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Construção civil

Governança em obras 
desde o primeiro instante
Prever eventuais 
problemas e apontar 
a quantidade de 
recursos necessários 
ao cumprimento do 
cronograma planejado 
são duas das inúmeras 
vantagens oferecidas 
pela tecnologia BIM

Já faz parte da tradição 
brasileira: uma obra pública 
raramente chega ao final 
dentro do prazo, das 

especificações e do orçamento que 
foram previstos em sua origem e 
concepção. E, a cada vez que uma 
modificação se faz necessária, o 
Poder Público é impelido a aprovar 
verbas emergenciais para cobrir 
as despesas imprevistas ou mal 
dimensionadas, ou então, a paralisar 
a obra por tempo indeterminado. O 
resultado já é conhecido: canteiros 
parados Brasil afora, obras concluídas 
a custos que chegam ao dobro 

ou triplo do estipulado e outras 
surpresas.

As tecnologias que compõem o 
BIM – do inglês Building Information 
Modelling, que significa Modelagem 
da Informação da Construção – 
constituem-se em uma resposta 
tecnológica que pode auxiliar 
na resolução destes e outros 
problemas do universo da indústria 
da Construção. Ou, pelo menos, um 
caminho para atenuá-los.

Grosso modo, o BIM consiste um 
conjunto de tecnologias, processos e 
políticas que permitem aos múltiplos 
interessados de um empreendimento 
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a colaborativamente projetar, construir 
e operar uma construção no espaço 
virtual. Este modelo virtual colaborativo, 
agrupa de forma integrada todas 
as informações de um projeto de 
construção, podendo reproduzir 
fielmente em 3D a visualização do 
empreendimento, incluindo detalhes 
como a especificação dos materiais 
de cada elemento (vidros, madeiras, 
alumínio, ferro etc.), suas quantidades, 
localização, sequenciamento de 
montagem, custos, dentre outras 
informações dependendo do uso. 
“Essa simulação permite visualizar a 
obra e entender seu comportamento 
antes de iniciar a construção”, explica 
Emerson Melo, Sócio Líder de 
Building & Construction da KPMG  
no Brasil. 

E não são apenas os aspectos 
arquitetônicos que podem ser 
considerados e reproduzidos 
pelo BIM: outras informações 
relativas às demais disciplinas da 
engenharia, tais como os aspectos 
de sustentabilidade e de sistemas 
prediais, podem ser incorporadas à 
simulação. “Além disso, o BIM pode 
ser utilizado tanto na construção 
pesada, em obras de infraestrutura, 
quanto em obras privadas e de menor 
porte, desde um shopping center até 
um prédio de apartamentos ou uma 
vila de casas”, afirma Melo.

Segundo o especialista, a 
visualização tridimensional é 
de grande ajuda para a tomada 
de decisões, a identificação de 
potenciais problemas e até para a 
realização das melhores escolhas 
estéticas. “Trata-se de uma solução 
que abrange desde aspectos 
relacionados à Geometria e Relações 
Espaciais até o controle do próprio 
ciclo de vida da construção, desde a 
definição dos processos construtivos 
até sua efetiva entrada em 
funcionamento”, ele esclarece.

Gerenciamento mais simples
Uma vez que os dados da 

construção ficam armazenados dentro 
de um ambiente comum de dados 

“BIM”, toda modificação que for 
efetuada na obra – seja em plantas, 
seções, elevações etc. – poderá 
ser automaticamente replicada pelo 
modelo virtual. Desse modo, obtém-
se uma documentação padronizada e 
atualizada em tempo real para todas 
as equipes que acessem o modelo, 
de projetistas a montadores, gerentes 
de projeto, etc..

No que se refere ao 
gerenciamento de dados, o BIM 
possibilita incluir toda sorte de 
informações – mesmo aquelas que 
não são “visuais”. Assim, os dados 
sobre cronograma e custos, por 
exemplo, podem combinarem-se ao 
outros aspectos do empreendimento 
(como a obra será feita, quais 
interferências existem, dados de 
estoque em canteiros, etc.), e 
onde a simulação e estimativa do 
número de horas e a quantidade de 
recursos necessários para cumprir 
com a realização das atividades 
torna-se muito mais precisa, e 
até mesmo visual, explica Adriano 
Morais Gerente Sênior de Building & 
Construction da KPMG Brasil.

Morais assinala que, além de 
ser um modelo útil nas etapas de 
planejamento e construção, o BIM 
também pode ter o seu papel ao 
longo de toda a vida da edificação: 
“Por meio dele, os gestores da 
edificação pronta podem estimar 
custos de manutenção, 
necessidade e 
viabilidade de 
futuras reformas 
etc., já que a base de 
informação sobre o 
empreendimento foi 
compartilhada entre 
todas as áreas.”, ele 
informa.

Sendo tão essencial 
ao planejamento, o BIM 
pode ser um instrumento 
de Governança muito 
interessante: “Compliance, 
transparência, governança, 
eficência operacional: tudo 
é alavancado com o uso 

do BIM. Ou seja, o simples apertar de 
um botão dispara uma série de ações 
dentro da organização, refletindo-
se em ganho de competitividade 
e agregação de valor”, destaca 
Melo, para quem o BIM é a “mais 
importante disrupção que já impactou 
a indústria da construção civil”.

Para se ter uma ideia da relevância 
que o BIM pode adqurir face à 
Governança, a Inglaterra já tornou 
seu uso obrigatório. “No Brasil, a O 
Decreto Nº 9.377, de 17 de maio de 
2018, institui a ‘Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building Information 
Modelling no Brasil - Estratégia BIM 
BR, com a finalidade de promover um 
ambiente adequado ao investimento 
em Building Information Modelling 
- BIM e sua difusão no País’”, 
salienta Melo. “Ou seja, apesar de 
não ser legalmente exigido, o BIM 
já é oficialmente incentivado pelo 
Governo. E creio que, cada vez mais, 
os editais de obras públicas Brasil 
afora farão exigência de seu uso”.
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Construção civil

Arquiteto e Urbanista, com 
Mestrado em Planejamento e 
Tecnologia (BIM) pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de São Paulo-SP (IPT-SP) e pós-
graduação em Administração de 
Empresas (FAAP-SP), Tiago Ricotta 
é líder de desenvolvimento de 
negócios da Brasoftware, empresa 
especializada em soluções digitais.

Nesta entrevista, ele expõe 
vantagens e desafios do BIM e 
alerta: as empresas de construção 
civil precisam investir em novas 
tecnologias se quiserem se manter 
competitivas.

BM: Em linhas gerais, quais são as 
principais vantagens e os maiores 
desafios da adoção do BIM?
TR: Começando pelas vantagens, o 
BIM é uma garantia de que aquilo 
que foi projetado será executado 
de acordo com o seu planejamento 
e orçamento. Pode não ser uma 
certeza de 100%, mas o BIM é 
uma forte garantia de que as coisas 
podem se concretizar dentro do 
prazo e com os custos previstos. O 
percentual de acerto é muito maior 
do que se for seguido o processo 
tradicional. Assim, para quem 
está construindo, o BIM amplia a 
assertividade dos custos e prazos; 
para quem está projetando, fica 
mais fácil de entender o projeto e 
encontrar soluções de engenharia 
mais adequadas do que se ele 
estivesse imaginando linhas 2D. 
Com o BIM, fica mais fácil simular 

uma construção virtual. A obra é 
construída digitalmente e esse 
é o gancho que leva ao principal 
desafio: as empresas entenderem 
que o BIM faz parte de um processo 
de transformação digital e precisa 
entrar na estratégia, nos planos 
da companhia. Acho que esse é o 
principal desafio. Vai ser inevitável 
que as novas tecnologias adentrem o 
canteiro de obras via iPad, via celular, 
tablets etc. Algumas empresas 
adotaram muito rápido, mas outras 
têm certa resistência. Então, confiar 
nas informações ainda é um grande 
desafio. A vantagem é que o BIM 
consegue concentrar isso, sem deixar 
informações fragmentadas.

BM: Os investimentos necessários 
à implementação do BIM 
costumam ser apontados como 
obstáculos?
TR: Sim, porque o mercado tem uma 
certa dificuldade em entender que 
o BIM não é o fim, é o meio. Não é 
porque você está adotando o BIM 
que seus problemas na construção 
civil estarão solucionados. Ele é um 
dos primeiros passos na adoção 
de uma estratégia digital, que vai 
possibilitar e habilitar a utilização de 
várias outras tecnologias. Ou seja, 
o custo de implantação precisa ser 
visto como um investimento, mesmo 
porque uma obra bem planejada, 
orçada corretamente e com as 
melhores soluções de engenharia 
e arquitetura compensa largamente 
esse investimento inicial.

BM: No que se refere às obras 
públicas, existe uma forte 
possibilidade de o uso do BIM tornar-
se obrigatório já a partir das licitações. 
Como está esse cenário? 
TR: Diversos países já exigem que o 
planejamento de obras públicas seja 
feito com o BIM. A partir de janeiro 
de 2021 no Brasil, o BIM será exigido 
na elaboração de modelos para a 
arquitetura e engenharia. Em 2024, 
seu uso será obrigatório no projeto e 
na construção; e, em 2028, no projeto, 
na construção e na operação. 

BM: Hoje, está mais avançada a 
adoção do BIM por empresas que 
fazem obras públicas ou naquelas 
que atuam especificamente com o 
setor privado?
TR: O setor privado está 
liderando a utilização, 
mas não a demanda. 
Quase todas as 
grandes empresas 
têm alguma iniciativa 
de BIM internamente, 
nem que seja para uma 
simples modelagem 
de arquitetura. Mas 
existem aquelas que já 
fazem algo mais maduro 
e conseguem juntar 
colaborativamente todo 

“O BIM deve ser parte de uma 
estratégia digital”

Entrevista

Tiago Ricotta
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o setor de projeto. Levam o modelo 
para obra, fazem medição através de 
modelo, enfim, têm iniciativas bem 
avançadas com relação a isso. Mas, 
com certeza, se formos pontuar, o 
setor privado está bem à frente do 
público. 

BM: E o que mais falta no Brasil? 
Conhecerem o BIM?
TR: Até 2014, o setor estava muito 
empolgado, aderindo fortemente. 
Mas a crise econômica foi muito 
ruim. Pessoas foram demitidas, 
departamentos foram desfeitos, e 
muitos profissionais que tinham sido 
treinados para o uso do BIM viram-
se subitamente sem emprego. Esse 
pessoal ou foi para fora do Brasil 
ou saiu e abriu uma consultoria, 
vivendo hoje de alguns projetos, 
modelagens etc. E tem um outro 
agravante: mesmo quando você tem 
uma estratégia digital, o primeiro 
passo – que é definir qual será o seu 
objetivo e para onde você pretende 
caminhar – tem a dificuldade de você 
não enxergar a linha de chegada. 
Muitas vezes, com toda a mudança 
que estamos tendo no mercado 
atual, você pode fazer um grande 
investimento de cara e não saber se 
aquilo vai trazer o retorno esperado 
no curto ou médio prazo por conta da 

curva de aprendizado.
BM: Além do ganho de eficiência, o 
BIM pode trazer mais transparência, 
no caso das obras públicas? 
TR: Com certeza. Sem dúvida, uma 
melhor visualização do que está 
acontecendo na obra é benéfico 
para transparência para as obras 
em geral. No Reino Unido, as 
empresas apresentam o projeto 
com seu planejamento e orçamento 
já definidos, e esses itens contam 
pontos na licitação. 

BM: No Brasil, as empresas 
costumam mostrar diferentes 
graus de maturidade tecnológica. 
Hoje, quantas empresas estariam 
em condições de fazer uma adoção 
imediata do BIM?
TR: Eu acho que todas as empresas 
têm condição de dar um primeiro passo 
com o BIM. Mas a primeira pergunta 
que tem que ser feita é: o que eu 
espero da tecnologia? O que eu quero 
resolver? Como quero me tornar mais 
eficiente e como farei isso? Há um mito 
de que o BIM é apenas para grandes 
empresas e empreendimentos, 
mas eu acredito que não, vai desde 
uma casa de 50m² até os maiores 
empreendimentos do país.

BM: E como vai funcionar a 
parceria da Brasoftware com a 
KPMG?
TR: Nós pretendemos apoiar a KPMG 
dentro dos projetos de consultoria, 
como se fôssemos um suporte 
tecnológico. Nas grandes estratégias 
de transformação digital, sempre tem 
um componente dentro da tríade – 
pessoas/processos/tecnologia –, e 
nós seremos o braço de tecnologia. É 
isso que temos em mente dentro do 
processo.

BM: A parceria também prevê isso 
a preparação das equipes.
TR: Sim, este é o nosso foco 
principal. Para o uso do BIM, ter 
pessoas preparadas é o fator 

primordial, que vai determinar o 
sucesso ou o fracasso da adoção da 
tecnologia. 
BM: Podemos então dizer que é 
uma aliança entre transformação 
tecnológica, inovação e 
transformação de cultura?
TR: Exatamente. Todos os grandes 
casos de sucesso de implantação 
da tecnologia BIM passaram por 
um apoio diretivo. É muito difícil 
você estar na base da pirâmide, ter 
resultado e conseguir crescer isso 
até chegar no topo.

BM: Quanto tempo, em média, 
uma empresa demora para poder 
utilizar o BIM em todas as etapas: 
projeto, pós-obra, tudo?
TR: Dependendo do projeto e do que 
se espera resolver com a tecnologia, 
menos de um mês. Mas, se for uma 
grande obra ou empreendimento, 
obviamente será necessário fasear 
o projeto e priorizar etapas. O 
alinhamento de expectativas é fator 
fundamental, porque as pessoas 
acham que vão investir naquilo, tornar 
automático e pronto. Mas não é 
assim, e muitas vezes, ocorre uma 
frustração por parte da empresa, 
que não consegue utilizar 100% 
da potencialidade, já que não se 
preparou para aquilo. 
BM: Poderia explicar mais 
detalhadamente?
TR: A indústria farmacêutica reinveste 
15% do seu faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento e em 
geração de inovação. Na indústria 
aeronáutica, esse percentual é 
de 9%. A média geral, quando 
consideramos todos os segmentos 
industriais, é de um reinvestimento 
de 3,3%. Mas, na indústria da 
construção civil, é de apenas 1%. Ou 
seja: para evoluir no uso do BIM, as 
empresas do setor devem investir, 
criar uma cultura de inovação e ter 
uma estratégia digital. Este é, na 
minha opinião, o maior desafio que 
do processo. n


