BIM) em torno do qual todos os processos orbitam. Enfim, 

toda a cadeia da construção olha para o mesmo produto, com todas 

as suas nuances e em todas as perspectivas. 

A Tecnologia é o primeiro pilar do BIM e sua fundação é a 

interoperabilidade. A complexidade dos empreendimentos exige 

múltiplos softwares para modela-lo. É fundamental que estes 

softwares permitam a troca de dados em padrões compartilháveis. As 

informações são de vários tipos, mas todas são do empreendimento 
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e devem ser automaticamente relacionadas. É a tecnologia que 

opera, além  das próprias  informações,  as relações entre as elas. 

A integração como fundação deste pilar exige, claro, 

transformações radicais nos processos de trabalho. Construção civil 

com BIM não se faz da mesma forma que antes. As interações na 

cadeia produtiva e mesmo as micro interações nos processos 

internos são intensificadas para que informações fluam. Os 

resultados, obviamente, são muito superiores. A transformação 

demanda esforço e tempo, por isso é preciso iniciar o quanto antes 

para surfar os benefícios do BIM. Nesse paradigma, a construção civil 

é, de fato, um trabalho de compartilhamento de competências. 

O processo da construção civil é global e extrapola as 

fronteiras conhecidas da atuação de cada agente. Não existe mais 

separação, mas apenas a distinção num processo completamente 

unido. 

O motor da integração dos processos é o relacionamento das 

pessoas e a fundação desse pilar é a colaboração. Esta, por sua vez, 

nasce da empatia. O desenvolvimento de soft skills nos profissionais 

da construção civil é mais vital do que nunca. Essas habilidades 

permitem que os conteúdos de cada pessoa, expressos 

sinergicamente em soluções inovadoras, promovam o 

desenvolvimento almejado pelo setor e pela própria sociedade. 

Cada organização precisa desenvolver sua equipe para o 

trabalho colaborativo interno e externo. A vantagem competitiva está 

tão ou mais atrelada ao desempenho do trabalho em equipe quanto 

à própria bagagem técnica dos profissionais. Experiência continua 

contanto, mas em equipes. 

O BIM é uma integração sinérgica de tecnologia, processos e 

pessoas. Mais que a edificação dos pilares, o segredo está na 
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construção das relações entre eles com sólida fundação na 

interoperabilidade e na colaboração. 

A inserção de empreendimentos inteligentes numa cidade 

inteligente está baseada na troca de informações entre ambos 

(internet das coisas). O BIM é o caminho do futuro. Quem não quer 

fazer parte desse futuro? 
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5. Esclarecendo o BIM 

May 30, 2019 

 

Há algumas semanas, contribui em um grupo de discussão 

de engenheiros sobre algumas questões muito pertinentes e 

oportunas levantadas sobre o BIM. Transcrevo pontos que foram 

levantados por um colega (entre aspas) e, na sequência, as 

contribuições que fiz. Acredito que as colocações possam interessar 

a mais pessoas, até porque já ouvi e respondi questões semelhantes 

em diversas outras ocasiões. Ou seja, os pontos levantados são 

recorrentes na discussão sobre BIM no mercado em geral. 

Seguem eles... 

 

“Me conta uma coisa: como é possível alguém querer 

aprender plataforma de compatibilização de projeto 

se não sabe fazer PROJETO?” 

 

O BIM não é uma mera plataforma de compatibilização de 

projetos. Ele até serve a isso também, mas é bem mais. O BIM, 

quando bem entendido e aplicado, exige exatamente o que você 

cobra, que se saiba projetar. A gestão de informações da construção 

exigida pelo BIM vai muito além das questões espaciais (foco comum 

das compatibilizações, embora incompleto). A espinha dorsal do BIM 

é a informação e não a modelagem (um modelo não serve pra muita 

coisa se estiver vazio de informações). Pense no modelo BIM como 

um banco de dados relacionais, no qual o modelo 3D é uma interface 

de visualização (não a única). Para construir esse banco de dados de 

forma funcional, além de conhecer as informações, é preciso 

conhecer as relações entre elas. Ou seja, ou o profissional conhece 
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de construção civil (conciliando sua especialidade numa visão 

sistêmica e relacional), ou ele não usará BIM, mas apenas software 

de modelagem. Por isso o trabalho em BIM precisa ser colaborativo, 

porque ninguém é especialista em tudo na construção civil. Mas você 

está certa quando diz que não adianta aprender BIM se não souber 

fazer projeto (pelo menos pra quem quer ser projetista). O BIM te 

induz a um processo de trabalho abrangente, integrado, sistêmico e 

colaborativo, mas não te ensina a fazer projeto. Particularmente acho 

que mais da metade do mercado não percebe essa diferença. 

 

 “A plataforma BIM é apenas um instrumento digital 

para virtualizar o que acontece na prática.” 

 

Na realidade a “plataforma BIM” é uma coisa, o BIM em si é 

mais que plataforma. É comum referenciarmos a tal “plataforma BIM” 

quando estamos explicando, para tentar nos fazer entender. Mas isso 

dá a impressão de que o BIM se resume a questões tecnológicas, o 

que é um equívoco. O BIM exige adaptações de processos de 

negócios nas empresas, incluindo, claro, os processos de produção 

(sobretudo de projetos). Ao mudar os processos, o BIM exige uma 

nova mentalidade dos profissionais que, como você mesma disse, 

não se transforma da noite para o dia. Migrar para o BIM significa 

muito mais que mudar de plataforma tecnológica. É preciso mudar 

sua forma de trabalhar e de pensar sobre os processos da construção 

civil como um todo. Talvez o problema nesse ponto seja o fato de que 

o BIM exija tecnologia para que seja viável, mas isso não significa que 

ele em si seja apenas tecnologia. Isso deve demorar pelo menos uma 

geração pra cair a ficha. 
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 “Atentem para o marketing, que é o futuro, que é num 

sei o que, que o aluno de engenharia tem que sair da 

faculdade sabendo BIM.” 

 

Isso é inevitável. Como um dos pilares do BIM é a mudança 

na forma de pensar sobre como fazer construção civil, os alunos 

precisam ser acostumados com esse novo mindset. Isso não se 

resume a aprender softwares (e nesse ponto eu devo concordar com 

você, que fazer apenas isso não é muita coisa). O paradigma do BIM 

deve ser difundido em todo o curso. É preciso ajustar o que 

entendemos sobre processo construtivo, controles de qualidade, 

planejamento, orçamento, etc. Ele (o BIM), na realidade, tem uma 

parcela grande contida no que chamamos currículo oculto, que é 

aquilo que você aprender sem estar explícito na grade curricular 

(grosseiramente explicando). Para pensar sistemicamente, não 

adianta apenas fazer um curso de pensamento sistêmico, você 

precisa ser formado dessa forma (diferente de informado). 

Atualmente as faculdades formam com base no paradigma do 

pensamento particionado (típico do método científico usado por quem 

o conhece apenas como método, sem a carga filosófica que ele 

demanda). A especialização é necessária (como disse antes), mas 

ela não significa fechar as fronteiras do conhecimento. Sem a 

estrutura mental de uma visão sistêmica integradora, as 

especialidades ficam estanques e você continuará tendo o trabalho 

que descreveu sobre resolver interferências no final do processo. A 

causa do trabalho que você tem hoje (como você explicou no seu 

texto) para compatibilizar não é simplesmente o fato de não saberem 

fazer projeto, mas o fato de não saberem pensar sistemicamente 

(que, inclusive, antecede fazer o projeto). Contribui para isso a 
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limitação das nossas ferramentas de trabalho que não favorecem o 

nível de integração necessário (diferentemente com o BIM). 

Enfim, suas colocações são providenciais para levantar a 

discussão sobre o papel do BIM numa visão mais completa a 

integrada. Pensá-lo apenas como tecnologia, como tem feito o 

mercado que não entende bem ainda, é um equívoco comum e que 

precisamos combater para não fazer com o BIM algo semelhante ao 

que fizemos com o CAD. Menos de 10% do mercado usa as 

ferramentas de trabalho colaborativo do CAD. Isso não é falta de 

domínio da tecnologia, mas falta de domínio de processos de trabalho 

e do mindset adequado. Como você disse, e eu concordo, o pessoal 

sabe usar ferramenta, mas não sabe fazer projeto, são coisas 

diferentes, embora complementares. 
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6. BIM, Gestão de Empresas e Gestão de 

Projetos, tudo junto e misturado 

July 17, 2020 

 

Outro dia, ao montar um material para uma consultoria, tive 

que resumir uns conceitos do universo BIM em linguagem mais 

gerencial. Resolvi compartilhar aqui, começando pelo próprio 

conceito de BIM e incluir algum enredo para dar corpo a um texto mais 

didático. 

BIM – Building Information Modeling - é um paradigma no 

mercado da construção civil que propõe novas formas de gerir o 

processo produtivo a partir de tecnologias e processos que integram 

as informações da construção, técnicas e gerenciais, em todo o ciclo 

de vida dos produtos desta indústria (edifícios, infraestrutura, cidades 

etc.). Como novo paradigma, impõe mudanças na visão que os 

profissionais tradicionalmente possuem deste mercado (cultura). 

Repare que BIM está abordado como um novo paradigma, ou 

seja, ele interfere nos fundamentos e nas referências que usamos 

para abordar as questões da construção civil. Impacta, em princípio, 

absolutamente tudo nesta área. Esse é o poder e a definição de um 

paradigma, como explicaria Tomas Kuhn em sua tradicional obra. 

As empresas interessadas em se engajar nesse paradigma 

precisam tomar uma decisão importante: “to BIM or not to BIM?”. Uma 

vez tomada a decisão, a empresa deve se preparar para mudanças 

drásticas. Quanto mais conservadora for sua cultura de produção na 

construção civil, mais drástica será a mudança. É preciso estar muito 

seguro da decisão, porque a aventura do BIM é cara e demorada, não 

se trata de uma simples troca de softwares, como é comum 
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pensarem. Mas os benefícios compensam, claro, por isso todos 

querem. 

A implantação do BIM é uma decisão estratégica relaciona à 

Gestão de Empresa, foca seu futuro no mercado e, conforme a 

criticidade, sua sobrevivência nos negócios. Existirá a empresa pré 

BIM e a empresa pós BIM; entre elas uma metamorfose que deve ser 

gerida. 

A implantação de BIM em uma organização deve ser 

conduzida de forma muito bem planejada e, como uma mudança de 

paradigma, exigirá ações em todos os pilares do desenvolvimento 

organizacional: processos, infraestrutura e pessoas. Este esforço de 

transformação deve ser gerido com base num planejamento 

abrangente e multi impactante (no sentido de impactar múltiplas áreas 

da organização). Desenvolve-se o BIP – BIM Implementation Plan. 

Plano de Implementação do BIM – BIP (BIM 

Implementation Plan) - é o plano levado a cabo para instituir o BIM 

como novo paradigma numa organização, normalmente focada em 

construção civil, que envolve transformações em sua estrutura física, 

processos e cultura organizacional voltada à produção. 

Como a implementação do BIM na organização dará a ela 

novas capacidades e a melhor forma de fazer essa migração depende 

da coordenação de diversas ações que confluem no futuro para uma 

nova cultura, implantar BIM é, tecnicamente, gerenciar um programa. 

A Gestão de Programas é que coordena as diversas ações ou 

projetos necessários, ainda que eles possam ser conduzidos 

isoladamente. É da abordagem conjunta deles que surge uma nova 

cultura. Não se faz uma boa colcha apenas preparando os retalhos, 

o planejamento do design e da costura entre eles é fundamental. Essa 

“costura” é o que chamamos de tailoring na gestão dos projetos. Os 
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projetos entregam resultados específicos, mas uma nova capacidade 

organizacional raramente é obtida por um projeto isolado, mas pela 

coordenação feita pela Gestão de Programas. 

Durante a implantação do BIM, será preciso estabelecer 

novos processos de trabalho e novas especificações a serem 

seguidas. É algo como uma reestruturação do manual de 

procedimentos da empresa, se ela tiver algum. Os novos processos 

e especificações têm uma característica típica do paradigma BIM: são 

flexíveis o suficiente para permitem adequações ao ambiente de cada 

novo empreendimento. 

Os processos de trabalho são estruturados pelo BEP – BIM 

Execution Plan. As especificações mais detalhadas dos 

procedimentos mais operacionais constarão no BIM Mandate. Cada 

empresa terá os seus, mas a cada parceria formada para um novo 

empreendimento, eles precisarão ser ajustados uns aos outros. 

Plano de Execução BIM – BEP (BIM Execution Plan) - é 

um plano desenvolvido para cada novo empreendimento a fim de 

estabelecer os objetivos, regras, procedimentos e processos de BIM 

adotados naquele empreendimento especificamente. Ainda que haja 

um BEP referencial (modelo), cada empreendimento exige ajustes do 

mesmo ao ambiente, às partes interessadas e aos condicionantes 

específicos. 

BIM Mandate é um documento normativo que estabelece 

regras para a modelagem de empreendimentos a fim de garantir o 

funcionamento de uma determinada estratégia de processamento de 

informações da construção em todo o seu ciclo de vida. Como o BEP, 

esta estratégia pode variar caso a caso e, então, os ajustes devem 

ser feitos. 
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Há padrões normalizados para que haja alguma coerência 

entre os BEPs e BIM Mandates em geral. Obviamente, se houvesse 

liberdade absoluta, os ajustes seriam muito difíceis de serem 

realizados. As classificações de informações vêm sendo 

padronizadas pela ABNT no Brasil e outros órgãos nas demais áreas 

do mundo, a fim de viabilizar trocas de informações. Havendo critérios 

para definir especificidades na troca e no tratamento de informações, 

garante-se uma espécie de linguagem comum para a 

interoperabilidade. Ainda assim, o desafio é grande. 

Repare que há aqui um nível de coordenação entre os 

diversos atores do ciclo de construção civil que está além do domínio 

da arquitetura e engenharia. Estamos transitando nos domínios da 

tecnologia da informação, este universo aparentemente invisível onde 

os bits interagem e cuja linguagem é bem peculiar. A transição entre 

o mundo da concepção da engenharia e o mundo dos bancos de 

informações é articulado por um profissional com fluência em ambas 

as áreas: o BIM Manager. 

BIM Manager é o profissional preparado para operacionalizar 

o uso do BIM numa organização, projeto ou empreendimento, 

dominando as tecnologias e o processo de trabalho em BIM 

preconizados no BIM Mandate e BEP. 

O BIM Manager é um dos principais apoios da 

operacionalização dos trabalhos em BIM. É como se o BIM Manager 

fosse o pivô da interoperabilidade. Ele é capaz de compreender s 

especificidades de cada caso e ajustar os processos e procedimentos 

para que as informações possam ser trabalhadas da forma planejada. 

Aliás, o próprio BIM Manager é figura fundamental no planejamento 

do BEP e BIM Mandate dos empreendimentos. Como seria possível 

planejar a modelagem de informações em um profissional que 
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soubesse articular as trocas necessárias ao longo do ciclo de vida do 

empreendimento. 

Aos modeladores resta seguir as orientações do BIM 

Manager. Este, por sua vez, dá o apoio ao Coordenador do Projeto 

para a condução do processo, de modo que as decisões de projeto, 

de engenharia ou arquitetura, de processo construtivo, etc. sejam 

convenientemente modeladas. Cada decisão de projeto tem uma 

argumentação e uma justificação que em algum momento do ciclo de 

vida da construção fará a diferença. O BIM Manager deve ser capaz 

de compreender esses aspectos definidos pela coordenação do 

projeto e traduzir em procedimentos de modelagem e tratamento das 

informações para que tudo esteja à mão quando for o momento 

propício. 

Enquanto o BIM Manager ajuda a operacionalizar a estratégia 

de modelagem de informações do empreendimento, o coordenador 

do projeto articula a própria estratégia do empreendimento entre 

todos os participantes e partes interessadas. 

Coordenador do Projeto é o profissional que conduz o 

processo de projeto de um empreendimento orientando a equipe nos 

aspectos gerenciais e técnicos do processo produtivo dos projetos de 

engenharia, com base no paradigma de trabalho vigente no contexto 

do empreendimento (BIM, CAD, etc.), garantindo a entrega do projeto 

dentro dos requisitos acordados de escopo, prazo, custo e qualidade. 

O tratamento das informações nesse processo mobilizam 

softwares diferentes, adequados a cada finalidade e especialidade 

técnica. 

Software de Modelagem é o software utilizado para gerar 

um modelo virtual de um ou mais sistemas componente da construção 

(estrutura, vedações, instalações, equipamentos, etc.) e incorporar a 
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ele informações que especificam e descrevem cada um dos seus 

elementos constitutivos, obedecendo as condições estabelecidas no 

BIM Mandate e segundo o processo de trabalho preconizado no BEP. 

Software de Integração é o sistema capaz de receber 

informações dos modelos gerados em diversos softwares de 

modelagem, interpretar informações incorporadas aos modelos e 

realizar operações de correlação entre elas como identificação de 

interferências (clash detection), associação de informações de 

diferentes modelos (custos com sistemas prediais, ou prazos com 

elementos dos sistemas), etc. 

Software de Análise é um sistema capaz de receber 

informações dos modelos gerados em softwares de modelagem e 

simular solicitações específicas e o consequente comportamento da 

construção tais como carregamentos/deformações, 

calor/temperaturas, luz/iluminamento etc. 

Por fim, essa grande massa de dados e informações, para 

que seja integrada, precisa compartilhar o mesmo repositório. Este 

repositório, além do espaço de armazenamento, deve possuir 

funcionalidades que facilitem a interoperabilidade e a integração das 

informações. Faz sentido que estejam alojados em máquinas com 

grande poder de processamento, pois são informações em grande 

quantidade e bastante complexas em suas correlações. Assim, a boa 

operacionalização do BIM não prescinde uma competente área 

comum de dados. 

Área Comum de Dados – CDE (Common Data 

Environment) – áreas em nuvem (ou em intranets) para 

compartilhamento de informações com ou sem recursos de 

correlação de informações embarcados. Embora um simples 

repositório de informações já configure um CDE simples, o comum é 
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que os CDEs possuam recursos para gestão e manipulação das 

informações. O uso do CDE faz parte dos processos de trabalho BIM 

no que se refere à integração de informações. Os CDEs são uma 

evolução dos sistemas GED (Gestão Eletrônica de Documentos) por 

serem ambientes virtuais apropriados à interação em tempo real de 

informações e usuários e não apenas sistemas que armazenamento 

e manipulação pontuais de documentos. 

No gerenciamento de projetos, especificamente no PMBOK 

(Projetc Management Body of Knowledge, do PMI) a expressão 

“Ativos do Processos Organizacionais” é comum. BEP e BIM Mandate 

são exemplos clássicos do que compõem esses ativos num 

empreendimento ou organização que opera em paradigma BIM. Ou 

seja, o BIM impacta toda a gestão de projetos em um 

empreendimento. 
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7. BIM não é um programa, mas implantá-lo é 

July 27, 2020 

 

São diversas as empresas, escritórios e profissionais 

empenhadas na tal “implantação do BIM”. Há uma infinidade de 

apresentações on line expondo ou discutindo o tema, cada qual com 

seu viés. Muito provavelmente a grande maioria delas expõe 

corretamente o assunto, mas sempre parcialmente. Não poderia ser 

diferente, se o processo é tão complexo quanto se diz, é natural que 

numa apresentação não seja possível abordá-lo completa ou mesmo 

satisfatoriamente. É preciso comer pelas beiradas, ir à conta-gotas, 

em doses homeopáticas etc. 

Se você não assistiu nenhuma dessas apresentações, 

procure alguma na internet, não será difícil encontrar. Todas elas 

certamente dirão que é preciso planejar essa implantação. Muitas, 

senão todas, dirão que se trata de uma mudança cultural. Algumas 

exporão a necessidade de transformar processos de trabalho, 

enfatizando o abandono dos processos antigos. Outra parte destas 

apresentações lembrará que implantar BIM em uma empresa nunca 

é igual ao que foi feito em outra, cada caso é um caso. 

É claro que essas características nos remetem de imediato 

ao conceito de projeto (“esforço temporário empreendido para 

entregar um resultado exclusivo”, PMBOK, PMI) e, então, conclui-se 

que implantar BIM é um projeto. Parece óbvio, mas é um equívoco. 

Implantar BIM não é um projeto. Vamos nos dedicar a esse ponto em 

específico neste texto: implantar BIM é um projeto? Se não for, o que 

é então? 

A própria definição de projeto deixa claro as características 

de temporário e de entrega de um resultado exclusivo. Mas isso 



34  /  LIVRO II – PARADIGMA BIM 

 

caberia a uma infinidade de coisas. Instalar um novo servidor na 

empresa também é um projeto, reflita. Colocar um novo software em 

uso seria outro exemplo possível. Ambos os processos são 

temporários e os resultado entregues são objetivamente 

caracterizáveis e exclusivos. 

Perceba que os dois exemplos dados sempre (ou quase 

sempre) são partes integrantes da implantação de BIM. Normalmente 

é preciso intervir na infraestrutura tecnológica da empresa e implantar 

novos softwares. Outros exemplos de projetos pertinentes à 

implantação de BIM podem ser dados: 

• Formar um BIM Manager em curso regular de pós 

graduação (ou contratar um BIM Manager no 

mercado). 

• Desenvolver uma norma de modelagem de 

informações no paradigma BIM (o BIM Mandate). 

• Desenvolver a atitude e o comportamento da equipe 

para o trabalho colaborativo. 

• Influenciar parceiros de negócios para o trabalho em 

BIM. 

• Etc. 

Agora reveja a lista acima, inclusive os dois exemplos iniciais 

(trocar o servidor e implantar um software) e pense: qual destes 

projetos poderia ser desenvolvido independentemente dos demais 

entrarem em execução? Ou ainda, qual destes projetos pode ser 

concluído sem que os demais sejam? 

Não se assuste se você concluir que qualquer um deles pode 

ser realizado de forma independente dos demais. Não há nenhum que 

deva preceder obrigatoriamente os demais. 
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Mas você pode alegar que se faltar algum, não é possível 

implantar o BIM na empresa corretamente. E você estaria correto, 

mas comprovaria a tese de que implantar BIM é, na realidade, um 

programa. Ou seja, um conjunto de projetos (e outras ações 

eventualmente) coordenados de tal modo que o resultado é mais que 

a simples soma dos resultados de cada projeto. Há uma coesão entre 

eles, uma sinergia em seus resultados. Essa é a essência de um 

programa. Não se trata de qualquer conjunto de projetos, mas do 

esforço consciente de coordenação entre eles sem o qual certos 

resultados não são alcançados. 

O benefício colhido de um programa é também diferente do 

benefício colhido a partir de um projeto. O resultado de um projeto 

normalmente é mais pontual, mais objetivo. Comumente é um 

incremento em algum aspecto da organização. Pode ser um novo 

edifício, um novo software em uso, uma nova qualificação da equipe. 

Às vezes é um resultado bem mais complexo, composto por diversas 

partes que, ainda que sejam executadas separadamente, só fazem 

sentido como resultado quando estão juntas (isso remete ao conceito 

de subprojetos). O benefício do projeto normalmente está associado 

à melhoria da eficiência dos processos de negócio, ou seja, fazer 

melhor o que já se tem feito. 

Os programas, por serem multi impactantes, afinal são vários 

projetos, produzem resultados mais abrangentes e talvez mais 

profundos na organização. Não se trata de um incremento, programas 

costumam produzir transformações. Não raramente, os programas 

criam capacidades ou competências organizacionais; a empresa 

passa a fazer mais coisas do que fazia, ou diferente do que fazia. 

Agora, pensando no BIM e na gestão da sua implantação 

numa organização, é mais fácil avaliar se este processo é um projeto 
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ou um programa. Se a implantação do BIM for tratada como a 

incorporação de um novo software, pode-se dizer que seja um projeto, 

mas dificilmente será BIM de fato no resultado. Se for BIM de fato, 

repercutirá não apenas na estrutura tecnológica, mas na forma de 

pensar e trabalhar da empresa, ou seja, transformará processos e 

cultura. A empresa, ao final do processo, fará coisas que vão além do 

que já fazia. 

Uma empresa de projetos, necessariamente terá que se 

integrar mais ao planejamento e à execução das obras, isso é uma 

necessidade do BIM. Uma construtora terá que antecipar decisões 

para o momento do projeto (modelagem) e o planejamento assumirá 

um papel mais crucial. Análises mais criteriosas passarão a ser feitas, 

uma vez que dados críticos agora serão requeridos para a 

modelagem e a análise é facilitada por tecnologia. Qualquer elemento 

do empreendimento precisa ser mais bem especificado não apenas 

de forma descritiva, mas no desempenho operacional. 

Imagine o nível de integração necessário para garantir a 

sinergia dessas áreas todas. Chegar a esse resultado não é simples 

e, por isso, é preciso coordenar vários projetos para que estes se 

auxiliem mutuamente. Essa coordenação é fundamental para que 

novos softwares (IFC compatíveis) sejam usados em novos 

processos (plataformas de compartilhamento), com uma nova forma 

de pensar soluções (colaboração) e uma nova forma de apresentá-

las ao cliente (realidade virtual, aumentada etc.). Aliás, isso tudo 

ocorre numa nova cultura cujas fronteiras estão além da empresa e 

incorporam parceiros, fornecedores e clientes (cultura digital, 4.0). 

Estamos falando de um longo, vasto e profundo programa de 

transformação de fundo digital e reflexo cultural. BIM é uma 

perspectiva setorial da transformação digital. Abordá-la como projeto 
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é cabível, mas insuficiente, pois o processo não é incremental 

(projetos), toda transformação é integral e não reside nas partes, mas 

no que está entre elas. 
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8. Colaboração: evolução na espécie, 

revolução no indivíduo 

January, 2020, texto do e-book “Co-operação e Co-

laboração” 

 

Você já deve ter ouvido falar de mundo complexo, mundo 

líquido, mundo de robôs e uma série de outras análises sobre o que 

vivemos hoje ou viveremos no futuro. De fato, o mundo está no meio 

de um furação de transformações radicais (o termo disruptiva tem sido 

usado como nunca). 

Talvez o que não esteja sendo dito claramente é que isso tudo 

tem nos deixado perdidos, amedrontados, desconfiados, etc. Temos 

defrontado a incerteza do nosso futuro como nunca fizemos. A própria 

identidade individual tem sido fragilizada pela virtualização digital. 

Tudo tem ficado incerto e, após séculos de determinismo, 

lidar com a incerteza não é muito a nossa praia. Lutamos para 

encontrar modelos que nos permitam alguma previsibilidade e 

controle. 

Mas somos inventivos e criamos de tudo para resolver nossos 

problemas. Na dificuldade de encontrar poucas informações certas, 

tentamos criar maneiras de lidar com muitas informações e crer que 

as certas estarão entre elas. 

E surgem, nesse turbilhão de coisas, sofisticados parceiros 

baseados em tecnologia ao quais chamamos robôs, cuja função é 

trabalhar com quantidades de informações que nós, individualmente, 

não conseguimos lidar. Esta capacidade deles nos deixam, então, 

mais espantados. A tecnologia é causa e efeito da atual condição da 

humanidade. E é uma criação humana. 
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Precisamos encontrar saídas para nossos problemas atuais 

e já percebemos que não podemos fazer isso sozinhos, precisamos 

nos unir para dar conta dos desafios deste mundo com suas 

dificuldades e oportunidades. 

Percebemos a cooperação há algum tempo (criamos 

cooperativas de tudo, até financeiras) e, agora, falamos de 

colaboração como a chave para lidar com isso. O coletivismo é uma 

necessidade vital. 

Mas, na prática, o que é colaboração? No que ela se difere 

da cooperação? Há uma melhor que outra? O que precisamos fazer 

para torná-las realidades? Que transformação devemos fazer em nós 

para acompanhar a transformação que temos feito no mundo? 

Vamos tentar explicar... 

Considere que João e José, pequenos produtores rurais, se 

juntem para montar uma barraca na feira. Cada um traz os seus 

produtos e enchem o expositor. Eles operarão a barraca 

conjuntamente vendendo os produtos produzidos por ambos em suas 

propriedades. João e José cooperam em relação ao trabalho na 

barraca. 

Digamos, agora, que João e José têm planos mais 

audaciosos e querem oferecer produtos especiais cujo cultivo é mais 

complexo. Juntam suas forças, equipes, expertises e trabalham 

juntos a terra para a nova produção. João e José produzem a quatro 

mãos agora. No que diz respeito a esse novo produto, colaboram. 

Recorramos a um pouco de etimologia... 

Ambas os verbos, cooperar e colaborar, vem do latim e têm 

significados muito próximos. A diferença é sutil. Superficialmente, 

induzem quase a mesma interpretação: trabalhar juntos. Mas a ideia 

subjacente a cada um tem significado diferente. 
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Veja neste caso: João e José operam juntos a barraca na 

feira. Juntam seus resultados como insumos para uma operação (de 

venda, no caso). 

Operar vem de OPERARE, que vem de OPERA, que vem de 

OPUS. OPUS significa trabalho. 

A ideia de operar está relacionada ao processo de criação de 

um resultado. Na indústria nos referimos à operação da fábrica, ao 

nível hierárquico operacional. O cirurgião opera o paciente cuja 

sobrevivência está sob seu controle na ocasião. O foco está no 

resultado do trabalho. 

Laborar vem de LABOR, que significa trabalho, fadiga, 

exigência física, dor... 

Percebam que a ideia de laborar está associada ao esforço 

no desempenho de uma tarefa. Se você carrega uma caixa sozinho, 

está laborando. Se carrega com ajuda de outro, estão colaborando. 

O resultado deriva do esforço de mais de um. O esforço é conjunto. 

João e José laboram juntos na produção de produtos mais 

complexos. Somam seus esforços para obter o resultado desejado. 

Na colaboração, o resultado é fruto do labor de ambos. 

 

CO-OPERAÇÃO é o esforço de somar resultados. 

Interação de resultados. 

CO-LABORAÇÃO é o resultado da soma de esforços. 

Interação de esforços. 

 

O desafio da colaboração está no fato dela ser intimamente 

ligada a um pensamento baseado em coletivos e vivermos numa 

sociedade eminentemente individualista. 
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Uma sociedade mais colaborativa depende de uma mudança 

na concepção existencial de cada indivíduo. Isso, obviamente, não é 

uma transformação fácil. E não se trata simplesmente de querer. Para 

sermos cooperativos entregamos nossos resultados ao coletivo, para 

sermos colaborativos entregamos a nós mesmo na prática. 

É provável que levemos uma geração para mudar, mas é 

preciso começar agora. 

A conectividade já disponibiliza um recurso prático essencial 

para a colaboração: a eliminação das barreiras geográficas entre os 

indivíduos. Mas outras barreiras nos impedem de buscar uma 

consciência coletiva. Precisamos romper a casca que teoricamente 

nos protege: o ego. Não falamos, claro, de eliminar a individualidade, 

mas de ampliar a capacidade de conexão profunda entre indivíduos. 

O mecanismo dessa conexão é a empatia. Mas, para desenvolvê-la 

precisamos conhecer melhor a nós mesmos e ao ser humano em 

geral. Conexão empática é a base da colaboração. 

 

Empatia não é cognição e depois emoção, é emoção 

e depois cognição. 

 

O autoconhecimento, que envolve a compreensão de nossas 

emoções, ancora uma das pontas das conexões com os outros. 

Coletivamente, somos todos potenciais pontos de ancoragem. 

O salto é a transformação de nossa consciência. A conexão 

nos liga, mas a transposição do abismo do individualismo demanda 

mais que isso, porque só pode ser realizada coletivamente. 

Nosso sistema sócio-econômico-legal deve permitir o 

estabelecimento de novas relações de produção e distribuição de 
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recursos, baseadas em esforços coletivos e resultados comuns que 

promovam bem estar geral. 

A diversidade garante o fluxo contínuo da vida e a 

congruência na coletividade garante o equilíbrio desse movimento 

histórico. 

Precisamos desenvolver recursos e sistemas que permitam 

distinguir as partes sem isolá-las do todo, fundamento da 

complexidade. O reconhecimento de padrões e modelos, como feito 

pela inteligência artificial, é fundamental, mas não prescinde de uma 

consciência integral. 

Indivíduos, coletivos, ecossistemas e cosmos. Iniciemos 

cooperando e a colaboração se nos mostrará. 
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9. BIM Manager: manager do quê? 

November 17, 2018 

 

Há uma confusão generalizada no mercado com relação à 

função do BIM Manager. Muitos confundem a função do BIM Manager 

com a de Coordenador (Técnico) de Projeto ou com a de Gerente do 

Projeto. As confusões são compreensíveis, afinal, BIM Manager é 

uma função antes inexistente e agora precisa encontrar seu lugar ao 

sol. O interessante é que aparentemente uma parte dessa confusão 

não diz respeito a compreender o papel de um BIM Manager, mas sim 

os de Gestores e Coordenadores. Resolvi então redigir estas 

reflexões sobre essa confusão e esses papéis. 

Alguns alertas são fundamentais antes. 

Primeiramente sobre o termo Manager, ou Gerente, pra ficar 

no bom português. O termo é usado para designar aquele que 

administra alguma coisa, ou seja, tem a responsabilidade de exercer 

as funções pilares da administração: planejar, organizar, dirigir e 

controlar. Usado com fartura nas estruturas empresariais, o termo 

acaba caindo no senso comum e começa a perder seu significado. 

Mas, quando há confusão, é preciso revisitar sua essência. Ora, todos 

somos gerentes de nossa própria vida, por exemplo (pelo menos a 

partir de um certo momento), pois planejamos, organizamos, 

direcionamos e controlamos o que fazemos dela. Mas somos também 

gerentes da vida dos nossos filhos até certo ponto, provavelmente 

não com a mesma certeza. Somos também gerentes do processo de 

fazer o almoço, quando cozinhamos. (alguns parecem não cumprir 

bem a parte do organizar, mas talvez seja uma questão de estilo ou 

perfil). Nas empresas, gerenciamos desde as operações mais 

fundamentais do chão de fábrica (entendamos aqui os processos 
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mais operacionais da empresa) até as questões mais gerais e 

abrangentes da vida da empresa. Ou seja, do presidente até o 

operário, todos gerenciam alguma coisa, mesmo que o nome do seu 

cargo não contenha a palavra gerente. Costumamos usar a palavra 

gerente para designar aqueles cargos que assumirão a 

responsabilidade de conduzir um sistema equilibrado entre 

planejamento, organização, direcionamento e controle dos processos 

que ele e sua equipe subordinada realizarão. Assim, temos gerentes 

de produção, que cuidam dos processos de geração direta dos 

produtos ou serviços entregues pela empresa; gerentes de compras, 

que cuidam dos processos de negociação e aquisição; gerentes de 

TI, responsáveis pelos processos de apoio no uso de hardwares e 

softwares na empresa; gerentes de pessoas, que atualmente tem 

ocupado papéis estratégicos de desenvolvimento humano; etc. Acima 

de gerentes, convencionamos criar cargos de diretores para designar 

funções mais estratégicas com foco em preparar e conduzir a vida da 

empresa em geral. Diretores são também gerentes, mas com um foco 

maior no pilar de dirigir. São os profissionais responsáveis pelo leme 

do navio, enquanto os demais se ocupam da casa de máquinas, da 

limpeza, da manutenção, dos marujos etc. 

Um segundo alerta é sobre o termo projeto, que acaba sendo 

muito usado quando falamos de BIM. Projeto, em português é um 

termo ardiloso pois significa várias coisas (você pode ler mais sobre 

isso em na Coletânea de Textos 2010 – 2015 disponível no site ou no 

nosso blog. No setor de construção civil a coisa se complica, porque 

o uso do termo é mais intenso. Projeto pode significar um produto, 

como o conjunto de documentos que descrevem as soluções de 

arquitetura e engenharia, mas pode significar um processo, como o 

esforço para se erigir um edifício. Produto e processo são duas coisas 
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essencialmente diferentes, mas, em português, usamos a mesma 

palavra. Em inglês poderíamos usar project, design, plan ou draw 

conforme o que formos referenciar. 

Quando juntamos as duas palavras, gerente e projeto, dada 

as variações de uso delas, devemos esperar mesmo alguma 

confusão. Se juntarmos elas num contexto inovador, que, por sua 

natureza, já coloca em crítica, toda a forma de pensar de um nicho de 

mercado, como é o caso do BIM, jogamos termos que ensejam 

confusão num ambiente já em ebulição. Prato cheio para equívocos, 

falhas de comunicação, mal-entendidos, críticas infundadas, etc. Não 

é fácil organizar, dirigir ou controlar o que ocorre nessa situação, ou 

seja, não é fácil gerenciar essa transição para uma nova situação 

onde tudo se torna novamente claro. 

Feitos esses alertas, podemos voltar a pensar no BIM 

Manager, ou Gerente de BIM. O cara que planeja, organiza, dirige e 

controla o BIM. Precisamos descobrir o que devemos entender por 

BIM nessa expressão. E aí aparece uma nova confusão: o mercado 

ainda se esforça para entender o que o BIM é de fato. Já escrevemos 

o que devemos entender por BIM no início deste livro (veja o texto 

BIM: tecnologia, metodologia, paradigma... Afinal o que é?), mas 

vamos tentar focar no significado que BIM parece ter quando usado 

na expressão BIM Manager. O texto citado acima concluí que BIM, no 

sentido mais amplo do termo, deveria ser entendido como um 

paradigma para o setor de construção civil. Mas, no aspecto 

gerencial, quando falamos de BIM, estamos nos referindo quase 

sempre a um processo que precisa ser planejado, organizado, dirigido 

e controlado. O BIM Manager seria então o gestor desse processo? 

Esse processo está no nível mais operacional ou nos níveis mais 

estratégicos de uma organização? 
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É consenso que os processos são um dos pilares do BIM, o 

que temos enfatizado em nossas palestras, visto e ouvido em 

diversos textos e falas de profissionais. Considerando que o BIM é 

um paradigma e transforma todo o processo de negócio da 

construção civil, deveríamos concluir que o BIM Manager é o gestor 

desse processo de transformação dos negócios? Ou seja, BIM 

Manager é o CEO das organizações, o presidente? Basta olhar as 

grades curriculares dos cursos de formação de BIM Managers para 

perceber que não é a esses processos de negócios que a expressão 

BIM Manager se refere. 

Os cursos de formação focam a maior parte da sua carga 

horária ao aprendizado de tecnologias associadas ao paradigma BIM. 

Não poderia ser diferente uma vez que o BIM tem a tecnologia como 

outro de seus pilares. O terceiro pilar do BIM são as pessoas e não é 

difícil perceber nas grades dos cursos de formação de BIM Managers 

que pouco ou praticamente nada é dedicado a esse pilar. Assim, o 

pilar mais trabalhado na formação é o de tecnologia, seguido (as 

vezes um pouco de longe) pelo de processos. 

Como as pessoas têm sido cada vez mais consideradas 

recursos estratégicos da organização, a ausência de formação nesse 

fundamento dos BIM Managers evidenciaria que o nível de atuação 

destes profissionais é mais operacional que estratégico. Mas, como 

paradigma formador de novos processos de negócios, é razoável 

admitir que BIM Managers assumam um papel de nível tático, não se 

restringindo ao “chão de fábrica”. Outras constatações também 

reforçam essa conclusão, por exemplo, o pouco aprofundamento 

dado na formação de BIM Managers à gestão de projetos, neste caso, 

entendendo projeto como fazem organizações como PMI, IPA, etc. 

Formar gestores de projeto exige aprofundamento em áreas de 
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conhecimento diversificadas que são no máximo citadas na formação 

de BIM Managers, como riscos, aquisições, qualidade, etc. Estas 

áreas, quando abordadas, o são apenas no universo dos processos 

BIM e não como formação abrangente e profunda. Até mesmo as 

formações em custos e cronogramas, centrais na gestão de projetos, 

nos cursos que formam BIM Managers são tratadas com enfoque 

mais operacional. A ideia é conhecer como usar as tecnologias BIM 

para fazer orçamentos e cronogramas e não conhecer engenharia de 

custos e gestão de cronogramas em suas teorias e formatações 

profundas e diversificadas. 

Portanto, não podemos confundir BIM Manager com Project 

Manager, para fica com ambas as expressões em inglês. Gerentes 

de BIM não são Gerentes de Projeto e vice-versa, por mais que haja 

algum sombreamento entre suas formações. Aliás, quem já estudou 

um pouco de comunicação sabe que esse sombreamento é 

exatamente o necessário para que um compreenda que não é o outro, 

embora sejam ambos necessários aos processos de negócios nas 

organizações transformadas pelo paradigma BIM. É claro que 

podemos pensar num profissional que tenha ambas as formações e, 

em teoria, seja capaz de acumular ambas as funções numa empresa 

ou num empreendimento. Porém, há uma máxima em gestão de 

projetos que diz: “quem gerencia não executa”. Essa assertiva reflete 

o fato de que, ao se debruçar sobre a execução de uma tarefa, o 

gerente do projeto perde a visão do todo que deve planejar, organizar, 

direcionar e controlar, ou seja, perde a capacidade de gerenciar. 

Assim, salvo melhor juízo, BIM Managers não podem ser 

simultaneamente Gerentes de Projetos, mesmo que tenham 

formação para isso, embora sejam reconhecidos como componente 

fundamental de uma equipe de projetos em BIM. Não se trata de ter 
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ou não capacidade, mas de serem funções incompatíveis no 

processo de negócio, mesmo quando baseado no paradigma BIM. 

Estamos contornando o cerne da questão, qual seja: o BIM 

Manager gerencia o quê? Mas pedimos empenho ao leitor, 

chegaremos lá. 

Há uma função que, como qualquer outra, gerencia também 

alguma coisa, que costuma ser confundida com a dos BIM Managers: 

o Coordenador de Projetos (de Arquitetura e Engenharia). Vamos 

compreender o papel desse profissional no processo de negócio de 

uma organização ou em um empreendimento. Devemos adiantar que, 

neste caso, temos de fato uma proximidade maior com o papel do 

BIM Manager e a confusão cresce porque a diferença é mais sutil. 

Já escrevi sobre a diferença entre gestão e coordenação (veja 

na Coletânea de Textos 2010 – 2015 disponível no site ou em nosso 

blog), mas voltarei a reforçar alguns pontos. O Coordenador de 

Projetos é o líder de uma equipe técnica criadora de soluções técnicas 

para as demandas de um empreendimento. Sua liderança é baseada 

na visão global destas soluções, suas interações e suas coerências 

com os requisitos do negócio (que aliás, negocia com o Gerente de 

Projetos, que faz a integração do empreendimento com o negócio do 

empreendedor). Como líder de uma equipe, o Coordenador direciona 

o processo de criação destas soluções por um caminho previamente 

planejado e organizado, bem como controla o andamento dos 

trabalhos (percebam as características de gerente também na função 

do coordenador). O trabalho do coordenador é liderar a equipe 

garantindo-lhes as melhores condições para seus processos 

particulares, porém integrados, de criação. Mas percebam que o foco 

do Coordenador de Projetos é o processo de criação das soluções 

desempenhado pelas equipes. Ele orienta conceitos, instrui 
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demandas, esclarece requisitos, catalisa comunicações, intermedia 

conflitos (técnicos ou comportamentais), centraliza informações, 

fornece referência de direção para as soluções. Para cumprir suas 

funções, o Coordenador de Projetos precisa de apoio instrumental, ou 

seja, precisa definir recursos físicos e tecnológicos para que o 

trabalho da equipe seja integrado da melhor forma possível. Isso 

exige no dia a dia lidar com uma infinidade de variáveis que derivam 

da cultura da equipe, da cultura das organizações envolvidas, dos 

perfis dos profissionais selecionados para o empreendimento, da 

própria tipologia do empreendimento, do ambiente ou contexto dos 

negócios, etc. Esses recursos instrumentais podem incluir recursos 

BIM ou não, dependendo do processo de trabalho que for definido. 

Obviamente, o contexto que queremos focar é aquele em que os 

processos de trabalho se baseiam em BIM. Mas é importante frisar 

que o processo de trabalho sempre exige recursos que estão além 

das tecnologias BIM, elas não bastam. Não há tecnologia BIM que 

ensine como resolver conflitos comportamentais, por exemplo. 

Num contexto BIM, os processos de trabalho das equipes são 

muito mais integrados que o padrão tradicional (sequencial). Essa 

integração exige uso de tecnologias apropriadas para atender às 

demandas de integração. As demandas de integração nascem dos 

interesses de negócios, dos recursos das equipes (nem sempre as 

mesmas em qualquer empreendimento), das culturas das 

organizações envolvidas e dos perfis dos profissionais, além de 

características do próprio empreendimento ou da própria obra em 

implantação. Essa integração é um processo de negociação entre 

organizações e pessoas, alinhamento de interesses e necessidades, 

intermediação de relações com contextos diversos (internos ou 

externos ao empreendimento). A colaboração que produz a 
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integração é um processo essencialmente humano, embora facilitada 

por uma estrutura de recursos tecnológicos. 

Encontramos a distinção essencial entre as funções do 

Coordenador de Projetos e do BIM Manager. O Coordenador de 

Projetos gerencia o processo de integração e o BIM Manager 

gerencia os recursos tecnológicos que sustentam esse processo. 

Novamente, é possível pensar num profissional que seja preparado 

para desempenhar ambas as funções. Mas, convenhamos, apesar de 

inúmeros sombreamentos, o perfil profissional é bem diferente. Pelo 

menos é o que tem mostrado a formação usual de ambos os 

profissionais. 

Coordenadores de Projeto têm sido formados no calor do 

exercício da profissão. Aprendem a liderar os processos com base na 

experiência. Mediam conflitos com base na vivência deles, 

desenvolvem visão sistêmica com base na percepção cotidiana de 

interferências, identificam perfis com base na convivência com 

profissionais diversos, etc. Infelizmente, não temos cursos para 

formação de coordenadores de projetos. Aparentemente, o mercado 

não percebe a necessidade disso. 

BIM Managers possuem uma formação basicamente 

tecnológica, que inclui processos apenas pelo fato de que a 

tecnologia estudada é desenvolvida para sustenta-los. Desenvolvem 

competências para dar estrutura tecnológica a processos, mas não 

desenvolvem habilidades para estabelecer processos adequados aos 

negócios, às equipes e às culturas. O processo tecnologicamente 

mais bem estruturado pode não funcionar por questões 

comportamentais das equipes (falei sobre isso num artigo publicado 

pela revista Téchne em Janeiro de 2017 e distribuído atualmente 

como e-book em nosso site). Ter um bom processo não garante que 
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ele funcione. Fazer o processo funcionar é papel dos Coordenadores 

de Projetos e não dos BIM Managers porque exige liderança 

comportamental. 

Mas, claro, é possível pensar em profissionais que acumulem 

as funções de Coordenador de Projeto e de BIM Manager. O que tem 

sido difícil é pensar nisso num prazo curto. Coordenadores de 

Projetos, como dissemos, são treinados no calor da vivência da 

função e BIM Managers tem sido formados em cursos de MBA. Assim 

como a certificação de PMP não forma Gerentes de Projetos, o 

certificado de MBA em BIM não forma Coordenadores de Projeto. BIM 

Manager é uma função nova no mercado associada à existência das 

tecnologias BIM e não substitui as funções já existentes. Pelo 

contrário, é uma demanda nova que não pode ser atendida de 

imediato pelos profissionais que já atuam e, por isso, tem exigido um 

profissional específico. Quando as tecnologias BIM passarem a ser 

usuais e introduzidas já nos bancos escolares de formação técnica, 

os profissionais serão tão somente usuários de uma tecnologia 

convencional (esperamos atingir esse nível um dia). Talvez os atuais 

BIM Managers, formados logo após a graduação pelos MBAs, já 

tenham experiência para assumirem o papel de Coordenadores de 

Projeto ou até de Gerentes de Projeto. Exceção seja feita àqueles 

BIM Managers que têm se formado e já exerciam funções de 

coordenadores ou de gerentes de projeto. No futuro, a tendência é 

que chamemos de BIM Manager o serviço de apoio de TI 

especificamente para empresas do mercado de construção civil 

plenamente transformadas para o paradigma BIM. Assim como o RH 

tem sido alavancado ao papel de assessoria estratégica da alta 

direção das empresas, o setor de TI também vem experimentando 

essa mudança (vejam bibliografia sobre Business Transformation), o 
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que fará o BIM Manager, em decorrência da TI, ter papel de apoio 

estratégico da alta direção. Isso, diga-se de passagem, é 

extremamente importante e não pode ser feito por Gerentes ou 

Coordenadores que não sejam especialistas em tecnologias BIM. 
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10. Terapia BIM (para pais) 

February 9, 2019 

 

Há uma fala muito comum e interessante entre projetistas de 

Arquitetura e Engenharia que resolvi usar como cenário para este 

texto: “projeto é como um filho”. De fato, considerando que os projetos 

são concebidos por seus projetistas, há algum significado em 

estabelecer essa analogia. Pois bem, é com ela que vamos construir 

nossa argumentação. 

Senão vejamos... 

As pessoas de verdade são, obviamente, filhos. Como tal, 

nascem e crescem passando por várias etapas em suas vidas. Os 

projetos são semelhantes, em algum momento nascem e a partir daí 

enfrentam sua jornada de desenvolvimento. Ao nascerem recebem 

um nome. O nosso chamar-se-á Projeto de Arquitetura e Engenharia, 

docemente apelidado de Projeto AEC, ou apenas Projeto. 

O rebento inicia sua vida numa etapa de plena exploração do 

mundo. Pesquisas, perguntas, observações, etc. Toda criança é 

curiosa na sua primeira infância e assim deve ser pra que 

rapidamente se apodere de informações importantes para seu 

desenvolvimento. É o Levantamento de Informações do Projeto AEC. 

Se não colocar o dedo na tomada não saberá que dá choque; se não 

cair, não saberá que machucados doem, etc. As experiências são 

importantes professoras na vida. Papai e mamãe observam e ajudam, 

mas o nosso guri, Projeto, precisa se dedicar às suas próprias 

descobertas. Cada criança precisa fazer sua pesquisa. A troca de 

experiências com coleguinhas pode ser muito útil e interessante, mas 

a pesquisa de um não substitui a pesquisa de outro. É preciso sentir 

para aprender. Papai e mamãe também conversam com outros pais, 
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mas nada substitui a pesquisa do seu pupilo, ele precisa aprender por 

si só. 

Quando Projeto se sente mais seguro, começa a esboçar 

suas próprias decisões. Agora, além de aprender com o que acontece 

à sua revelia, ele quer decidir sobre o que quer fazer. É hora de 

começar seus Estudos Preliminares. Ainda inseguro, mas já com 

alguma personalidade, Projeto se arrisca nas suas criações, racionais 

e artísticas. Se sente o dono do mundo, mas está sob estreita 

vigilância. Após os primeiros rabiscos, Projeto se torna mais audaz. 

Se inspira nos super heróis e imagina um super Projeto. Mas, com o 

passar do tempo, deve perceber que o mundo não é tão fantasioso e 

é preciso de adequar a uma realidade e a relações obrigatórias nas 

quais terá que se enquadrar. Projeto começa a sentir o peso da 

sociabilidade, sem Sr. Projetista e Sra. Projetista para defende-lo. Ele 

precisa se justificar e negociar suas realizações com colegas, se não 

quiser ser excluído. Projeto já tinha reparado, mas agora toma 

consciência de fato (e na marra) da multidisciplinaridade do seu 

mundo. Descobre que não é ele apenas, que há outros que lhe são 

semelhantes e com os quais precisa conviver. Projeto começa a 

perceber que a vida não se trata apenas do que ele faz das suas 

coisas, mas também do que ele faz das suas relações com as coisas 

dos outros. Ele inicia a construção do seu castelo de amizades e 

parcerias, percebe que umas são mais fáceis, outras mais difíceis, 

mas todas necessárias. 

Projeto AEC agora cresceu e já joga bola e anda de bicicleta. 

Parece meio rebelde, querendo resolver tudo sozinho. Quer ser dono 

da sua vida. Projeto AEC entrou na adolescência, digo, no 

Anteprojeto. A resolução dos seus conflitos é crítica nessa etapa e há 

vários deles pra serem discutidos. Enquanto Projeto luta internamente 
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para definir sua própria identidade, seus amiguinhos também 

enfrentam suas próprias odisseias. Alguns simpatizam entre si e tudo 

parece se resolver fácil, mas há conflitos difíceis. Projeto sente o 

medo do enfrentamento, as vezes se esconde, as vezes parte pra 

cima. Tudo parece muito intenso. Projeto experimenta o amor e o 

ódio, a euforia e a angústia, as emoções que lhe provocam marcam 

sua história e as que ele provoca nos outros marcam as deles. Mas é 

comum Projeto estar tão compenetrado com seus conflitos internos 

que não percebe os conflitos que gera. Se papai e mamãe chamam 

a atenção, Projeto reage com vigor. É uma etapa muito difícil, mas 

Projeto precisa passar por ela. Nesta etapa Projeto tomará sérias 

decisões com as quais terá que conviver o resto da vida, entre elas, 

o que ele vai ser quando crescer. 

Projeto, agora mais compenetrado e cheio de energia, decide 

o que será da sua vida (com alguma dúvida, mas precisa decidir). 

Pode escolher uma profissão, abrir um negócio, virar religioso, etc. 

Enfim, projeto passará a ser conhecido pelos demais pelo papel que 

escolheu desempenhar no mundo. Ele precisa mostrar a que veio e 

convencer de suas capacidades de atender às expectativas. Projeto 

precisa ser acreditado pelos demais, precisa de aprovações. Até 

receber seu diploma ou seu reconhecimento, Projeto passará por 

diversos testes. É o Projeto Legal buscando sua aceitação na 

sociedade. Não se trata, no fundo, de aprovação, mas de aceitação e 

acreditação. E Projeto faz isso junto com seus amigos, depois de 

muitas baladas, desavenças, intrigas, amores, dores e alegrias. 

Agora Projeto se impõe e visa estabelecer relações 

profissionais sérias. É o Projeto Básico se apresentando ao mundo 

para construir parcerias e negócios. Projeto sabe o que quer, mas 

precisa de apoio porque é muita coisa para construir sozinho. 
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Apresenta-se, negocia, se impõe, cede, etc. e vai construindo o time 

que com ele construirá seus planos. É uma etapa fundamental e 

decisiva da sua vida. Projeto precisa empreender em rede. 

E é nessa etapa que Projeto se casa. Um outro ser que 

realizará todos os seus sonhos: a Obra. Projeto se enche de 

expectativas. Será que Obra fará aquilo por ele!...rs...E o que ele 

estará disposto a fazer por Obra? ..rs... Será que vai funcionar? E 

aquelas coisas que Projeto não conseguiu realizar até então, com 

Obra será possível? Muitas dúvidas e planos ressurgem e se somam 

a outros. Projeto e Obra precisam formar um casal perfeito. Mas a 

relação é difícil, pois Projeto e Obra têm formações muito diferentes. 

A história de um e outro os levaram a criar valores e princípios que às 

vezes parecem opostos. Ambos compartilham o mesmo objetivo e 

isso os impele a tentar. Projeto e Obra querem executar estes planos. 

Estamos no Projeto Executivo. Projeto vai se explicando à Obra e esta 

argumentará suas dificuldades em entende-lo. Projeto precisa se 

adequar à Obra e Obra precisa compreender Projeto. Não é fácil, mas 

é preciso, afinal, eles se amam (ou, pelo menos, se escolheram). 

Nesse momento difícil, todos os conflitos mal resolvidos nas etapas 

anteriores de suas vidas vêm à tona. Projeto e Obra parecem repetir 

a história do Sr. e Sra. Projetista e do Sr. e Sra. Construtor. Papais e 

mamães voltam a se fazer presentes para ajudar Projeto e Obra no 

início da nova vida. Mas há sempre o risco da presença de um deles 

atrapalhar, afinal, já estamos falando de pelo menos seis histórias 

diferentes pra conciliar. E Projeto e Obra planejam passar o resto de 

suas vidas juntos. Casaram na presença do Sr. Empreendedor, que 

fez um belo sermão, e assinaram documentos no cartório. 

Atualmente, Projeto e Obra tem tido muita dificuldade de se 

entenderem. Começaram a perceber que passaram pelas etapas 
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anteriores deixando muitas coisas mal resolvidas. Os conflitos 

parecem não terminar. Percebem que há reflexos da criação que 

tiveram e desabafam com Papai e Mamãe na intimidade do lar. 

Querem que tudo melhore, precisam resolver estes conflitos que 

ameaçam suas felicidades, mas não sabem muito bem como fazer 

isso. 

Projeto e Obra sofrem e isso é doloroso para todos. 

No momento, o terapeuta mais procurado é o Dr. BIM. Mas, 

nesse caso, os pacientes são os pais. Dr. BIM ajudará papais e 

mamães a repensarem a criação de Projeto e Obra. 

Projeto 2 está a caminho e não precisa sofrer também! 
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11. Compatibilização de projetos e clash 

detection não são a mesma coisa 

April 30, 2019 

 

A natureza do trabalho de compatibilização de projetos de 

arquitetura e engenharia requer o entendimento de alguns conceitos 

e contexto fundamentais para uma avaliação criteriosa de sua 

importância. Apresentamos a seguir, de forma objetiva os principais 

pontos necessários para esse entendimento. É preciso dominar esses 

conceitos para tratar do tema compatibilização de forma correta e 

completa, sobretudo quando a meta é atribuir qualidade ao projeto de 

um empreendimento (o que cobre quase a totalidade dos casos). 

11.1. Compatibilização e qualidade de 

projeto 

A compatibilização das soluções em projetos de arquitetura e 

engenharia sempre foi tema de fundamental importância e vem 

experimentando destaque adicional em função do crescimento do 

paradigma BIM – Building Information Modeling. 

Antes praticamente exclusiva a coordenadores de projetos, 

atualmente a compatibilização tornou-se tema regular para qualquer 

projetista, em qualquer disciplina técnica. 

O aspecto mais conhecido da compatibilização diz respeito à 

detecção de interferências físicas entre elementos constituintes de 

soluções dadas para disciplinas diferentes. Essas interferências, 

chamadas genericamente de incompatibilidades, manifestam-se 

visivelmente no espaço e são facilmente perceptíveis quando usados 

sistemas de modelagem tridimensional típicos no BIM. A operação de 
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encontrar tais interferências é conhecida por clash 

detection (detecção de interferências). 

Equívoco comum, entretanto, comete-se ao considerar que 

o clash detection, por si apenas, garante qualidade ao projeto de 

arquitetura e engenharia. É possível identificar e resolver 

interferências entre quaisquer soluções dadas aos diversos 

componentes de um empreendimento, mesmo que tais soluções não 

sejam adequadas. Ou seja, é possível compatibilizar soluções de 

baixa qualidade. 

Assim, o clash detection é condição necessárias à qualidade 

em projetos, mas está longe de ser suficiente. A compatibilização 

efetiva, se tem por objetivo a qualidade do projeto, exige mais que o 

clash detection. 

11.2. As dimensões da compatibilização 

À medida que lida com a compatibilização, o mercado tem 

percebido que trata-se de tema mais especializado do que possa 

mostrar uma análise superficial. É comum tomar partes de um 

contexto como sendo ele próprio quando não se tem uma visão clara 

do mesmo. E isso ocorre facilmente com a compatibilização. 

O clash detection efetua o que podemos chamar de 

compatibilização espacial, ou seja, uma análise para identificar quais 

elementos ou componentes conflitam em termos de espaço físico. 

Segue o princípio básico de que dois corpos não ocupam o mesmo 

lugar no espaço simultaneamente. É uma análise, digamos, 

meramente geométrica. 

Contudo, há outros aspectos ou dimensões a serem 

analisados entre sistemas prediais (sejam eles fisicamente 

construídos ou apenas conceitualmente concebidos). 
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A compatibilização conceitual, por exemplo, analisa se os 

conceitos fundamentais entre as soluções das diversas disciplinas 

estão coerentes entre si. A questão é: há incompatibilidades 

conceituais entre as soluções? Por exemplo, todas elas seguem a 

diretriz de sustentabilidade traçada para o empreendimento? Ou 

ainda, todas permitem a integração com sistemas de automação 

predial? É importante perceber que se uma única disciplina de projeto 

deixar de seguir uma diretriz conceitual, o conceito do projeto como 

um todo corre o risco de ser mal avaliado. Vale a pena destacar que 

essa compatibilização já tem lugar nas primeiras etapas de 

desenvolvimento do projeto e permanece até sua conclusão. 

A compatibilização de desempenho se aplica normalmente 

aos parâmetros de operação de equipamentos e sistemas 

(construtivos ou de instalações). A questão dominante é: o 

desempenho das soluções adotadas é compatível com as 

solicitações a que serão submetidos? É comum a existência de 

restrições em projetos que tornem a adoção de certos sistemas 

desnecessária. Por exemplo, adotar sistemas estruturais para 

grandes vãos em projetos cujos vãos são limitados pelas dimensões 

do espaço utilizado. Ou ainda, adotar equipamentos cuja potência ou 

produção é muito superior à necessária ao empreendimento (o 

equipamento tende a operar fora de sua faixa nominal e apresentar 

falhas ou depreciação acelerada). 

Além da compatibilização entre solicitações de uso ou de 

montagem e o desempenho de uma solução qualquer num sistema, 

há também as solicitações e trocas entre sistemas diferentes. Um 

exemplo típico seria a equalização entre a capacidade de uma 

solução de ar condicionado, a disponibilidade de energia e a perfil de 

uso do espaço a ter seu ar condicionado (soluções para climatização, 
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energia e processos de uso). É comum, para simplificação (embora 

alguns digam que seja por segurança), que se dimensione para uma 

combinação mais desfavorável de solicitações, mesmo que ela seja 

estatisticamente improvável. 

A compatibilização orçamentária avalia se as soluções 

estão coerentes com o nível de investimento acessível ao 

empreendedor. Concepções de soluções que não podem ser 

implantadas por limitações orçamentárias são equívocos 

extremamente comuns (reparemos a quantidade de empreendimento 

paralisados antes da conclusão das obras). 

Os casos e exemplos acima são meramente ilustrativos e têm 

por objetivo mostrar que o trabalho de compatibilização é bem mais 

abrangente que a mera compatibilização espacial e que esta, 

sozinha, mesmo representando melhorias, não cobre todos os 

requisitos de qualidade de um empreendimento. 

Quaisquer outras dimensões importantes, segundo as quais 

as soluções devam ser analisadas, podem ser consideradas 

dimensões da compatibilização. Todas essas dimensões requerem a 

definição de parâmetros oriundos dos requisitos do empreendimento 

identificados logo no início do processo de desenvolvimento do 

projeto. Por esta razão, a compatibilização é na realidade uma 

característica do processo de trabalho e não uma ação exercida sobre 

o produto dele, pois ela ocorre a cada instante em que um requisito 

de qualidade é introduzido nas diversas análises em quaisquer 

disciplinas. 

11.3. Compatibilização como processo 

A compatibilização plenamente aplicada aos projetos de 

arquitetura e engenharia exige ajuste nos processos de trabalho. Ela 
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inicia na definição de requisitos do empreendimento para estabelecer 

os parâmetros diretivos sobre os quais as análises serão 

desenvolvidas. 

Ela participa na definição de diretrizes coerentes para a 

concepção e no apoio à equalização das soluções a estas diretrizes 

que as tornam coerentes entre si. 

A compatibilização promove a distribuição das informações 

referenciais para que as soluções compartilhem harmoniosamente o 

espaço, o orçamento, as diretrizes básicas e tenham desempenho 

compatível com o empreendimento. 

Talvez por esta razão, a compatibilização seja confundida 

com a coordenação de projetos, embora seja apenas uma das 

responsabilidades desta. 

Efetuar uma análise de compatibilidade sobre os produtos 

resultantes de um processo não introduz compatibilização ao 

processo em si. Permite aumento significativo na qualidade do 

projeto, mas não impede que problemas voltem a ocorrer, exatamente 

porque o processo de desenvolvimento do projeto não foi alterado, 

mas apenas foi feita uma análise de compatibilidade sobre os 

produtos resultantes dele. 

A compatibilização não é uma fotografia, mas um filme. Ou 

seja, ela deve ocorrer dinamicamente ao longo do processo de 

desenvolvimento o projeto. Ela também deve se relacionar 

externamente ao processo a partir do momento que quaisquer 

requisitos de qualidade envolvam partes externas. A compatibilização 

normalmente atinge níveis elevados de complexidade. 
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11.4. Nível de Detalhamento, Nível de 

Desenvolvimento e um pouco de qualidade 

dos projetos 

Seria natural admitir que concepções bem compatibilizadas 

(em todas as dimensões) conduzissem a projetos de qualidade 

inquestionável. Em teoria isso faz sentido, mas, na prática, a 

dificuldade de efetivar a compatibilização plena mantem o esforço da 

qualidade vivo e desafiante. Além disso, tomando o projeto como 

conjunto de documentos ou modelos de informação, há aspectos 

além da concepção a serem analisados. 

Assim como é possível compatibilizar soluções duvidosas 

para projetos de arquitetura e engenharia, é também possível 

documentar e comunicar boas soluções de forma falha. 

As falhas na composição das mensagens e documentações 

dos projetos é tão comum quanto as falhas de compatibilização. A 

ocorrência sistemática de ambas, inclusive, pode induzir à ideia de 

que sejam problemas interligados. Na realidade não são tão 

interligadas assim. 

A qualidade das soluções obtida a partir da compatibilização 

é de natureza diferente da qualidade da documentação (ou modelos) 

do projeto, mas ambas são fundamentais para o sucesso da 

implantação de um empreendimento. 

O paradigma do BIM deu destaque no meio profissional a dois 

conceitos que expressam e distinguem bem essas situações: Nível 

de Detalhamento e Nível de Desenvolvimento. Enquanto um foca a 

quantidade e o detalhamento das informações incluídas ao projeto 

(ou modelo, no caso do BIM), o outro avalia o grau de maturação das 

soluções. Esses conceitos já existiam e seriam aplicáveis a qualquer 
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tempo nos projetos, mas com o BIM é preciso distingui-los 

ativamente. 

O Nível de Desenvolvimento está diretamente relacionado à 

compatibilização das soluções, mas não apenas a ela. Já o Nível de 

Detalhamento está relacionado à qualidade do produto entregue pelo 

processo de desenvolvimento do projeto, que pode ser um modelo 

eletrônico de informações (no caso do BIM) ou um conjunto de 

informações expressas em documentos diversos sistematicamente 

organizados e estruturados. 

A garantia da qualidade do projeto de arquitetura e 

engenharia, em todos os seus aspectos, não pode ser garantida pela 

compatibilização isoladamente. É preciso inspecionar a qualidade do 

produto do processo na sua capacidade de comunicar as soluções 

plenamente compatibilizadas. Ambas as análises, embora 

relativamente independentes, possuem separação tão sutil que são 

facilmente confundidas como única, o que leva empreendedores a 

iniciarem a implantação de grandes empreendimentos com 

inconsistências em projetos que são percebidas tardiamente durante 

a execução das obras. Os prejuízos são inevitáveis. 
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12. Cultura da colaboração como 

necessidade para o Projeto Integral em 

Arquitetura e Engenharia: o relato de um 

caso BIM 

Janeiro, 2017, Revista Téchne, Editora PINI 

 

12.1. Resumo 

A colaboração é um dos pilares que sustentam as modernas 

técnicas de desenvolvimento de projetos na construção civil, 

sobretudo com a inserção do BIM – Building Information Modeling – 

nos processos de trabalho. Ela se estende por todo o ciclo de vida de 

um empreendimento e demanda ajustes até na forma de gerenciar 

equipes e suas relações. Sua efetivação conta, evidentemente, nos 

dias de hoje, com um importante aparato tecnológico que viabiliza 

interações antes bem mais difíceis. Mas a colaboração está vinculada 

a outras ideias ou conceitos como os de coletividade e complexidade. 

Compreendê-la na essência exige a expansão da visão normalmente 

tecnicista dos processos de produção da construção civil. Até mesmo 

as questões de sustentabilidade, se mostram mais produtivas quando 

embasadas em abordagens colaborativas. O artigo explora estes 

conceitos e mostra seus resultados usando como pano de fundo um 

caso real de desenvolvimento de projeto onde se deu a devida 

importância à cultura da colaboração. 
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12.2. Conceitos basilares da cultura da 

colaboração na construção civil 

12.2.1. Colaboração, coletividade e complexidade 

As abordagens mais modernas sobre o Processo de 

Desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e Engenharia reforçam 

o conceito de colaboração como um dos pilares que sustentam bons 

resultados. Uma analogia extremamente simples e interessante para 

a explicação do conceito de colaboração pode ser feita como a seguir. 

Suponha que João e José possuam, cada um, um escritório 

de projetos, onde desenvolvem serviços em especialidades 

diferentes. João comercializa e produz no seu escritório, bem como 

José, no seu próprio. Eventualmente, juntam suas produções para 

oferecer um pacote mais abrangente ao mercado. Embora troquem 

algumas informações, continuam cada um no seu escritório 

desenvolvendo o seu serviço. João e José, neste caso, cooperam 

entre si para oferecer um pacote mais completo de serviços ao 

mercado. Este é o modelo vigente no mercado atualmente com 

pouquíssimas exceções. 

Suponha, agora, que José auxilie João do desenvolvimento 

do seu serviço e, vice-versa, João trabalha juntamente com José 

contribuindo na outra especialidade (por mais que isso seja feito à 

distância, pois possuem escritórios separados). O resultado, agora 

pertencente a ambos e bem mais integrado pelas participações de 

cada um no desenvolvimento do outro, é oferecido ao mercado com 

características de um novo serviço muito mais qualificado. Nesta 

situação João e José colaboram entre si. Este modelo de produção 

conjunta ainda é raro no mercado. 
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Boavida e Pontes, em artigo que trata da investigação 

colaborativa (o que, em essência, é exatamente o trabalho de 

projetistas), reforçam que: 

 

 “Na nossa perspectiva, a utilização do termo 

colaboração é adequada nos casos em que os 

diversos intervenientes trabalham conjuntamente, 

não numa relação hierárquica, mas numa base de 

igualdade de modo a haver ajuda mútua e a atingirem 

objectivos que a todos beneficiem.” (BOAVIDA & 

PONTES, 2002) 

 

A cooperação mantém a individualidade de cada parte, mas 

a colaboração exige que as partes se comportem como um corpo 

único. O resultado da cooperação é a soma dos resultados de cada 

parte. Já na colaboração, a soma ocorre nos esforços ao longo do 

processo. A cooperação pode movimentar vários blocos de pedra de 

100 kg, mas um único bloco de 1000 kg só pode ser movimentado 

com colaboração. 

Percebamos que cooperação e colaboração são conceitos 

bastante diferentes e condicionam de forma bastante diversa a atitude 

e o comportamento das pessoas. 

A princípio, a cooperação mantém o isolamento, enquanto a 

colaboração condiciona ao trabalho conjunto e coordenado. Por mais 

que cada parte assuma um papel diferente no esforço de 

colaboração, é exatamente a união dos esforços que gera o resultado. 

Isoladamente, os esforços da colaboração são estéreis, a rigor. 

Ou seja, a colaboração carrega em sua essência o 

fundamento da coletividade. A coletividade, embora composta por um 
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grupo de indivíduos, constitui, em si, uma unidade. Trata-se de um 

todo que só é possível se constituído por partes essencialmente 

interligadas. A retirada de uma das partes inviabiliza a existência do 

processo colaborativo. Num processo cooperativo, diferentemente, a 

retirada de uma parte pode diminuir a potência do resultado, mas não 

inviabiliza a existência dele. 

Atuando como componentes de um todo, as partes 

colaborativas têm seu papel baseado nas inter-relações que 

desenvolvem em benefício do processo. São, portanto, partes 

distintas, porém unidas essencialmente. Isto nos leva a uma 

abordagem baseada na complexidade dos sistemas colaborativos. 

A complexidade se manifesta exatamente na impossibilidade 

de separação das partes (contrapondo uma condição fundamental do 

método científico tradicional) e, assim, embora possa distinguir cada 

componente, somente a abordagem do conjunto deles permite 

estudar o fenômeno complexo. 

 

“É preciso substituir um pensamento que isola e 

separa por um pensamento que distingue e une” 

(MORIN) 

 

Fabricio, Baía e Melhado concordam que “a visão Cartesiana 

de que o todo é a soma das partes é predominante na configuração 

dos processos de projeto tradicionais nos quais se busca otimizar o 

todo a partir da otimização, em separado, das partes – o que não é a 

verdade na maioria dos casos!” 

Estes conceitos de colaboração, coletividade e complexidade 

são vitais para a atual produção na construção civil. O processo da 

construção civil é hoje, e a cada dia mais, um processo colaborativo. 
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Fabricio conclui, já em 2002, que “no cerne do processo de 

Engenharia Simultânea está a busca de uma precoce e mais intensa 

colaboração entre os agentes envolvidos, diretos e indiretamente, na 

concepção, produção e uso de um novo produto ou serviço”. Percebe-

se que a colaboração é preocupação antiga do setor, mas ainda não 

é uma realidade para todos. 

Profissionais, empresas, construtores e fornecedores se 

encontram em situações cuja boa resolução somente é possível 

através de um esforço integrado. Essa essência colaborativa se 

manifesta já nas primeiras fases de concepção dos 

empreendimentos, as fases normalmente chamadas de concepção 

do negócio, viabilidade econômica e desenvolvimento de engenharia. 

Mas ficará claro que a característica colaborativa na construção civil 

surge também nas fases de concretização do seu produto. 

12.2.2. Gestão de projetos em construção civil – 

inovação, P&D e complexidade 

A inovação sempre foi a propulsora do desenvolvimento. Nos 

últimos anos vem experimentando uma evidência ainda maior, graças 

às várias facilidades atualmente acessíveis às pessoas, sobretudo na 

área tecnológica. 

Fala-se em inovação de produtos, de processos, por 

incrementos, por ruptura, etc. Quaisquer formas ou resultados 

diferentes podem ser encarados como inovadores. Mas, em essência, 

a inovação reside na transformação da realidade. Pequenas 

inovações em produtos ou processos geram melhores desempenhos, 

mas são poucas as inovações que transformam significativamente a 

realidade das pessoas ou organizações. Neste extremo encontram-

se as invenções com todo seu potencial transformador. Quando 
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consideramos a abrangência da inovação, percebemos que é ainda 

mais difícil criar inovações que afetem uma grande parte da 

sociedade. Fazer diferente não é suficiente atualmente, é preciso 

tornar a realidade experimentada por uma parcela significativa da 

sociedade diferente. A transformação de fato socialmente inovadora 

não fica restrita a processos ou projetos empresariais. É preciso ir 

além dos tapumes na concepção de empreendimentos inovadores 

em construção civil. 

 

“A inovação não necessita ser apenas técnica, nem 

se quer precisa ser um objeto, poucas inovações 

técnicas conseguem se equiparar a inovações 

sociais” (DRUCKER, 1991, apud DZIOBCZENSKI et 

al, 2011). 

 

Empreendimentos em construção civil possuem a capacidade 

de transformar realidades. Construir é um dos processos mais antigos 

da civilização e ainda assim continua sendo uma rede de 

oportunidades de inovação. O desenvolvimento dessas inovações 

decorre de pesquisas por novos materiais, novas técnicas, novas 

aplicações e, sobretudo, novos conceitos em arquitetura, engenharia, 

design, etc. 

Algumas pequenas inovações implicam em meras 

substituições de materiais, outras recorrem a novas formas de 

executar tarefas, algumas exigem novos procedimentos executivos 

para aplicar novos materiais e transformam o ambiente ou 

planejamento de obras. 

É importante perceber que as maiores transformações 

ocorrem quando novos materiais exigem novas técnicas construtivas 
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com aplicação de novos equipamentos e novas capacitações para 

mão de obra. Isso deixa claro que as grandes inovações, aquelas que 

transformam a construção civil, mobilizam várias das suas partes de 

forma integrada. Ou seja, o espírito da colaboração está fortemente 

presente na inovação na construção civil. 

“A criatividade, chave para solucionar os complexos 

problemas de inovação, atua assim, liga pontos de não aparente 

ligação.” (DZIOBCZENSKI et al, 2011). Essa aparente desconexão 

fragiliza-se com a colaboração, dando espaço propício à criatividade 

e à inovação. 

Criar soluções realmente inovadoras para a construção civil é 

um processo, sem dúvida, colaborativo. Uma das fases mais 

propícias à inovação no processo da construção é, certamente, a do 

desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia. O 

Processo de Desenvolvimento do Projeto (PDP) é hoje entendido 

como interações temporárias de indivíduos e grupos numa troca 

intensa de informações que produz soluções que atendem 

satisfatoriamente a cada parte interessada no empreendimento. 

Essas soluções são, então, resultados coletivos produzidos 

coletivamente. 

 

“As equipes de projeto multidisciplinares envolvem a 

participação de variados agentes, em uma 

associação temporária, com diferentes habilidades, 

estruturas de trabalho e necessidades de informação 

diversas.” (MANZIONE, 2013) 

 

Caracterizada como uma área que envolve uma infinidade de 

itens em seu processo (milhares de materiais, mão de obra, 
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fornecedores, técnicas, tecnologias, etc.) e, agora, como processo 

colaborativo, torna-se inevitável que a construção civil deva ser 

abordada pelo prisma da complexidade. 

O desafio da abordagem complexa na construção civil possui 

características peculiares: 

• Há de fato milhares de insumos envolvidos nos 

processos da construção civil, o que torna a análise 

das partes dos produtos extremamente difícil. 

• Há também inúmeros equipamentos e ferramentas 

que podem, eventualmente, serem usados para 

executar a mesma parte do produto final. 

• Há um sem número de profissionais com formações 

as mais diversas envolvidos na implantação de um 

empreendimento em construção civil. Cada grupo de 

profissionais carrega consigo concepções e 

abordagens diferentes para o processo da 

construção civil dificultando a integração das partes. 

• As correlações entre as várias partes que compõem 

o produto ou os processos na construção não estão 

plenamente definidas para qualquer caso. Há 

materiais e procedimentos que não são compatíveis 

ou cuja solução compatibilizadora não está 

estabelecida. A construção civil fervilha de 

informações e pequenas soluções ainda 

desconhecidas. 

• Há, por fim, todas as interfaces desses complexos 

produtos e processos produtivos com o entorno, 

imediato ou abrangente, nos mais diversos aspectos 
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(tecnológico, econômico, comercial, social, político, 

etc.). 

Neste contexto, nota-se que é preciso encontrar mecanismos 

gerenciais que favoreçam a interação e que sejam flexíveis o 

suficiente para permitir a criatividade na análise e criação de soluções 

técnicas circunstanciadas por limitações objetivas da construção civil 

(custos, prazos, disponibilidades, etc.). Temos aqui as características 

típicas da indústria da construção como um todo e também as 

limitações impostas pelas peculiaridades de cada empreendimento. 

Isso nos leva, evidentemente, ao conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos que, por sua vez, é relativamente recente 

e que vem se desenvolvendo com mais força nas últimas décadas. 

Ou seja, a própria gestão dos processos da construção civil vem 

sofrendo inúmeras inovações (transformações), tornando essa 

indústria um universo extremamente dinâmico. 

Gerenciar um fenômeno que tende naturalmente e fortemente 

à desordem, com técnicas que ainda vem sendo desenvolvidas e 

compreendidas pelas partes que o compõem, mesmo sem uma 

condição cultural de colaboração, é o desafio que se impõe à 

construção civil. Mais difícil que enfrentar tal desafio, é fazê-lo de 

forma sustentável. 

12.2.3. Equilíbrio complexo – sustentabilidade 

Abordar a sustentabilidade no universo da construção civil 

exige abordá-la sob enfoques mais abrangentes que o meramente 

ambiental. Ė fato que um empreendimento em construção civil tem 

porte suficiente para transformar o ambiente no seu entorno imediato 

e até mais abrangente. Esta transformação, como qualquer outra, 

pode ser boa ou ruim conforme o caso e o ponto de vista. Não é à toa 
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que o Estatuto das Cidades preconiza a realização dos Estudos de 

Vizinhança para empreendimentos e, de certa forma, faculta ao poder 

público (em teoria guardião do interesse coletivo) o poder de 

negociação dos ajustes necessários à inserção do empreendimento 

no tecido urbano e social. 

 

“Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e 

atividades privados ou públicos em área urbana que 

dependerão de elaboração de estudo prévio de 

impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou 

autorizações de construção, ampliação ou 

funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar 

os efeitos positivos e negativos do empreendimento 

ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, incluindo a 

análise, no mínimo, das seguintes questões: 

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por transporte 

público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e 

cultural.” 

(Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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Como dito anteriormente, um empreendimento em 

construção civil transforma vidas de pessoas e coletividades com uma 

intensidade normalmente proporcional ao seu porte. Esses impactos 

têm sempre a intenção de serem bons, mas o porte dos 

empreendimentos exige que os critérios e o ambiente de análise 

sejam tão abrangentes quanto são os efeitos gerados. Esta 

abrangência não se restringe apenas à área geográfica, mas também 

a todos os outros aspectos condizente com os impactos provocados 

pelo empreendimento. 

O desenvolvimento sustentável caracteriza-se por esta 

diversidade de dimensões (Figura 1) e, para ser atingido, não pode 

se esquivar de considerar todos os componentes necessários. 

Promover esse desenvolvimento não se trata apenas de dar equidade 

aos temas pertinentes, mas desenvolver habilidades para obter a 

melhor eficiência nas inter-relações entre eles.  

 

Figura 1: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável (BARBIERI et al, 2010) 



76  /  LIVRO II – PARADIGMA BIM 

 

 

É preciso analisar um empreendimento pelo enfoque 

ambiental, sem dúvida. Mas é preciso também abordá-lo por seus 

aspectos sociais e econômicos. Mais que isso, é preciso lembrar que 

um empreendimento em construção civil estabelece um novo modo 

de vida para todos aqueles que dele vivem ou que com ele se 

relacionam. Assim, a sustentabilidade de um empreendimento está, 

antes de qualquer coisa, ligada à subsistência desse novo modo de 

vida. Sem essa aprovação, o empreendimento tende a não operar 

adequadamente e a transformação tende a ser para uma situação pior 

que a original (no mínimo, menos aceita). 

A verdadeira sustentabilidade (ambiental, social, etc.) do 

empreendimento está também associada à sustentabilidade do 

próprio negócio/objetivo, que precisa se manter para promover o 

reequilíbrio esperado no arranjo socioeconômico do seu entorno. 

Essa constatação é elementar quando substituímos o termo 

sustentável por duradouro, como é feito na França. O 

desenvolvimento duradouro, colocado nessa forma, deixa clara a 

necessidade de longevidade das formas e modelos que o sustentam. 

Assim, um empreendimento sustentável (ou duradouro) deve manter 

sua operação para garantir o funcionamento do modelo de 

sustentabilidade projetado. 

Percebamos que a solução técnica dada ao empreendimento 

é crucial para o estabelecimento desse novo modo de vida, pois 

define a forma como o empreendimento irá interagir com o meio, boa 

parte dos custos associados e as demandas que o empreendimento 

gerará para o entorno. Uma vez que o Processo de Desenvolvimento 

do Projeto (PDP) precisa ser um processo colaborativo, a 

sustentabilidade de um empreendimento inicia por uma abordagem 



Cultura da colaboração como necessidade para o Projeto Integral em Arquitetura e 

Engenharia: o relato de um caso BIM  /  77 

 

colaborativa das soluções técnicas propostas. Essa necessidade de 

abordagem colaborativa do PDP e de sustentabilidade, torna a 

questão do processo da construção civil ainda mais complexa, pois 

agrega ao problema novas variáveis de campos de conhecimentos 

diferentes dos que usualmente povoam as questões técnicas de 

engenharia ou mesmo da arquitetura. 

Esta problematização da construção civil no conduz à 

necessidade de recursos capazes de sistematiza-la. 

12.2.4. Tecnologia à serviço da colaboração – 

Building Information Modeling 

Construído o cenário atual da construção civil, fica a pergunta: 

como equacionar essa complexidade para obter eficácia do processo 

em todos os aspectos pertinentes? 

A primeira parte da resposta a essa questão passa pela 

constatação de que a construção civil não é apenas um ambiente 

técnico em engenharia. As questões a serem trabalhadas na 

formulação de soluções para os empreendimentos em construção 

civil, possuem variáveis e critérios psicossociais, ecológicos, macro e 

microeconômicos, de negócios etc. Assim, o equacionamento da 

construção civil demanda ferramentas que possam trabalhar com 

essa massa informacional de forma consistente. 

 

“A ineficácia do processo de projeto de edificações 

aponta para a necessidade da evolução da gestão do 

processo de projeto. O BIM surge como uma solução, 

mas também é preciso avaliar se não estamos 

avançando para um novo patamar sem resolver 
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problemas existentes na configuração atual da 

gestão de projetos.” (MANZIONE, 2013) 

 

Sendo o processo da construção civil essencialmente 

colaborativo, é preciso que o equacionamento das questões ou 

problemas permita esse tipo de interação. Ou seja, a criação de 

soluções técnicas para a implantação de empreendimentos deve ser 

feita com ferramentas que permitam o trabalho colaborativo das 

partes envolvidas. Isso, como citado anteriormente, pressupõe a 

junção de esforços e não a mera união de pequenas partes da 

solução. São precisos recursos que permitam a sinergia dos esforços 

e não apenas a soma dos resultados. 

Admitindo a diversidade de fundamentações teóricas às 

análises demandas por empreendimentos em construção civil, para 

que seja possível equacionar as questões e problemas, é 

fundamental que os recursos possam conectar e filtrar as informações 

mais apropriadas para cada análise. Num universo com uma 

infinidade de variáveis e modelos de análise técnica, as informações 

devem ser precisas e específicas o suficiente para gerar as 

conclusões corretas. É crítico, então, que as informações fluam 

assertivamente para alimentar modelos de análise apropriados a 

cada fim, de modo a gerar conclusões que reflitam a realidade do 

empreendimento atual ou futura. 

Esses conceitos e cenários inspiraram, já há algumas 

décadas, o investimento na criação de uma plataforma tecnológica 

que pudesse atender a construção civil. Obviamente, manipular essa 

quantidade de informações manualmente é inviável. É preciso que a 

construção civil conte com aparato tecnológico que permita trabalhar 

essa base monumental de dados num cenário de múltiplos aspectos. 
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“Se a implantação da tecnologia for feita com o 

suporte adequado da gestão, com métodos 

adequados de planejamento e com incentivo 

constante ao trabalho colaborativo romperemos o 

círculo vicioso e partiremos para um estágio superior 

de desenvolvimento, sem encontrarmos os 

problemas existentes hoje com a tecnologia CAD 2D 

nos projetos.” (MANZIONE, 2013) 

 

A Building Information Modeling (BIM) é um conceito de 

sistematização de informações dos empreendimentos com as quais 

várias análises podem ser feitas por vários softwares. O conceito é 

basicamente reunir numa única modelagem as informações sobre um 

empreendimento e usar recursos de análise sobre elas 

(materializados em softwares específicos) para avaliar as soluções 

técnicas dadas. 

 

“A Modelagem da Informação do Edifício, conhecida 

como Building Information Modeling (BIM), é, de 

acordo com Underwood e Isikdag (2010), um 

processo baseado em modelos digitais, 

compartilhados, integrados e interoperáveis 

denominados Building Information Models. 

... 

Eastman et al. (2008) definem BIM como uma 

tecnologia de modelagem e um conjunto de 

processos associados para produzir, comunicar e 

analisar modelos de edifícios.” (MANZIONE, 2013) 
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Em suma, a ideia do BIM é construir um modelo do 

empreendimento sobre o qual pode-se desenvolver as análises 

necessárias para avaliá-lo e que sirva de base de informações para 

todo o ciclo de vida do empreendimento, desde sua concepção mais 

inicial até o momento de sua desconstrução (anos ou décadas 

depois). 

O BIM será a realidade da construção civil no século XXI e 

existirá como resultado das transformações proporcionadas por essa 

inovadora forma de abordagem colaborativa, complexa e sustentada 

por tecnologia no uso de informações. 

O atual desafio do BIM é levar a mudança cultural necessária 

à todas as partes do processo da construção civil. Manzione (2013), 

a partir de colocações de Sacks (2012), reforça que “BIM é um 

exercício social e não necessariamente um exercício técnico; e, como 

exercício social, seu foco principal é a colaboração e a cooperação 

entre as pessoas.” (MANZIONE, 2013) 

Em teoria, o BIM é o Éden da construção civil, mas o processo 

para se chegar a esse estágio de evolução pode ser bem mais difícil 

do que pareça em razão das exigências de transformações culturais 

necessárias. 

 

“E aprimorar a qualidade dos projetos depende de 

mudanças culturais mais amplas e mais perenes que 

permitam estabelecer um novo patamar de 

relacionamento e conhecimento recíproco entre as 

partes envolvidas.” (FABRICIO, 2002) 
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O domínio da tecnologia que opere no conceito BIM pode ser 

um desafio menor. A grande questão é que a modelagem 

informacional em ambiente complexo exige a atitude colaborativa de 

um mercado marcantemente concorrido e segregado. O espírito da 

coletividade, fundamental num trabalho colaborativo, pressupõe a 

diminuição da evidência das partes individualmente. Na realidade, as 

partes passam a ser tão mais importantes quanto maior sua 

capacidade de colaborar. Ou seja, o valor individual de uma parte 

passa a ser medido pela contribuição que ela faz no processo 

colaborativo e não no resultado final (que passa a ser entendido como 

um resultado de todos). Portanto, a parte que pouco colabora no 

esforço, pouco agrega valor ao processo ou ao próprio resultado. Pior 

que isso, é um peso a ser movido pelas demais partes que dela 

necessitam no esforço colaborativo. 

 

 “...mas todos os autores tendem a concordar que um 

participante num projecto de investigação 

colaborativa tem de assumir um mínimo de 

protagonismo, não se reduzindo, por exemplo, o seu 

papel ao de um mero fornecedor de dados a outros 

participantes.” (BOAVIDA & PONTES, 2002) 

 

Esse é, pois, o cenário com o qual o trabalho na construção 

civil, sobretudo no PDP, deve ser planejado, desenvolvido e avaliado. 

É com base nele que o case a seguir é exposto e as observações são 

tecidas. 
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12.3. O Projeto Carpe Diem 

As constatações a seguir foram obtidas ou confirmadas em 

um caso real desenvolvido por uma equipe de projeto em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. Trata-se do projeto de uma clínica de 

estética completamente modelado em BIM por uma equipe de 

profissionais multidisciplinar (Figura 2). O empreendedor cliente 

apresentou demandas pelo uso farto de vegetação, o que induziu a 

equipe, na interpretação da demanda, a adotar soluções de 

sustentabilidade. Como se verá a seguir, até nessa questão o uso do 

trabalho colaborativo em BIM foi um diferencial. 

Embora não seja um projeto de grande porte, o caso ilustra 

muito bem as questões relativas às mudanças no processo de 

trabalho. As conclusões podem ser generalizadas com facilidade. 

 

 

Figura 2: Imagem renderizada da Clínica Carpe Diem (Imagem: Arq. Bruno Barbieri) 

12.3.1. Abordagem comercial colaborativa 

A abordagem colaborativa deve se fazer presente já nos 

primeiros contatos comerciais entre o empreendedor e a equipe de 
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engenharia. A necessidade de trabalhar o desenvolvimento de 

engenharia em bloco, ou seja, considerando todas as disciplinas 

simultaneamente, é imperiosa na abordagem baseada em BIM. 

Embora haja uma forte sustentação computacional, o BIM ocorre na 

prática pela integração de informações aparentemente sem um 

vínculo primário. Abordar as relações entre elementos de disciplinas 

diversas só é possível quando tais elementos são contrapostos 

simultaneamente. A abordagem deve colocar tais disciplinas sem 

uma concatenação hierárquica (como citado por Boavida & Pontes, 

2002). As prioridades não são definidas com base nas disciplinas, 

mas nos interesses do empreendimento. A análise do que é melhor 

ao empreendimento deve ser feita a partir dos vários pontos de vista 

e, tecnicamente, a melhor solução passa a ser uma decisão conjunta. 

Assim, deve-se argumentar com o cliente que o benefício 

possível com o BIM vem a reboque da abordagem colaborativa e não 

necessariamente do uso da tecnologia. A colaboração é a tônica do 

processo de trabalho em BIM e os benefícios que o empreendedor 

pode obter dependem dessa colaboração. Sendo assim, o trabalho 

em pacote, ou seja, com tudo o que é pertinente ao empreendimento, 

simultânea e sistemicamente é uma condição comercial primária para 

o bom resultado do trabalho. 

É muito importante perceber que essa integração de 

disciplinas não se refere apenas àquelas que demandam modelagem 

tridimensional. Os custos do empreendimento, por exemplo, devem 

fazer parte dessa integração. A inclusão de custos e outras variáveis 

(como prazos, questões logísticas, etc.) dá ao BIM um importante 

aspecto de ferramenta de apoio ao Lean Thinking, o que está 

perfeitamente coerente com a modelagem do complexo fenômeno da 
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construção civil e a busca por agregação de valor às soluções 

técnicas. 

Tudo isso deve ser colocado ao empreendedor para que este 

possa assimilar os benefícios do processo de trabalho colaborativo e, 

consequentemente, assumir o fluxo de caixa inerente a isso. Na 

realidade os custos não são necessariamente superiores, mas 

apenas concentrados. Como o processo de trabalho em BIM recua o 

ápice a curva de esforço de desenvolvimento do projeto (Figura 3) 

para as etapas iniciais (exatamente por concentrar a modelagem 

global desde o início), os custos ficam semelhantemente distribuídos. 

Assim, o empreendedor não está necessariamente incorrendo em um 

custo superior, mas apenas numa nova curva de distribuição do 

investimento, um fluxo de caixa para o desenvolvimento da 

engenharia mais apropriado ao trabalho colaborativo. Os benefícios 

compensam com folga esta antecipação. 

 

Figura 3: Gráfico Esforço X Tempo no Processo de Desenvolvimento do Projeto com 

BIM 
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Este é, pois, o desafio comercial no trabalho colaborativo em 

BIM: demonstrar a necessidade de mudança nessa curva de 

esforço/investimento. Mas os argumentos são inúmeros e permitem 

diversas abordagens de venda. 

O projeto Carpe Diem, que usamos como exemplo neste 

texto, negociou com o cliente empreendedor um pacote de disciplinas 

técnicas abrangente e simultâneo. A estratégia da contratada de 

impor ao cliente a condição de pacote fechado de projetos para poder 

lhe entregar as vantagens do processo de trabalho colaborativo pode 

ser tomada como o eixo principal. Na prática, a contratada se 

posiciona como gerenciadora e não como projetista, uma vez que sua 

principal função é coordenar o trabalho em equipe para atingir a 

colaboração. O BIM como plataforma de trabalho proporciona o 

aspecto perceptível tecnológico e inovador do serviço oferecido. 

Embora, dado o porte do empreendimento, muitas das 

disciplinas não exijam conjuntos de documentos exclusivos, todas 

elas foram consideradas na modelagem do edifício e, portanto, 

participaram do processo de concepção. Obviamente, este conjunto 

de disciplinas mobilizou um grande número de profissionais como 

consultores, projetistas, fornecedores, etc. 

 

Disciplina Código Disciplina Código 

Arquitetura Predial Arq Instalações Elétricas Ele 

Arquitetura de 

Interiores* 

AIn Instalações para 

Telecomunicações 

Tel 

Iluminação ou 

Luminotécnica 

Lmt Automação  Aut 

Comunicação Visual CmV Sistemas de Segurança Seg 
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Paisagismo Pai Proteção contra 

Descargas Atmosféricas 

PDA 

Estruturas de Concreto Conc Prevenção e Combate a 

Incêndio 

PCI 

Estruturas Metálicas Met Topografia Top 

Instalações Hidráulicas Hid Terraplenagem Ter 

Instalações Sanitárias Snt Pavimentação Pav 

Drenagem Dre Sondagens Geotécnicas Sdg 

Impermeabilização Imp Contenções e Arrimos Cont 

Ventilação / Exaustão Vtl Fundações Fun 

Transporte Vertical TrV Tubulações Tub 

Engenharia Econômica Ecn Ar Comprimido ACp 

Coordenação Coo Gases (GLP, O2, Vapor, 

etc.) 

Gas 

  Climatização (ar 

condicionado) 

Cli 

 

Um detalhe interessante nesse caso foi a reação do cliente 

que, logo na primeira reunião de entrevistas, se deparou com uma 

sala com vários engenheiros e arquitetos de especializações 

variadas. Obviamente, nesse momento, se haviam ainda dúvidas, o 

cliente empreendedor sentiu o que seria o processo colaborativo e 

suas vantagens. 

12.3.2. A gestão que favorece o processo e a cultura 

colaborativos 

Uma vez vencido o desafio comercial e contratado o 

desenvolvimento de arquitetura e engenharia em processo 

colaborativo baseado em BIM, cabe à equipe de arquitetura e 

engenharia adequar-se a um sistema de trabalho que permita e 

favoreça a integração. 
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Está aí um dos maiores desafios deste novo paradigma de 

organização do trabalho. A colaboração, como visto, exige mudança 

cultural e as metodologias de trabalho devem ser construídas com 

base nessa nova cultura (mesmo que ainda não totalmente 

implantada). Os profissionais devem se acostumar a dividir 

informações praticamente em tempo real, a estabelecer processos de 

discussão e criação participativos, a negociar em busca de benefícios 

para o empreendimento como um todo, a abrir mão de desejos e 

interesses individuais (uni disciplinares) em prol de benefícios 

coletivos (multi disciplinares), etc. 

 

“Um trabalho colaborativo não depende só da 

existência de um objectivo geral comum. As formas 

de trabalho e de relacionamento entre os membros 

da equipa têm, igualmente, que ser propiciadoras do 

trabalho conjunto.” (BOAVIDA & PONTES, 2002) 

 

Assim, recursos tais como bases de dados comuns (em 

intranets, ou em nuvem), canais múltiplos e mais poderosos de 

comunicação instantânea e coletiva, sistemas de gestão de 

documentos e workflows (fluxos de trabalho), etc., devem ser 

largamente usados. Evidentemente, associado a esses recursos, 

estão os softwares arquitetados apropriadamente para o BIM e para 

o trabalho de interfaces e trocas. 

Evidentemente, uma metodologia de trabalho, além de ser 

adequada ao processo colaborativo, deve também se adaptar às 

características das empresas e do empreendimento em questão. 

Cada caso pode exigir ajustes metodológicos. Cabe ao 

gestor/coordenador realizar esses ajustes. 
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O projeto Carpe Diem propôs uma sistemática de reuniões de 

equipe semanais, bases de dados comuns para a equipe com 

atualizações quase diárias em cada disciplina. Todos os modelos 

foram construídos num único software de modelagem (para facilitar a 

integração) com arquivos que eram referenciados entre si na medida 

da necessidade (respeitando, inclusive, a capacidade de 

processamento dos equipamentos usados). Não foram usados 

softwares para compatibilização (clash detection) exatamente porque 

o porte do empreendimento permitia uma análise visual relativamente 

fácil. A exigência dessa análise visual foi também uma estratégia para 

promover a mudança comportamental para o raciocínio focado no 

todo, mesmo quando se discutiam questões de apenas uma ou duas 

disciplinas. 

Foram várias as oportunidades em que decisões em duas 

disciplinas provocavam imediatamente visualizações de novas 

consequências (boas ou ruins) em outras tantas especialidades. As 

soluções de praticamente todas essas interferências 

multidisciplinares eram dadas ou encaminhadas na própria reunião. 

Por exemplo: 

1. A solicitação de uma sala técnica em cada pavimento 

para acomodar quadros elétricos e o rack de TI 

(elétrica e arquitetura) induziu a concepção do 

sistema de ar condicionado aproveitando parte do 

espaço para condensadoras. 

2. A proposição para adoção de isolamento térmico na 

fachada oeste (arquitetura e climatização) induziu a 

usar o “miolo” da parede como shaft para dutos de 

drenagem dos jardins superiores. 
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3. A proposição de um volume com pé direito triplo no 

hall de entrada (arquitetura predial e de interiores) 

estimulou a pesquisa e projeto de um sistema de 

ventilação natural que usasse o volume como duto de 

insuflamento de ar e permitiu a criação de um jardim 

vertical interno para os três pavimentos que 

auxiliasse na umidificação do ar (paisagismo e 

climatização). 

 

 

Figura 4: Corte esquemático com salas técnicas, fachada isotérmica, pé direito triplo e 

casa de máquinas e pavimento técnico (Imagem: Arq. Bruno Barbieri). 
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Estas soluções dificilmente seriam integradas na concepção 

e dimensionamento sem o trabalho colaborativo. Muitas, talvez, 

sequer surgiriam durante o processo em outra condição. 

Por vezes, pequenas edições do modelo eram atualizadas 

imediatamente e já incorporadas à concepção. Obviamente, as 

reuniões exigiam uma sala espaçosa e uma tela de tamanho 

adequado para que todos os presentes (cerca de 10 pessoas) 

pudessem visualizar os modelos. Para simplificação e maior foco nas 

análises, havia apenas um operador atuando no software (neste caso, 

além da capacidade de processamento dos equipamentos, era 

preciso que a atenção da equipe estivesse focada na troca de 

informações e não no manuseio da tecnologia). 

O trabalho de coordenação foi conduzido no sentido de forçar 

a equipe a trocar informações. Assim, mesmo soluções bastante 

simples e diretas, eram colocadas para que todos pudessem opinar. 

Várias foram as melhorias em uma disciplina sugeridas por 

representantes das outras. 

12.3.3. O início integrado – distinguir as partes sem 

isolar do todo 

O trabalho colaborativo é uma novidade para a maioria dos 

profissionais, sejam eles mais experientes ou novatos (talvez para os 

mais experientes a mudança seja mais drástica por ser preciso 

enfrentar o conflito tecnológico da conectividade da geração). O 

modelo educacional e científico adotado por nossas faculdades não 

favorece a cultura da colaboração. Assim, o início das atividades em 

um projeto colaborativo tende a ser difícil. Mesmo que os profissionais 

estejam convencidos da necessidade de colaboração, não há prática 

internalizada para que isso ocorra naturalmente. 
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É, pois, fundamental que fiquem claras as responsabilidades, 

inclusive do fornecimento de informações entre especialidades. 

Responsabilizar-se por uma disciplina significa assumir a concepção 

dela e a relação dela com as demais disciplinas. Assumir que a 

compatibilização é responsabilidade da coordenação é um equívoco 

comum, pois isso mantém as disciplinas desintegradas e em suas 

zonas de conforto. Todos os projetistas devem assumir o 

protagonismo na integração de sua disciplina, pois esse é o espírito 

da colaboração. 

O trabalho de coordenação atua como catalizador desse 

processo de colaboração. Aliás, havendo um bom trabalho de 

identificação e distribuição de informações de interface durante a 

concepção, a compatibilização fica diluída no processo e não faz 

sentido abordá-la como uma etapa ou uma atividade à parte. 

Essa compreensão é relativamente simples para os 

projetistas já convencidos das vantagens do trabalho colaborativo. 

Contudo, sua efetivação na prática é um desafio grande. As equipes 

precisam acostumar-se não apenas aos recursos tecnológicos de 

distribuição de informações, mas, sobretudo, a ter uma atitude 

participativa e distributiva destas. Percebe-se um hábito enraizado de 

aguardar a conclusão de uma atividade para apenas depois 

compartilhar os resultados, o que costuma ser tarde demais numa 

equipe de alta performance. A colaboração é feita sobre o processo 

e não sobre os resultados. Estes, na realidade, devem ser fruto da 

colaboração e não um dado de entrada para ela. 

No projeto Carpe Diem, foi constituída uma equipe inicial 

menor à qual foram agregados novos membros à medida que 

houvesse demanda por aprofundamentos em novas especialidades. 

A coordenação adotou essa postura para que uma equipe menor 



92  /  LIVRO II – PARADIGMA BIM 

 

inicialmente permitisse uma atuação mais individualizada no 

comportamento de cada profissional. Isso foi considerado 

fundamental em função da inovação do processo de trabalho. Os 

novos membros se balizam pelo exemplo dos já engajados. Os 

avanços comportamentais nos membros da equipe superam 

largamente os problemas, mas ficou claro que a mudança para uns é 

muito mais complexa e difícil que para outros. 

A equipe inicial foi composta por: 

• Um coordenador (engenheiro civil) 

• Um arquiteto predial e especialista no software a ser 

usado (Revit) 

• Uma arquiteta de interiores 

• Um consultor de estruturas 

• Um engenheiro eletricista 

Rapidamente foram agregados à equipe: 

• Um consultor de sustentabilidade 

• Uma arquiteta paisagista 

• Uma arquiteta para projeto luminotécnico 

• Um consultor de impermeabilização 

• Um consultor de automação 

• Um consultor de irrigação 

A tendência de recorrer à coordenação sempre que houvesse 

demanda por algum tipo de informação ou decisão precisa ser 

combatida em boa dose. As informações devem estar sempre 

disponíveis, assim como os projetistas uns para os outros. No projeto 

Carpe Diem, o coordenador, em diversas oportunidades e mesmo em 

questões elementares, orientava que fossem feitas consultas ou 

reuniões setoriais para troca de informações e compatibilizações 

pontuais. Isso, embora consumisse tempo, estimulava que as 
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disciplinas criassem o hábito de interagir sem a necessidade de um 

intermediário (coordenador). A colaboração era, dessa forma, forçada 

para que se tornasse hábito. Nota-se que os profissionais carecem de 

um ponto de referência na equipe e não estão habituados ao trabalho 

de equipe com protagonismo e lideranças situacionais. 

Aparentemente a figura do coordenador tende a ter função menos 

técnica e mais de liderança ou referência. 

12.3.4. As oportunidades e canais de colaboração 

O dia a dia do trabalho colaborativo é tão mais simples quanto 

mais presentes são os membros da equipe de projeto uns para os 

outros. Obviamente, os recursos de comunicação atualmente 

disponíveis têm papel fundamental nisso. 

No caso do projeto Carpe Diem, foram usados com 

intensidade as seguintes facilidades de comunicação: grupo de 

Whats App, reuniões presenciais semanais, arquivos em nuvem, 

edição compartilhada de arquivos na nuvem. 

Há de se ressaltar que, sendo o primeiro projeto em BIM da 

equipe com trabalho verdadeiramente colaborativo, optou-se por dar 

ênfase aos recursos de comunicação sem, contudo, focar a 

modelagem compartilhada em nuvem. Os desafios do uso do 

software BIM (Revit) para modelagem já se mostravam grandes o 

suficiente. Contudo, a edição compartilhada foi usada para alguns 

arquivos de texto e algumas planilhas. 

Por exemplo, foi constituído um único caderno de 

especificações no qual cada capítulo corresponde a uma 

decomposição da Estrutura Analítica da Obra (Figura 5) e, ao acessar 

o arquivo, cada profissional acabava interagindo com as 

especificações dos demais. Muitos questionamentos entre disciplinas 
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surgiram das especificações e levaram a equipe a discutir e decidir 

conjuntamente detalhes de integração entre elementos. 

 

Serviços Preliminares 

Movimento de Terra 

Fundação e Contenções 

Superestrutura 

Impermeabilizações 

Compartimentação 

Esquadrias 

Sistemas Hidrosanitários 

Sistemas Telecomunicações 

Sistemas Elétricos 

Automação 

GLP 

Luminotécnica 

Segurança 

SPCI 

Ar Condicionado 

Revestimentos 

Forros 

Cobertura 

Pintura 

Equipamentos Arquitetônicos 

Serviços Externos  

Paisagismo 

Limpeza 

Figura 5: Capítulos do Caderno de Especificações desenvolvido com edição 

compartilhada 

 

Semelhantemente, planilhas de custos foram editadas com 

compartilhamento simultâneo para que cada projetista pudesse 

verificar a descrição e quantificação dos serviços. Quantitativos, 

embora devessem ser alimentados na planilha, eram obtidos do 
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software BIM utilizado e incorporados à planilha por cada projetista. 

O responsável pelos custos consolidava o trabalho e definia os custos 

unitários. O detalhe de integração dos custos é que a cada item da 

planilha, correspondia exatamente a mesma numeração dos itens do 

Caderno de Especificações. Ou seja, para cada serviço especificado 

correspondia um item de custo e, assim, questões técnicas eram 

imediatamente associadas aos seus custos para análise (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Modelo de colaboração entre modelo, planejamento, especificações e 

custos (Imagem: Arq. Bruno Barbieri) 

 

A atitude colaborativa na equipe foi induzida, sobretudo, pelo 

uso do grupo Whats App específico para o trabalho, uso do Google 

Drive para edição simultânea e as reuniões semanais com toda a 

equipe. A ação de coordenação, que em vez de levar as informações 

de interface forçava que essas fossem trocadas diretamente pela 

equipe, foi o vetor de pressão para que se saísse da zona de conforto. 

E os resultados ocorreram em diversas oportunidades. 

A criação das oportunidades de encontro presencial ou virtual 

é papel importante da coordenação, pois somente assim a equipe 

encontraria ambiente favorável ao desenvolvimento de atitude 

colaborativa. Além das reuniões semanais, a coordenação 
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incentivava a participação da equipe em eventos técnicos e promovia 

workshops nas transições de etapas do processo de desenvolvimento 

do projeto. Esses momentos especiais, forçados pela pressão da 

apresentação pública, intensificava a interação da equipe. 

O estreitamento de relações entre membros da equipe 

também é necessário para favorecer o florescimento da cultura da 

colaboração (colabora-se mais fácil com alguém com quem se tem 

um bom relacionamento pessoal). Esse detalhe introduz uma 

dificuldade de gestão, uma vez que a pressão por resultados não 

deveria, na estratégia gerencial do projeto Carpe Diem, se superpor 

à criação do ambiente favorável à formação de vínculos de 

transparência e abertura entre os membros da equipe (ligados 

profissionalmente apenas pelo período do projeto). Dessa forma, 

atrasos e pequenas falhas na entrega dos produtos foram toleradas 

em nome da manutenção de um ambiente de relacionamento que 

favorecesse a transparência e fluidez das relações e comunicações 

entre os membros da equipe. A informalidade das comunicações, 

embora prejudicasse os registros, tornava a colaboração mais 

dinâmica. 

O objetivo dessas posturas de coordenação foi favorecer o 

desenvolvimento de cultura colaborativa entre os membros, 

preparando-os para projetos de maior porte. A persistência da 

dificuldade de interação, demonstrou que é preciso mais. A abertura 

dos canais de comunicação e transparência facilitou o trabalho, mas 

não foi suficiente para que cada parte assumisse seu protagonismo. 

Algumas o assumiram e outras não, mantiveram-se na zona de 

conforto de apenas reagir às solicitações das outras partes, se estas 

as fizessem. Num estágio avançado do projeto percebeu-se, por 
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exemplo, as seguintes falhas de integração que potencialmente 

poderiam ser resolvidas com antecedência bem maior: 

• Incompatibilidade de posições de alguns pontos 

elétricos de força (elétrica) e para iluminação 

(luminotécnico) com projetos de armários (arquitetura 

de interiores) 

• Discrepância entre o modelo estrutural gerado no 

software BIM para análise de compatibilidade e o 

modelo gerado no software de cálculo estrutural. 

(apenas recentemente os softwares para estruturas 

começaram a fazer uma exportação em formato IFC 

razoavelmente utilizável). 

• Novos pequenos ajustes na posição de tubos 

(drenagem) e eletrocalhas (elétrica) sem a 

correspondente verificação de interferências 

anteriormente já tratadas. 

Percebe-se que a integração não se tornou ainda um hábito, 

apesar dos avanços feitos. 

12.3.5. Resultados sinérgicos da colaboração 

Alguns resultados de interação sinérgica entre as disciplinas 

podem ser destacados na experiência do projeto Carpe Diem. 

 

Primeiramente, a troca de informações na etapa de 

Levantamento de Informações. A constituição de um único relatório 

final de informações levantadas fez com que todos os membros 

interagissem. Obviamente, à medida que interagiam, era inevitável 

que aspectos da concepção fossem discutidos antes mesmo de se 

iniciar os Estudos Preliminares. Essa troca preliminar foi fundamental 
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para que a equipe percebesse o nível de interdependência existente 

entre as disciplinas. Foram identificados requisitos antagônicos e 

sinérgicos. As sinergias puderam ser exploradas conscientemente no 

processo de concepção (por exemplo a utilização da sala técnica por 

todas as instalações) e as contradições puderam ser resolvidas, em 

vários casos, ainda na etapa de levantamento de informações (por 

exemplo, a definição pelo uso de estruturas pré-fabricadas e sua 

necessária modulação arquitetônica e estrutural). As entrevistas com 

o cliente, feitas em equipe, além de promover a interação dos 

projetistas, deixava claro ao cliente a dificuldade de harmonizar 

algumas questões, o que reforçava a importância e a valorização do 

trabalho colaborativo. 

Nos Estudos Preliminares deve ser dado destaque ao intenso 

trabalho de conciliação entre Arquitetura, Estruturas e soluções 

sustentáveis. Diversos estudos foram desenvolvidos pelos arquitetos 

e engenheiros para que se chegasse a uma solução benéfica ao 

conjunto. Além disso, as intervenções relativas às instalações 

prediais e outras disciplinas ajudavam a definir modulações e 

dimensões mais adequadas. A integração dos estudos com aspectos 

do negócio associado ao empreendimento também foi usada como 

parâmetro de decisão em alguns casos. Nesses, a participação do 

cliente empreendedor com a palavra final foi necessária, mas os 

cenários de cada alternativa somente puderam ser bem construídos 

com a colaboração multidisciplinar. Alguns espaços (salas para 

locação) solicitados pelo cliente foram eliminados não pela dificuldade 

técnica de atendimento (que existia), mas pela inviabilidade 

econômica para o negócio. 

O avanço do processo demonstrou as imensas vantagens da 

plataforma BIM. Os ajustes do projeto para adequações dimensionais 
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ou mesmo de concepção tornavam o trabalho de troca muito mais 

direto. Nesse ponto, à medida que a equipe obtinha maior domínio 

dos softwares de modelagem, até mesmo os mais resistentes à 

mudança se engajaram. A tendência de retorno a plataformas de 

trabalho anteriores foi substituída pela vontade de achar soluções na 

atual plataforma. É preciso destacar que alguns projetistas jamais 

haviam trabalhado com softwares BIM, sobretudo de forma 

colaborativa. Enfrentavam uma experiência nova e uma mudança 

radical na forma de projetar. 

Interações multidisciplinares permitiram, por exemplo: 

1- Harmonizar a área de jardins (paisagismo) com o volume 

de água de chuva captado para aproveitamento 

(drenagem e hidráulica) e a definição do método de 

irrigação (irrigação) refinando, inclusive, a especificação 

de espécies vegetais cujo consumo de água fosse 

compatível (paisagismo). 

2- A criação de jardins suspensos (paisagismo) com lajes 

rebaixadas (estruturas) sem prejudicar ou dificultar o 

nivelamento dos pisos acabados (arquitetura) e 

passagem de instalações (Hidrossanitárias, elétricas, 

telecomunicações, etc.). 

3- A previsão de salas técnicas e salas de máquinas 

(sistemas prediais diversos) com dimensões apropriadas 

(arquitetura) já no princípio do processo evitando 

mudanças e retrabalhos em etapas avançadas. 

4- Ajustes em trajetos de eletrocalhas (elétrica) com vigas 

(estruturas), paginações em forro e sancas (iluminação) 

de forma a facilitar instalações sem prejudicar a 

arquitetura de interiores. 



100  /  LIVRO II – PARADIGMA BIM 

 

5- Ajustes de espessuras de dry wall (arquitetura) para 

melhor ajuste de tubulações (esgoto e drenagem). 

6- Incorporação de recursos de automação atendendo 

várias disciplinas. 

12.4. A sustentabilidade é mais viável na 

integração colaborativa 

As soluções sustentáveis são um capítulo à parte no trabalho 

colaborativo em BIM. Uma solução sustentável sistêmica acaba por 

influenciar diversas disciplinas e, portanto, deve ser pensada 

conjuntamente entre elas. 

No projeto Carpe Diem, o rebaixamento de lajes e outros 

lançamentos estruturais eram decididos nas reuniões de equipe e 

pesavam os requisitos paisagísticos, de instalações e a própria 

modulação estrutural. As decisões de arquitetura predial 

acompanhavam e contribuíam com as decisões por soluções 

sinérgicas. Apenas algumas lajes foram rebaixadas sem que isso 

implicasse em dificuldades adicionais para outras disciplinas de 

projeto. Por vezes, para melhor compatibilização, optou-se por elevar 

jardins no ugar de rebaixar lajes, sem perda do conceito arquitetônico 

ou paisagístico. 

A definição técnica, dimensionamento e avaliação econômica 

dos sistemas de geração fotovoltaica e aproveitamento de águas de 

chuva foram iniciadas já no levantamento de informações, 

amadurecidas nos Estudos Preliminares e concluídas no Anteprojeto. 

As soluções finais, dimensionadas de modo a atender quase 100% 

da demanda, demonstraram-se extremamente vantajosas e não 

houve qualquer dificuldade de incorporá-las arquitetonicamente ao 

prédio. Os estudos de viabilidade econômica levaram o cliente 



Cultura da colaboração como necessidade para o Projeto Integral em Arquitetura e 

Engenharia: o relato de um caso BIM  /  101 

 

empreendedor a aumentar o uso destas soluções ao máximo possível 

para todas elas. Cálculos demonstraram que a sustentabilidade, além 

de não aumentar significativamente custos de implantação quando 

inseridos no processo de concepção desde sua origem, diminui 

drasticamente custos de operação. São, portanto, um excelente 

investimento. Na realidade, o sistema fotovoltaico, se financiado com 

o empreendimento a taxas comuns de mercado geram economias 

maiores que o aumento que representam nas parcelas. 

O espírito alerta da equipe para soluções sustentáveis, as 

trocas de informações e o estímulo às proposições de soluções, levou 

a equipe a aproveitar outras soluções inicialmente não pensadas, 

mas que se mostraram extremamente pertinentes ao 

empreendimento. Uma delas refere-se a um sistema de ventilação e 

umidificação naturais que tende a minimizar o uso de ar condicionado, 

o PDEC (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Princípio de funcionamento do Passive Downdraught Evaporative Cooling 

(Imagem: Arq. Bruno Barbieri) 

 

 

O acompanhamento dos reflexos que as decisões tinham 

sobre o orçamento da construção incentivou a equipe a agregar 

sistemas de proteção de envoltória na fachada oeste que, no 

conjunto, tendem a minimizar ao máximo a necessidade de uso de ar 

condicionado otimizando a gestão energética do edifício. Esta 
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solução permitiu usar a fachada oeste com facilidade como shaft para 

drenagens de jardins de pisos superiores, simplificando tubulações e 

reduzindo custos neste item. 

Enfim, o projeto Carpe Diem é um exemplo de que soluções 

sustentáveis, quando incorporadas à diretriz geral do projeto e 

compartilhadas entre as disciplinas, tendem a se tornar quase que 

centros de receita no empreendimento e não centros de custo. Além 

disso, os impactos nos custos de implantação tendem a ser reduzidos 

ou quase nulos. Quando pensados multidisciplinarmente, a cada 

elemento agregado corresponde um eliminado das soluções 

convencionais numa ou mais disciplinas. 

O processo colaborativo, mais uma vez, demonstrou-se 

extremamente vantajoso para soluções aderentes à sustentabilidade 

tanto na sua interpretação restrita, quanto ampla. Ressalte-se que 

esses diversos benefícios foram colhidos mesmo com um processo 

colaborativo ainda em desenvolvimento. 

12.5. Conclusão 

O cenário de complexidade da construção civil exige formas 

inovadoras de abordá-lo e processos mais adequados de trabalho. 

Uma das principais inovações neste mercado é a Modelagem de 

Informações na Construção (BIM). Esta abordagem informacional do 

processo de construção, desde suas primeiras concepções de 

negócios até o dia a dia da operação do empreendimento, pressupõe 

o uso intenso de tecnologia da informação. 

Contudo, uma análise mais profunda dos conceitos que 

sustentam o trabalho em BIM, sobretudo no que diz respeito aos 

comportamentos e atitudes das equipes, deixa claro que o domínio 

tecnológico não é suficiente para sustentar bons resultados. 
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A experiência em um projeto de porte reduzido, mas de 

complexidade razoável, onde se pode implementar estratégias de 

gestão incentivadoras da colaboração entre os profissionais da 

equipe, demonstrou que os benefícios podem estar sustentados mais 

pela mudança cultural que pela tecnologia em si. 

A tecnologia atua no sentido de favorecer a criação de novos 

hábitos, porém, sem tais hábitos, ela não surte efeitos tão 

promissores. 

Praticamente todos os benefícios obtidos foram possíveis 

graças à colaboração da equipe que, propositalmente, optou mais por 

tecnologias de comunicação entre pessoas que por softwares 

complexos em BIM. Obviamente, o porte do projeto favoreceu esse 

tipo de estratégia e simplificação, o que não invalida o que foi 

observado.  

Essa colaboração entre as pessoas foi, de fato, a real 

plataforma sobre a qual o Projeto Integral e Sustentável ocorreu. A 

tecnologia, embora tenha favorecido a manipulação de informações 

no processo, não foi fator crítico de decisões. Por outro lado, a 

tecnologia BIM é crítica no sentido de incentivar a mudança na 

equipe, servindo tanto como estímulo (pela inovação), quanto como 

veículo adequado para a integração de informações. 

O esforço de colaboração é complexo no sentido de que é 

necessariamente distinto no comportamento de cada parte, mas uno 

e coeso enquanto componente de um trabalho em equipe para a 

produção de um resultado multi autoral. 
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13. Social BIM: Buildings Increasingly 

Meaningful 

Dezembro, 2019, Social BIM (projeto social) 

 

13.1. Eu, Nós, Isto, Istos 

Eu, Nós, Isto e “Istos” são os pronomes que caracterizam os 

quadrantes da Teoria Integral de Ken Wilber, que proporciona uma 

perspectiva e abordagem mais abrangentes e sistêmicas sobre o 

mundo, nós mesmos e o conhecimento que produzimos em nossa 

evolução. 

O Eu é o quadrante do indivíduo, seu desenvolvimento nos 

mais diversos aspectos e sua consciência de si mesmo e do mundo. 

Aqui estabelecemos conceitos estéticos no sentido filosófico. O belo 

não é uma questão meramente visual, refere-se à perfeição dos 

sistemas, naturais ou não, descobertos pelo homem ou criados por 

ele. Trata-se de construir uma visão de mundo e dos nossos papéis 

nele, abrangentes ou setoriais. 

O Nós distingue o espaço dos coletivos, onde se forma a 

cultura, seja ela social, de agrupamentos específicos, ou mesmo 

cultura profissional em nichos de mercado. A cultura pode ser 

entendida como uma consciência coletiva. Neste campo se 

estabelecem os conceitos morais e éticos, fundamentais para a 

estruturação social. 

Os quadrantes de Isto e “Istos” diferentemente dos outros 

dois, referem-se a coisas externas, aquilo que ocorre no mundo pela 

ação do indivíduo ou dos coletivos. Sendo quadrantes externos à 

psique e à cultura são onde estão a natureza materializada e as 
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estruturas sociais. Nestes campos encontramos as ações individuais 

(comportamentos), a estrutura social, a economia e a tecnologia. 

Os quadrantes não são, obviamente, isolados; constituem um 

complexo integral, indivisível, embora com componentes 

distinguíveis. O paradigma estruturante do pensamento nessa 

perspectiva é complexo. 

E preciso desenvolver uma releitura do mundo sob este novo 

enfoque para compreender seu atual momento e, sobretudo, preparar 

seu futuro. 

13.2. Ser Humano, Tecnologia, Papel 

Profissional 

O ser humano do século XXI é obviamente mais evoluído. No 

século XXII será ainda mais, mas é preciso focar ipara a ação o único 

momento possível para ela, o hoje, o agora. O homem vive o presente 

e nele realiza sua presença no mundo, sua relação com a natureza e 

seus semelhantes. 

A evolução torna o ser humano cada vez mais coletivo, 

apesar dos momentos ou períodos de diferenciação individual. Nos 

diferenciamos porque a diversidade é promotora do desenvolvimento. 

Sem diversidade a percepção do tempo para, não há movimento 

(transformação, fluxo) onde não há diferença. 

A crescente “coletivização” do ser humano surge 

explicitamente na tecnologia. Agrupamentos virtuais, cada dia mais 

mundiais, tiveram seu princípio no fenômeno da globalização 

econômica decorrente do surgimento da internet. A chamada 

revolução 4.0 vem coroando a simbiose entre o físico e o digital. A um 

mundo 4.0 corresponde um nível evolutivo específico da humanidade. 

O homem do século XX não possuía condição existencial para a 
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coletividade atual. As gerações demonstram mudanças estruturais, 

mais significativas que as comportamentais. São  estruturas 

peculiares, entretanto, além das que se mostram externamente, por 

existirem nos quadrantes do Eu e do Nós. 

Profissionalmente o fenômeno é semelhante. A simbiose do 

físico e do digital promove uma simbiose das vidas profissional e 

privada. O que se faz no mundo (papel profissional) aproxima-se 

estreitamente do que se faz privadamente e, mais que isso, do foro 

mais privado possível, o íntimo do universo psíquico. É preciso 

encontrar o que se é naquilo que se faz e vice-versa. A sincronicidade 

dos papéis desempenhados no mundo é mais complexa e exige o 

rompimento natural das fronteiras entre os quadrantes, que, por sinal, 

foram artificialmente construídas pelo pensamento humano. 

13.3. Trabalho Colaborativo e Sociedade 

O trabalho colaborativo representa a ação simultânea do Eu 

e do Nós no Isto e “Istos”. Trata-se do indivíduo exercendo seu papel 

legitimado pela consciência coletiva. É preciso um alinhamento 

perspicaz entre a psique e a cultura e isso exige transformações em 

ambas. 

Mais que um desenvolvimento de fundo econômico, é um 

passo necessário à evolução humana do século XXI. 

A percepção do ser humano coletivamente como espécie é a 

estrapolação da cultura colaborativa no contexto mundial. Começa 

pela percepção de coletivos estranhos ao contexto imediato, uma 

perspectiva abrangente do quadrante do Nós. Identificar no outro a 

sua própria perspectiva suprimida pelos contextos diferenciados. O 

mundo externo diferencia nossos contextos, mas internamente, 

embora distintos, somos diferentemente iguais, espantosamente 
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iguais; somos humanos. Coletivamente, cuidar do outro é cuidar de 

nós, a colaboração não é algo que se dá ao outro, mas algo que nos 

damos a nós mesmos como coletivo. 

Extrapolando os nichos profissionais, a colaboração é a base 

de uma sociedade evoluída, onde a fronteira do Eu e do Nós é 

totalmente aberta, onde a diferenciação de indivíduos promova 

distinção, mas não isolamento. A estrutura de pensamento é 

complexa e a perspectiva é de uma sociedade integral. As estruturas 

externas (sociais, econômicas, políticas etc.) serão remoldadas a 

partir desta nova visão. O ser humano constrói o futuro com a ação 

de hoje, desde que alinhada com a direção evolutiva legitimada. 

13.4. Social BIM 

O exercício da profissão, de forma colaborativa 

potencializada pelo apoio tecnológico, vai além de uma formação 

profissional e além da ação presente. Estamos preparando a 

evolução do século XXI. 

Uma realização nesse contexto é representativa não apenas 

para o resultado externo que gera, mas para a transformação interna. 

A evolução da consciência individual é passo necessário e 

fundamental para tomar consciência do outro. É um passo entre os 

quadrantes do Eu e do Nós. O resultado externo é um troféu dado à 

coletividade por uma realização coletiva. 

A consciência coletiva é expandida quando a transformação 

externa afeta diretamente a realidade do outro desconhecido, num 

contexto distante e diferente. A compreensão do contexto é também 

formação de consciência, a realização externa é percepção do poder 

de ação. Nós coletivo promovendo condições de evolução para nós 
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espécie, coletivo maior, pois o outro desconhecido é genérico e pode 

ser qualquer um. 

Não modelamos apenas a construção do mundo material, 

típico dos quadrantes do Isto e “Istos”, construímos também a psique 

e a cultura, em nós enquanto indivíduos e nos coletivos dos quais 

fazemos parte. 

Building Information Modeling (modelagem da informação da 

construção) refere-se ao externo, internamente desenvolvemos o 

Building Increasingly Meaningful (construções cada vez mais 

significativas, a expressão é forçada, mas a ideia é essa). O 

significado ocorre nos quadrantes do Eu e do Nós, por isso apenas 

neles é possível realizar intervenções ontologicamente positivas, por 

critérios estéticos ou morais. A valoração nos quadrantes Isto e “Istos” 

é circunstancial e sua verdade é contextualizada, mas não absoluta e 

nem sempre equânime. 

 



 

 



 

 


