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Resumo: BIM (Building information Modeling) não é 

um programa de software proprietário ou produto. É um 

processo integrado, construído em informações 

coordenadas e confiáveis sobre um projeto desde a 

concepção até a construção e a operação. Tendo em 

vista os benefícios que a integração das informações em 

uma plataforma proporciona, este projeto tem como 

objetivo apresentar o conceito de BIM, estudo de 

viabilidade e principais dificuldades para a sua 

disseminação no Brasil. 

 

1. Introdução 
BIM são bases de dados em formato digital de todos 

os aspectos, a considerar na edificação de um projeto, 

permitindo a criação de um modelo visual 3D e 

facilitando a visualização do resultado final do projeto 

em estudo, além de ao término do projeto, temos todas 

as informações necessárias ao suporte à construção, 

fabricação, materiais e até parceiros necessários para 

realizar atividades específicas, podendo incluir custos. 

A utilização do BIM também irá auxiliar após o término 

da obra, durante a vida da edificação, para manutenção, 

futuras alterações além de contribuir para otimização de 

processos construtivos e materiais futuros. [1] 

Por meio do fluxograma (Figura 1) é possível 

observar que o maior esforço quando se utiliza o BIM se 

dá no detalhamento do projeto, fase que tem a maior 

capacidade de impactar no desempenho da edificação, 

nesta fase o custo para realizar mudanças é pequeno. 

Através da plataforma é possível criar alternativas e 

analisar como os elementos alterados impactam na 

totalidade do projeto, está metodologia está focada em 

não haver necessidade de alterações na fase de 

construção, fase está em que o custo de mudança é alta. 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma  Custo vs  cronograma de 

Atividade. [3] 

 

Apesar das vantagens que a tecnologia BIM 

proporciona na sua implantação, existem obstáculos 

visíveis para um processo ideal. Dentre algumas 

dificuldades apontadas nas dificuldades de 

implementação do BIM está o receio das empresas com 

o “desconhecido”, o custo do software e a pouca 

quantidade de mão-de-obra treinada para o uso da 

plataforma. Além do fato de que as especificações do 

hardware na qual seria utilizada a plataforma 

necessitaria ser mais robustas devido as especificações 

mínimas para rodar cada software integrado ao BIM. [1] 

 

2. Metodologia  
O estudo está sendo elaborado com base em 

trabalhos acadêmicos, artigos.  

Será feita pesquisa com empresas que atualmente 

utilizam a plataforma e empresas que não a utilizam 

para compreender os motivos de suas escolhas. Para 

tanto será realizado uma entrevista pessoal e aplicado 

questionário. 

3. Conclusões 
 As entrevistas, questionários tornará possível 

mapear diversos motivos apontados como empecilho 

para a disseminação da plataforma, direta ou 

indiretamente aqui no Brasil. 

Por meio da pesquisa já realizada é possível 

identificar que em sua maioria o empecilho é o custo. 

Pois migrar para o BIM não significa aumentar o lucro 

imediato. Como tempo e a agilidade dos funcionários, o 

escritório trabalha com mais projetos e aumenta a 

receita, mas primeiramente é necessário um 

investimento considerável em máquinas, a plataforma 

BIM e treinamentos. 

 

4. Referências 
[1] Cardoso. Et al. BIM: o que é?.2013. 27f. TCC           

( Mestrado integrado em engenharia civil) -  FEUP, 

2013.Disponível em:  

<http://paginas.fe.up.pt/~projfeup/cd_2012_13/files/RE

L_12MC08_01.PDF> 

Acesso em : 27 de março de 2016 

[2] DORNELAS, R.L. A et al. tecnologia BIM e o 

Gerenciamento da Integração: uma proposta 

colaborativa. 2013 Disponível em: 

<http://pmkb.com.br/artigo/a-tecnologia-bim-e-o-

gerenciamento-da-integracao-uma-proposta-

colaborativa/> acesso em: 15 nov 2015 

[3] Rendeiro, J.E.; O que significa Bim para 

engenheiros civis?, Sindicato dos engenheiros de Mato 

Grosso do Sul, 6 de agosto de 2015. Disponível em:  

<http://sengems.org.br/site/?p=362> Acesso em: 23 de 

agosto de 2016 

Agradecimentos 
Ao Professor Luiz Sergio pelo apoio e orientação. 

¹Fernanda de Morais Gomes – PIC 125/15 Aluna de IC 

do Centro Universitário. Projeto com vigência de 07/15  

a 10/16. 


