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RESUMO
Estudantes têm ingressado no mercado de trabalho sem conhecimento em BIM e,
portanto, despreparados para trabalhar com seus conceitos básicos. O objetivo desta
Tese é propor uma forma de introduzir este conceito em currículos de cursos de
Arquitetura e de Engenharia Civil no Brasil. Como a adoção de BIM, no Brasil, ainda está
em estágios iniciais, optou-se por pesquisar documentos da literatura técnica
internacional. Com base na Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez
(MP), 408 documentos foram analisados, utilizando-se o método de pesquisa ‘Análise de
Conteúdo’. Foi possível identificar os seguintes resultados: áreas do currículo em que
BIM está sendo introduzido; tipos de colaboração ensinados; obstáculos enfrentados
pelas instituições; a evolução do ensino de BIM; e níveis de proficiência em BIM
(introdutório, intermediário e avançado). Concluiu-se que o ensino de BIM tem alcançado
um elevado nível nos Estados Unidos, porém, está restrito a poucas universidades que
possuem os recursos necessários e são capazes de estabelecer parcerias com
empresas para troca de informações. Os métodos e recursos de ensino são, geralmente,
definidos pela cooperação entre as instituições acadêmicas e a indústria, com o propósito
de simular, na universidade, a prática profissional. Contudo, mesmo que BIM seja
utilizado para ensinar conteúdos de uma disciplina, sua introdução nos currículos deveria
seguir os critérios que são recomendados para cada nível de proficiência em BIM
(NPBIM). Também foi possível identificar 12 tipos de especialidades BIM de quatro
diferentes contextos e definir o perfil de um competente Gerente BIM. Para saber como
algumas empresas de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil, no Brasil, estão se
estruturando para suportar projetos BIM, aplicou-se um questionário online cujos
resultados contribuíram para construir um modelo para fluxo de trabalho BIM. Com base
nesses estudos, foram identificadas as competências em BIM que deveriam ser
ensinadas na graduação e aperfeiçoadas na profissão. Além disso, foram analisadas as
ementas de dois currículos de uma universidade brasileira, assim como, as percepções
dos professores quanto ao ensino de BIM. Todo conhecimento construído serviu como
fundamentação para elaborar uma proposta para a introdução de BIM nesses dois
currículos, assim como, a implementação de uma ferramenta que pode auxiliar
professores a introduzir BIM em suas disciplinas, contemplando, assim, a última etapa da
MP que é a ‘Aplicação à Realidade’.

Palavras-Chave: Educação. Currículo. Modelagem da Informação da Construção. BIM.
Arquitetura. Engenharia Civil.

ABSTRACT
Graduates are entering the labour market without any knowledge of BIM and are thus
unprepared to work on projects that are undertaken within the framework of this new
concept. The purpose of this thesis is to suggest ways this concept can be introduced in
the curricula of courses in Civil Engineering and Architecture in Brazil. As the adoption of
BIM in Brazil is still in its early stages, there was a need to search for suitable
documentary material in the international technical literature. By employing the
‘Problematization Methodology with the Maguerez’Arch’ (MP) 408 documents were
analyzed based on the criteria of the 'Content Analysis' method. This led to an
assessment of

the following areas : the parts of the curriculum where BIM is being

introduced; the types of collaboration that are being taught; the obstacles faced by
institutions when teaching BIM and the progress made by BIM Education in terms of the
strategies adopted by academic institutions. In addition, three levels of BIM proficiency
were defined: introductory, intermediate and advanced. It was concluded that BIM
Education has reached an advanced level in the United States, although it is restricted to
the few universities which have the required resources and are able to establish
partnerships with companies to exchange information. The methods and teaching
resources are designed to suit the requirements of those interacting between academic
institutions and industry, as a means of simulating professional practice in the universities.
However, even if BIM is only used as a teaching resource, or taught in a specific course,
its introduction into the curricula must follow the criteria that are laid down for each level of
BIM proficiency. It was also possible to categorize 12 types of BIM specialists working in
four different areas and to define the profile of a competent BIM Manager. Moreover, a
survey was conducted to find out how AEC firms in Brazil are being structured to support
projects with BIM. The results made it possible to build a model for the BIM workflow. On
the basis of these studies, it could be determined which BIM competencies should be
taught in undergraduate courses and what improvements could be made in the
profession. Furthermore, the syllabuses of two curricula from a Brazilian university were
analyzed, as well as, the opinions of the teachers regarding the teaching of BIM. The
knowledge obtained served as a theoretical basis for the introduction of BIM in these two
curricula, as well as the implementation of a tool which can assist teachers in
implementing BIM in their courses, and represents the last stage of the MP which is
‘Assumptions of Solution’.
Keywords: Education. Curriculum. Building Information Modeling. BIM. Architecture.
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CAPÍTULO 1
DEFINIÇÕES INICIAIS DA PESQUISA E PROBLEMATIZAÇÃO
SOBRE BIM E EDUCAÇÃO
Neste capítulo, são apresentados: os motivos particulares da escolha do tema de
pesquisa, a compreensão inicial de seu significado e uma reflexão sobre a
importância de se investigar este assunto. Também são explicados os objetivos
da pesquisa, a opção metodológica, o problema de estudo, os possíveis fatores a
ele associados, os pontos-chave para serem aprofundados e a organização do
trabalho.

1.1 Introdução
Esta Tese aborda questões relacionadas à introdução da Modelagem da
Informação da Construção, ou Building Information Modeling (BIM), no currículo e
sua influência na formação do Arquiteto e do Engenheiro Civil. O tema desta
pesquisa emergiu de um contexto de discussões no âmbito do Grupo BIM1 e foi
uma das indicações do coordenador2 do grupo.
Participar das discussões do grupo ajudou-nos a conhecer alguns conceitos de
BIM e vislumbrar seu impacto no mercado da indústria da Construção Civil. Por
conseguinte, começamos a refletir sobre a necessidade de uma adaptação das
escolas para formar profissionais qualificados em BIM.
Em virtude da natureza do tema, percebemos que a Metodologia da
Problematização 3 (MP) seria um método de pesquisa adequado para explorar
este assunto, pois pressupõe a investigação de problemas da realidade social e
uma possível intervenção do pesquisador no sentido de transformá-la.

1

Grupo formado por estudantes de pós-graduação e professores do Departamento de Engenharia
de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP.

2
3

Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos.
Metodologia que vem sendo desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina desde 1992. A
Profa. Dra. Neusi N. Berbel tem proposto a MP como um caminho de ensino e de pesquisa.
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A partir de então, passamos a observar a realidade de cursos de Arquitetura e de
Engenharia Civil, no Brasil, em relação à utilização ao ensino de Tecnologias de
Informação (TI). Este é o primeiro passo da MP, pois possibilita definir claramente
o problema e suas possíveis causas.
Ao observar inúmeras chamadas de emprego, publicadas na Internet, por grandes
empresas internacionais, percebemos que estas companhias procuram por mão
de obra especializada em BIM, particularmente, em nível superior. Um
especialista bastante solicitado é o Gerente BIM, conhecido, internacionalmente,
como ‘BIM Manager’.
Contudo, ao iniciar esta pesquisa, havia, no Brasil, poucos relatos de implantação
de BIM por parte de empresas de projeto e construção. Em virtude desse fato,
adveio uma questão: Como um profissional ganharia experiência em BIM se o
próprio mercado da Construção Civil ainda não utiliza esse conceito em seus
projetos e obras? Esta questão torna evidente o fato de que as instituições de
ensino não estão preparando profissionais para intervir e modificar essa
realidade.
Em nossa experiência profissional, no Ensino de Desenho Geométrico e
Geometria Descritiva (DGGD) temos procurado introduzir noções de CAD 2D e
3D, desde 1996 para alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Estadual de Londrina (UEL). A Escola Politécnica da USP (EPUSP)
o faz desde 1992. Entretanto, a maioria dos profissionais formados pelas escolas
de Arquitetura e de Engenharia Civil, no Brasil, tem conhecimento apenas do CAD
2D. Embora muitas escolas abordem a modelagem de sólidos, nem sempre
focalizam o ensino de ferramentas da área da Construção Civil (SCHEER et al.,
2007).
Inicialmente, pensamos nas mudanças que o uso de uma ferramenta BIM poderia
causar no ensino de DGGD, mas, após algumas pesquisas, percebemos que BIM
influenciaria todo o currículo. Hoje, nossa percepção é a de que BIM é, como
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afirmam Eastman et al. (2008a), “the harbinger of dramatic process changes 4”,
portanto, uma mudança de paradigma em processo de projeto e construção.

1.2 Justificativa para o desenvolvimento da pesquisa
Na ementa da primeira disciplina específica BIM5 oferecida para alunos de pósgraduação no Brasil, o Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos ressalta os motivos que
tornam indispensáveis a compreensão dos conceitos fundamentais de BIM:
Assim, a formação adequada de recursos humanos com a compreensão
dos conceitos fundamentais desta tecnologia é essencial não só para sua
adoção pelo mercado, bem como para os desenvolvimentos que serão
necessários para sua adaptação às peculiaridades da construção nacional
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009, p.2, grifo nosso)

Um dos principais benefícios que BIM proporciona é a possibilidade de um
processo de projeto e construção mais integrado, conforme ressaltam Eastman et
al. (2008a, p.1): “When adopted well, BIM facilitates a more integrated design and
construction process that results in better quality buildings at lower cost and
reduced project duration6”.
A principal motivação para a adoção de BIM é a sua ligação a várias aplicações e
tecnologias que dão suporte a diferentes propósitos em empreendimentos do
setor da construção, tais como: modelagem 3D, visualização, desenhos para
construção/fabricação,

simulações

de

energia,

análises

de

engenharia,

orçamentos, planejamento das etapas da obra, revisões de construtibilidade,
detecção de interferências, integração e gerenciamento de facilidades (AHN;
CHO; LEE, 2013).
Além disso, BIM dá suporte para a colaboração entre os agentes de uma equipe
de projeto. Contudo, esta integração só é possível se todos os membros da
equipe de projeto puderem trocar, livremente, os dados do modelo, através de
4
5
6

O precursor de dramáticas mudanças de processo (tradução da autora).
Modelagem da Informação da Construção (PCC5113).
Quando implementado adequadamente, BIM propicia um processo de projeto e construção mais
integrado que resulta em edificações de melhor qualidade e custo mais baixo, em menor tempo
(tradução da autora).
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diferentes aplicações e plataformas. Young, Jones e Bernstein (2007, p.4)
denominam esta capacidade de ‘interoperabilidade’: “If all members of a build
team can freely exchange data across different applications and platforms, every
member of the team can better integrate the project delivery7”.
Existem, hoje, diferentes definições para a expressão Modelagem da Informação
da Construção, pois se nota que cada autor tem uma percepção de BIM. Algumas
decisões importantes são tomadas de acordo com esta percepção, e se BIM está
sendo entendido apenas como uma nova ferramenta, as mudanças, no setor
educacional, terão menor probabilidade de acontecer. Em relação a isto, Denzer e
Hedges (2008, p.6) levantam uma preocupação:
Historically,

NAAB

and

ABET

have

never

imposed

prescriptive

requirements with regard to specific software platforms, nor have they set
clear expectations about computing skills. […] Therefore if BIM is seen
simply as a ‘new tool’, it can be expected that the accrediting bodies will
8

have little interest in mandating its use (DENZER; HEDGES, 2008, p.6).

De fato, muitos profissionais veem BIM apenas como uma ferramenta e/ou como
um modelo digital do edifício. Ao analisar várias definições de BIM, Ayres Filho
(2009), Santos (2009) e Mandhar e Mandhar (2013) concluíram que BIM tem sido
compreendido como: (a) processo/tecnologia (nova forma de trabalhar); (b)
produto ou modelo digital; (c) ferramentas (software) e (d) inteligência.
Para Eastman (2007), BIM significa um ‘processo’ que tem por base o modelo
digital do edifício. Para Succar (2008, p. 357) BIM significa uma interação de
processos, políticas e tecnologias: “BIM is a set of interacting policies, processes

7

Se todos os membros de uma equipe de projeto/construção podem trocar dados livremente
através de diferentes aplicações e plataformas, cada membro da equipe pode participar melhor
do desenvolvimento do empreendimento (tradução da autora).

8

Historicamente, NAAB e ABET não têm imposto exigências em relação a plataformas
específicas de software, nem mesmo expectativas claras sobre habilidades em computação.
[...] Portanto, se a BIM é vista, simplesmente, como uma ‘nova ferramenta’, pode-se esperar
que órgãos de certificação terão pouco interesse em impor seu uso (tradução da autora).
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and technologies, generating a methodology to manage the essential building
design and project data in digital format throughout the building's life-cycle9”.
Nesta Tese, são formuladas as seguintes definições para BIM - como processo
e como modelo respectivamente:
‘Modelagem da Informação da Construção é uma nova abordagem
metodológica para processos de negócios, que envolve projeto,
construção, gerenciamento e manutenção de edificações. Quando
implementada de forma plena, todos os agentes envolvidos podem
acessar, ao mesmo tempo, informações sobre o escopo de projeto,
cronogramas e orçamentos, que são de alta qualidade, confiáveis,
integrados e totalmente coordenados’.
‘Um Modelo da Informação da Construção é uma representação digital
3D e paramétrica das características físicas e funcionais de uma
edificação. Por ser baseado em padrões abertos de interoperabilidade,
ele serve como um recurso de compartilhamento de informações sobre
uma edificação, portanto, constitui base confiável para a tomada de
decisão pelos agentes envolvidos, durante todo o ciclo de vida da
mesma’.

Para conceituar ‘Educação BIM’, adotamos a seguinte definição:
‘O esforço para ensinar/aprender conceitos e usos de BIM, assim como,
para desenvolver/adquirir habilidades que permitam a capacitação
profissional em atividades relacionadas a projetos BIM. A Educação BIM
acadêmica fundamenta-se na provisão e entrega estruturada de um
grau ou certificado’.

1.3 Objetivos
Com a realização desta pesquisa, pretendemos alcançar os seguintes objetivos:

1.3.1 Objetivo Geral

9

BIM é um grupo de políticas, processos e tecnologias, que, ao serem interligados, requerem
uma metodologia para gerenciar os principais dados do empreendimento e do projeto do
edifício, em formato digital, ao longo de seu ciclo de vida (tradução da autora).
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Propor uma forma para introduzir BIM no currículo de cursos
tradicionais de Arquitetura e de Engenharia Civil no Brasil, como uma
contribuição para a formação do projetista.

1.3.2 Objetivos específicos
Discutir, a partir da literatura especializada, as áreas do currículo em
que BIM pode ser introduzido. Classificar tipos de colaboração que
podem ser ensinados aos alunos utilizando BIM; os obstáculos que,
possivelmente, deverão ser superados; as estratégias que podem ser
adotadas para superar os obstáculos; e os níveis de proficiência em
BIM, que, em cada caso, podem ser alcançados.
Identificar, a partir de literatura especializada e anúncios de empregos,
que tipos de funções BIM existem e quais são os campos de atuação
profissional que exercem estas funções. Em particular, delinear o perfil
de um competente Gerente BIM, a partir da definição de suas funções,
responsabilidades e competências, e comparar com o perfil de um
Gestor de Projetos.
Analisar um currículo de Engenharia Civil e um currículo de Arquitetura
e Urbanismo de uma universidade pública brasileira para identificar
disciplinas com potencial para a introdução de BIM, e investigar as
percepções dos professores dessas disciplinas quanto à introdução de
BIM no currículo desses dois cursos.
Propor, de modo sistematizado, a partir de uma discussão sobre o
papel dos agentes no fluxo de trabalho BIM, e de uma análise dos
currículos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, um
instrumento para auxiliar professores a implementar BIM em suas
disciplinas e revisar seu conteúdo com profissionais da área.

1.4 A Problematização como opção metodológica
Para alcançar os objetivos expostos acima, foi adotado como caminho de
pesquisa, a ‘Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez’ (MP). A
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escolha deste caminho foi motivada pelas principais características da MP: a
resolução intencional do problema por meio de uma reflexão e ação inventiva.
O Arco de Maguerez (ver Figura 1), base para a aplicação da MP, foi elaborado na
década de 70, do século XX, apresentado ao público a partir de 1977, por

Bordenave e Pereira (2011),
2011), e tem sido aplicado por Berbel e colaboradores na
área da Educação desde 1994 (COLOMBO; BERBEL, 2007).

Figura 1 - Arco de Maguerez

Fonte: Bordenave e Pereira (1989 apud COLOMBO; BERBEL, 2007)

O Arco de Maguerez é constituído por cinco etapas. A primeira delas é a
observação de um aspecto da realidade para a identificação do problema. A partir
da definição do problema, procura-se refletir a respeito dos possíveis fatores
envolvidos com o mesmo, ou seja, busca-se uma explicação para sua existência.
Com base nesta reflexão intencional, é possível perceber quais são os maiores
determinantes do problema e, assim, elaborar os pontos-chave 10 a serem
estudados na próxima etapa (BERBEL, 2012).
Na etapa da Teorização, que é a investigação propriamente dita, são compiladas
as informações necessárias para se estudar o problema, no âmbito de cada

Ponto-Chave. Os dados obtidos nesta etapa são analisados e discutidos com o
objetivo de se buscar um ‘sentido’ para eles, mas tendo sempre em mente o

problema. Na quarta etapa – a das Hipóteses de Solução – são elaboradas,
crítica e criativamente, várias possíveis soluções para o problema de pesquisa

(BERBEL, 2012).
10

Questões básicas, afirmações ou tópicos a serem investigados.

32

Por fim, a etapa da Aplicação à Realidade é aquela em que o pesquisador
estabelece um compromisso com seu meio, pois as decisões deverão ser
encaminhadas. A Aplicação permite fixar as soluções geradas e contempla o
comprometimento do pesquisador para voltar para a mesma realidade,
transformando-a em algum grau. Sobre este compromisso do pesquisador, Berbel
explica que:
[...] no mínimo, as pessoas que participaram com informações para o
estudo deverão receber o retorno de toda a elaboração feita por eles,
como uma singela, mas possível contribuição para ampliar seus
conhecimentos e/ou reflexões sobre o problema (ZAMBON, 2011, p.
203).

Assim, neste trabalho, foi assumido, previamente, o compromisso de apresentar
os resultados desta investigação em eventos científicos e publicar artigos.

1.4.1 O método ‘Análise de Conteúdo’
Orientados pela MP, na etapa de Teorização, pesquisamos, selecionamos e
analisamos um conjunto de documentos relacionados ao BIM e à Educação. O
processo de análise de documentos adotado, nesta investigação, baseou-se no
método de pesquisa qualitativa ‘Análise de Conteúdo’ (BARDIN, 2004).
Inicialmente formulado por Laurence Bardin, este método de pesquisa qualitativa
envolve um processo de categorização de dados textuais em grupos de entidades
similares ou categorias conceituais, com o objetivo de identificar padrões e
relacionamentos entre temas, que podem ser identificados a priori ou emergir da
análise (KRIPPENDORFF, 2004).
Utilizamos uma variação desse método, denominada, por Moraes e Galiazzi
(2007),

como

‘Análise

Textual

Discursiva

(ATD)’.

De

acordo

com

os

procedimentos da ATD, o pesquisador deve selecionar documentos do campo11
de investigação para formar um ‘corpus’12 capaz de produzir resultados válidos e
11

Área em que se desenvolve certa atividade.

12

Um conjunto de documentos para serem submetidos aos procedimentos analíticos (BARDIN,
2004, p.90).
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representativos em relação aos fenômenos investigados. A ATD utiliza uma
sequência recursiva de três componentes: (a) desmontagem; (b) categorização e
(c) metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2007).
O processo de desmontagem compreende a desintegração dos textos em
unidades de análise (significado ou sentido13). Ao realizar a leitura do texto, o
pesquisador constrói uma ‘Unidade de Registro’ para o documento, em que
registra as informações de acordo com sua interpretação (sentido).
No processo de categorização, há uma comparação constante entre as unidades
definidas no início da análise, o que leva a um agrupamento de elementos
semelhantes.

Os

conjuntos

de

elementos

que

apresentam

significação

aproximada constituem as categorias. Estas são nomeadas e definidas de forma
cada vez mais precisa e em diferentes níveis (categorias iniciais, intermediárias e
finais), que acabam por constituir os elementos do metatexto que se objetiva
escrever (MORAES; GALIAZZI, 2007).
As categorias podem ser definidas antes de se iniciar a análise dos textos
(método dedutivo) ou à medida que os textos são analisados (método indutivo),
neste caso, elas são denominadas: ‘emergentes’. Contudo, um conjunto de
categorias só é válido se for: (a) pertinente ao objeto de análise; (b) fiel ao que os
autores disseram e (c) homogêneo (MORAES; GALIAZZI, 2007). O metatexto é
uma compreensão inicial e parcial das categorias, podendo ser descritivo ou
interpretativo. Contudo, de acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p.39), este
precisa ser validado: “Os produtos de uma análise textual devem ser válidos e
confiáveis. Se submetidos aos autores dos textos originais do ‘corpus’, estes
precisam sentir-se contemplados nos resultados apresentados”.

1.4.2 Constituição do corpus
O corpus desta investigação constituiu-se com base em documentos previamente
existentes (relatórios, publicações científicas, descrições de empregos, ementas

13

Novos significados que se pautam em pontos de vista do pesquisador e na teoria que o

acompanha na pesquisa (PASSOS, 2009, p. 28).
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etc.) e em documentos produzidos, especialmente, para a pesquisa (respostas de
questionários on-line).
Para definir o corpus, foram selecionados documentos relacionados aos campos:
‘Ensino de BIM’ e ‘Especialistas BIM’. A análise dos documentos desenvolveu-se
em três momentos e, por este motivo, o corpus foi separado em: 1ª, 2ª e 3ª fase.
1ª fase – 06/2009 a 06/2010;
2ª fase – 07/2010 a 12/2011 e
3ª fase – 01/2012 a 08/2014
Os documentos analisados (N=408) estão dispersos em várias fontes e
apresentam fatos e ideias dos campos: ‘Ensino de BIM’, ‘Especialistas BIM’ e
‘Cargos BIM’. No texto da Tese, esses documentos são identificados pela
referência bibliográfica seguida de um código que identifica o corpus e o campo
ao qual a referência pertence (Tabela 1).
Tabela 1 – Quantidade de documentos analisados
CAMPO
Ensino de BIM Especialistas BIM Cargos BIM
Fase

Período

Grupo

N

Grupo

N

Grupo

N

1ª

2009-2010

A

138

C

41

E

30

2ª

2010-2011

B

99

D

28

3ª

2012-2014

F

57

G

15

Total: 408

294

Por exemplo, a referência Berwald (2008)

84
[19A]

30

ou (BERWALD, 2008

[19A])

é o

documento nº 19 do grupo A. Ele pertence ao campo Ensino de BIM e foi
analisado no período entre 2009 e 2010.

1.4.3 Levantamento das Unidades de Análise
Inicialmente, ao se efetuar a leitura dos textos, foram construídas ‘Unidades de
Registro’ para cada documento, as quais apresentam a referência, uma
transcrição do texto em inglês e um resumo do texto em português, que traduz o
nosso ‘sentido’ sobre o discurso do autor do documento.
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Passos (2009) explica que, na ATD, são construídas novas compreensões sobre
os textos analisados e, por este motivo, o método se aproxima, um pouco, da
‘Análise de Discurso’.
À medida que as ‘Unidades de Registro’ foram construídas, as ‘Unidades de
Análise’ (ou de pesquisa) foram elencadas seguindo alguns critérios que serão
explicados a seguir:
Para investigar o planejamento de disciplinas BIM, foram definidos os
seguintes critérios de análise: requisitos, metas/objetivos, conteúdos,
metodologias de ensino e avaliação. Durante o processo de análise textual,
alguns critérios foram acrescentados: atividades dos alunos, modelos BIM
e recursos pedagógicos.
Para construir uma lista genérica de competências BIM, foram definidos,
como critérios de análise, as seguintes competências individuais: aptidão,
qualificações, habilidade/capacidade, conhecimentos e atitudes.

1.5 Problematização sobre BIM e Educação
O objetivo da problematização é eleger o problema de pesquisa e definir os
pontos a serem estudados. Apresentamos, a seguir, a problematização da
realidade a partir do tema de pesquisa ‘Educação BIM’, focalizando a formação
dos projetistas de Arquitetura e de Engenharia Civil. Contemplamos, assim, as
duas primeiras etapas da MP: ‘Observação da Realidade’ e ‘Pontos-chave’.

1.5.1 Observação da Realidade e definição do problema de estudo
Desde 2006, várias pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de investigar
aspectos relacionados ao BIM. Um dos mais importantes estudos foi realizado por
Howard e Björk (2008)

[130A],

que investigaram 18 especialistas do setor de

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) e de academia, com o objetivo de
identificar barreiras e perspectivas para a tecnologia BIM. O estudo constatou que
algumas empresas utilizavam BIM, mas com dificuldades. Uma dessas
dificuldades era a falta de comunicação entre os agentes envolvidos no processo
de projeto e construção, assim, as organizações deveriam reconhecer a
necessidade de uma nova especialidade responsável pela coordenação espacial:
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o Gerente de Informação (Information Manager), que exerceria um papel
especial na equipe de projeto.
Esse especialista viria a ocupar o papel de um profissional que foi investigado por
Gallello e Freeman (2004)

[15C]:

o Modelador de Construção (Construction

Modeler). Contudo, na época em que o estudo foi desenvolvido, o trabalho desse
profissional envolvia, segundo Camps (2008)

[28A],

análise de construtibilidade,

orçamentos (modelagem de custos), cronograma da obra (simulação 4D e 5D) e
fabricação.
Atualmente, especialistas BIM, em particular, o Gerente BIM (BIM Manager),
estão sendo requisitados para trabalhar em grandes companhias que lhes
oferecem bons salários, mas, de acordo com Foster (2008)

[13C],

seus deveres e

responsabilidades ainda não estão uniformemente estabelecidos. Segundo
Salazar et al. (2006)

[98A],

a contratação de um Gerente BIM é um pequeno

investimento se comparado aos benefícios potenciais do uso de BIM.
Vários nomes têm sido atribuídos ao Gerente BIM, por exemplo:
Gerente de Informação (Information Manager);
Gerente da Construção Virtual (Virtual Construction Manager);
Arquiteto/Engenheiro Virtual (Virtual Architect/Engineer);
Construtor Digital (Digital Contractor);
Coordenador de Projeto Digital (Digital Project Coordinator);
Diretor de Projeto Digital (Digital Design Director);
Campeão BIM (BIM Champion);
Campeão IDS (IDS Champion);
Administrador BIM (BIM Administrator);
Especialista 4D (4D Specialist);
Modelador da Construção (Building Modeller);
Integrador do Modelo (Model Integrator);
Integrador BIM (BIM Integrator);
Coordenador BIM (BIM Coordinator);
Supervisor BIM (BIM Supervisor);
Líder BIM (BIM Leader);
Gerente de Modelagem (Modelling Manager); entre outros.
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Até 2008, o que se conhecia a respeito do Gerente BIM era seu papel como
coordenador de equipe e responsável pela produção e uso do modelo, além de
algumas competências, conforme esclarece Kymmell (2008, p.147)

[75A]:

“Direct

modeling experience is not required, but an understanding of the process and its
limitations is important to optimize the planning of the Project14”.
Além do Gerente BIM, também eram conhecidas as figuras: Operador BIM15 (BIM
Operator), responsável pela criação e análise do modelo, e Facilitador BIM (BIM
Facilitator), encarregado de ajudar o pessoal do canteiro de obras na visualização e
extração das informações do modelo (KYMMELL, 2008 [75A]).
Outra informação sobre o Gerente BIM dizia respeito à sua área de atuação, que
pode ser em escritórios de projetos, construtoras (EASTMAN et al.; 2008b

[33C])

e

organizações proprietárias de edifícios (EASTMAN et al.; 2008a [32C]).
Também era reconhecida a importância de se disponibilizar, nas empresas, de uma
pessoa responsável por gerenciar a produção do modelo: o Gerente do Modelo:
“Soon, we will see modelers and managers emerging from every discipline to
coordinate synchronization efforts16” (CAMPS; 2008, p.36 [28A]).
Kymmell (2008)

[75A] levantou

uma preocupação quanto ao fato de que a maioria das

empresas não estava conseguindo encontrar, entre seus empregados, pessoas
experientes nessa área, assim, precisaria treinar seus empregados ou encontrar
novos candidatos com as habilidades apropriadas.
Entretanto, os treinamentos, geralmente, não tornam o aprendiz fluente em BIM,
principalmente, quando estes são oferecidos por vendedores de software, que, na
maioria das vezes, focam a aprendizagem do software e não o processo BIM (LEE;
DOSSICK, 2012

[20F]).

Além disso, o processo de implementação de BIM é muito

mais do que, simplesmente, criar um grupo de usuários dentro da empresa
(SMARTMARKET REPORT, 2009, apud AHN; CHO; LEE, 2013 [19F]).
14

Não é exigida experiência direta de modelagem, mas é importante conhecimento do processo e

suas limitações para otimizar o planejamento do projeto (tradução da autora).
15

Envolve as funções de Modelador BIM e Analista BIM.

16

Em breve, nós veremos modeladores e gerentes emergindo de cada disciplina para coordenar

esforços de sincronização (tradução da autora).
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Se o papel do Gerente de Informação estivesse alinhado a um ensino apropriado
para os estudantes, quanto às técnicas BIM, isto faria com que empresas
assumissem um maior compromisso (HOWARD; BJÖRK, 2008

[130A]).

Um

treinamento qualificado de profissionais, em habilidades específicas em BIM,
mudaria o papel da universidade, pois esta passaria a introduzir, no mercado, um
profissional com essas habilidades (KYMMELL, 2008 [75A]).
Ensinar BIM na graduação não só reduz o esforço das empresas no que diz respeito
ao ensino e treinamentos, como também, possibilita a formação de profissionais que
podem mudar o paradigma da indústria da construção (AHN; CHO; LEE, 2013

[19F]).

Além desses benefícios, o ensino de BIM proporciona melhorias nos resultados de
aprendizagem dos graduandos (WU; ISSA, 2013a [14F]).
Nesse sentido, Manzione (2013) [1G] sugere que seja feito um questionamento e um
levantamento de como BIM já está sendo ensinado nas escolas de Engenharia Civil
e Arquitetura, pois, segundo ele, é na graduação que o futuro Coordenador de
Projetos poderá adquirir conhecimentos básicos sobre BIM. Entretanto, embora
pesquisadores e especialistas enfatizem a urgência em formar profissionais
capacitados em BIM, dois estudos evidenciaram que BIM ainda não estava sendo
amplamente abordado na universidade.
A primeira pesquisa, desenvolvida por Thomas, Grahan e Wall (2007),

[131A]

investigou profissionais de universidades e institutos de tecnologia na Irlanda. Um
dos objetivos era saber se os cursos estariam se esforçando para integrar a
Tecnologia de Informação (TI) e BIM no currículo. Surpreendentemente, 54% das
instituições afirmaram estar ensinando BIM, contudo, não ficou claro se este
conteúdo estava sendo desenvolvido de forma prática por essas instituições.
A segunda pesquisa, desenvolvida por Guidera (2007),

[129A]

investigou 23

faculdades norte-americanas. Um dos objetivos era saber até que ponto os
programas percebem BIM como um assunto relevante para a preparação
profissional dos estudantes. Constatou-se que, de modo geral, os cursos não dão
grande prioridade ao desenvolvimento de habilidades BIM e não alocam, nos
currículos, os conteúdos necessários para o desenvolvimento dessas habilidades.
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Recentemente, porém, uma pesquisa conduzida por Joannides, Olbina e Issa
(2012)

[22F],

em escolas de arquitetura e construção nos Estados Unidos e no

Canadá, constatou que o interesse pelo ensino de BIM é crescente e que
professores com conhecimento em BIM estão sendo contratandos para melhor
atender os estudantes.
Ao revisar a literatura técnica nacional, encontramos alguns registros de
experiências, teóricas e práticas, de ensino de BIM. Tiani (2008)

[132A],

por

exemplo, ao investigar publicações sobre Ensino de TI para Arquitetura, cita
alguns relatos de inclusão de conceitos de parametrização no ensino de projeto e
Ruschel e Fabricio (2008 apud NOME et al., 2010) [51F] relatam o ensino de BIM
para alunos de pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e USP, por meio de uma vídeo-conferência17.
Autores como Vincent (2004)
Oliveira, M. L. (2009)

[64B]

[118A],

Flório (2007)

[49A],

Nardelli (2008)

[83A]

e

relatam experiências no ensino de uma ferramenta BIM,

em disciplina curricular de informática, para estudantes do curso de arquitetura.
Esses autores discutem, também, a necessidade de mudanças estruturais nos
currículos e práticas das escolas de arquitetura brasileiras, além de questionarem
o ensino de Geometria Descritiva para arquitetura diante das possibilidades de
BIM.
Outros autores, como Oliveira, L. C. et al. (2009)
Andrade (2007)
[75B],

[2B],

Andrade et al. (2007)

[1B],

[66B],

Oliveira, M. R. (2009)

[65B],

Ruschel e Guimarães Filho (2008)

Araujo, N. S. (2009) [3B], Araujo, A. P. (2011) [4B] e Menezes et al. (2010) [61B],

discutem a necessidade de mudanças no ensino de projeto e desenho, em virtude
de BIM, e apresentam experiências no uso da ferramenta BIM em algumas
disciplinas de cursos de Arquitetura.
Além dessas, verificamos três experiências inovadoras de ensino, desenvolvidas
na Unicamp, que foram apresentadas por Ruschel e Guimarães Filho (2008) [75B] e
Ruschel et al. (2010)

[74B]:

(a) alunos de Arquitetura e de Engenharia Civil

desenvolveram, em equipe, a modelagem 3D e 4D de um projeto; (b) alunos de
17

Videoconferência disponível no endereço:

http://cameraweb.ccuec.unicamp.br/video/BWA0D3HZ2M34/
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Arquitetura trabalharam, em equipe, a modelagem/integração de projetos BIM e
fizeram cronogramas da obra; e (c) alunos de pós-graduação em Arquitetura e em
Engenharia Civil desenvolveram, em equipe, um projeto-piloto BIM.
Além desses relatos, Menezes et al. (2012) [28F] mapearam o ensino/pesquisa de
BIM no Estado de Minas Gerais e identificaram 3 instituições que o utilizam em
disciplinas de Arquitetura e Engenharia Civil. Ruschel, Andrade e Moraes (2013)
[26F],

avaliaram a abrangência dos esforços de ensino de BIM adotados no Brasil e

concluíram que BIM vem sendo implantado nos cursos de Arquitetura e
Engenharia Civil, de forma gradual e pouco efetiva. Checcucci, Pereira e Amorim
(2013)

[37F]

entrevistaram participantes do TIC2011 18 , que citaram temas 19

relacionados ao BIM para serem abordados e aprofundados no ensino.
Em virtude da escassez de publicações no Brasil, sobre ‘Educação BIM’, fato
posteriormente confirmado por pesquisas apresentadas no TIC 2011 e TIC 2013,
optou-se por investigar como o ensino de BIM está sendo abordado em países
onde este conceito é mais utilizado e difundido.
Assim, partindo da premissa de que BIM ainda não está sendo introduzido, de
forma ampla, em currículos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, em
universidades brasileiras, e de que empresas não dispõem de recursos humanos
devidamente capacitados para trabalhar no âmbito de projetos BIM, o Problema
foi definido com a seguinte questão:
‘Como preparar estudantes de Arquitetura e de
Engenharia Civil para que possam ingressar no
mercado de trabalho com conhecimentos e
habilidades em BIM?’

18

V Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção.

19

Integração de processos de projeto, técnicas construtivas, experiência em obras, integração
entre fases da obra e entre profissionais, operação de ferramentas CAD-BIM, programação de
computadores e banco de dados.
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1.6 Pontos-chave
1.6.1 Possíveis fatores associados ao problema
A partir da ‘Observação da Realidade’, algumas possíveis causas para o
Problema foram identificadas:
Professores desconhecem os conceitos de BIM;
Professores não estão interessados em aprender e ensinar BIM;
Professores não estão dispostos a mudar suas práticas de ensino;
Currículos não estão estruturados para suportar o ensino de BIM;
Os cursos não têm interesse em mudar seus currículos;
Não há espaço, nos currículos, para a introdução de novas disciplinas;
Faltam recursos para a aquisição de software BIM e hardware compatíveis;
Mercado de trabalho ainda não demanda especialistas em BIM;
Não há uma metodologia consolidada para o ensino de BIM;

1.6.2 Definição de Pontos-chave
Com o objetivo de responder à questão de pesquisa, 12 pontos-chave foram
elaborados para serem aprofundados na etapa da Teorização. Entretanto, vale
ressaltar que alguns deles foram determinados/modificados no transcorrer desta
pesquisa, em virtude de novas informações, de revisões dos artigos que foram
submetidos a eventos científicos e de sugestões da banca do exame de
qualificação.
Pontos Chaves:
1. Levantar experiências de ensino de BIM em escolas no exterior.
2. Identificar os desafios e os obstáculos enfrentados pelas escolas.
3. Investigar como algumas escolas conseguiram superar os obstáculos.
4. Investigar estratégias utilizadas para o planejamento de disciplinas BIM.
5. Mapear os tipos, funções e responsabilidades de especialistas BIM.
6. Investigar e estabelecer competências BIM.
7. Investigar empresas de construção civil, no Brasil, que têm adotado BIM.
8. Descrever como é um fluxo de trabalho BIM adotado por algumas empresas.
9. Identificar os papéis dos agentes no fluxo de trabalho BIM.
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10. Identificar quais são as competências relacionadas ao BIM que devem ser
desenvolvidas na escola e aperfeiçoadas na profissão.
11. Analisar um currículo de Arquitetura Urbanismo e um currículo de
Engenharia Civil de uma universidade brasileira.
12. Investigar percepções de professores desses dois currículos sobre o ensino
de BIM.

1.7 Formulação e Estruturação da Tese
Esta Tese está estruturada em sete capítulos e seis apêndices como descrito
abaixo:
Capítulo 1 – DEFINIÇÕES INICIAIS DA PESQUISA E PROBLEMATIZAÇÃO
SOBRE BIM E EDUCAÇÃO. Este capítulo compreende: a introdução; a
justificativa para o desenvolvimento da Tese; os objetivos; a metodologia; a
organização da Tese; uma observação da realidade; definição do problema de
estudo e os possíveis fatores associados ao problema; e os pontos-chave para
serem aprofundados durante a etapa de Teorização.
Capítulo 2 – ENSINO DE BIM NO CENÁRIO INTERNACIONAL. Neste capítulo
são apresentados: os procedimentos e resultados da pesquisa e os tipos de
colaboração e as formas de introdução de BIM no currículo. O capítulo apresenta:
os desafios enfrentados pelas escolas; um breve histórico sobre a evolução do
Ensino de BIM; como algumas escolas superaram os obstáculos, de modo a obter
reconhecimento da comunidade científica; as estratégias utilizadas para a
introdução de BIM nos currículos; os três níveis de proficiência em BIM; atividades
pedagógicas e metodologias recomendadas para o ensino de BIM; e as
conclusões do estudo.
Capítulo 3 – ESPECIALISTAS BIM: TIPOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES
E COMPETÊNCIAS. Este capítulo compreende: os procedimentos e resultados
da pesquisa; a hierarquia de cargos BIM; os eixos de carreira profissional e
gerencial; a carreira em outros contextos; o conceito de competência; as
competências individuais baseadas nas exigências do cargo; uma descrição de
habilidades e capacidades; as competências BIM; o perfil de um Gerente BIM;
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uma comparação entre o Gerente BIM e o Gestor de Projetos e as conclusões do
estudo.
Capítulo 4 – O PROCESSO BIM NO BRASIL E AS COMPETÊNCIAS
REQUERIDAS DO ARQUITETO E DO ENGENHEIRO CIVIL. Este capítulo
discute: a implementação de BIM por empresas de AEC, no Brasil; a definição de
um modelo teórico para o fluxo de trabalho BIM a ser utilizado no Brasil; o papel
de agentes no fluxo de trabalho BIM; as competências BIM que deveriam ser
ensinadas na universidade e as que deveriam ser aperfeiçoadas na profissão e
analisa disciplinas de dois currículos de uma universidade pública brasileira, de
forma a reunir subsídios para a elaboração de uma solução. Ao final, apresenta
as conclusões do estudo.
Capítulo 5 – INTRODUÇÃO DE BIM NO CURRÍCULO: UMA PROPOSTA. Este
capítulo compreende uma síntese da etapa de Teorização, assim, propõe
hipóteses para a solução do problema de pesquisa. Propõe três aplicações à
realidade: analisar dois currículos de uma universidade pública brasileira,
investigar

as

percepções

de

professores

desses

dois

currículos

e

desenvolver/testar um instrumento para ser utilizado por professores.
Capítulo 6 – INSTRUMENTO PARA PLANEJAMENTO DE DISCIPLINAS BIM.
Apresenta um instrumento semi-automatizado para ser utilizado por professores
no planejamento de disciplinas BIM.
Capítulo 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS – Apresenta a conclusão da pesquisa,
suas contribuições e trabalhos futuros.
Apêndice A – Lista de trabalhos publicados (resultantes da pesquisa).
Apêndice B – Citações dos trabalhos publicados (resultantes da pesquisa).
Apêndice C – Questionário on-line enviado para empresas nacionais.
Apêndice D – Questionário online enviado para professores.
Apêndice E – Ferramenta para planejamento de disciplinas com conteúdos BIM.
Apêndice F – Mapa dos dois currículos analisados.
A Figura 2 apresenta um esquema das etapas da pesquisa.

44

Figura 2 – Etapas da pesquisa

Fonte: A Autora, 2014
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CAPÍTULO 2
ENSINO DE BIM NO CENÁRIO INTERNACIONAL
Neste capítulo, iniciamos a Teorização (3ª etapa da MP) abordando os quatro
primeiros Pontos-Chave, com o intuito de obter informações acerca de
experiências de ensino de BIM no contexto internacional.
A partir de análise textual, construímos nosso ‘sentido’ a respeito de quatro
fenômenos: (a) escolas utilizam diferentes estratégias para ensinar BIM; (b)
escolas introduzem BIM no currículo de diferentes formas; (c) escolas enfrentam
obstáculos para ensinar BIM; e (d) algumas escolas superaram os obstáculos e
têm se destacado no ensino de BIM.
Os resultados deste estudo foram apresentados na International Conference on
Computing in Civil and Building Engineering – ICCCBE – ocorrida em 2010, em
Nottingham (UK) 20 . Outros resultados do estudo foram apresentados na 27th
International Conference on Applications of IT in the AEC Industry - CIB W78
2010, no Cairo (EG)21, e no TIC 2011, em Salvador (BR)22, e foram submetidos à
I BIM International Conference em Porto (PT)23.

2.1 Procedimentos e resultados da pesquisa
Para dar início à análise textual, foram selecionados alguns textos para leitura, os
quais, após novas e seguidas buscas, se somaram a um conjunto de 138 textos
20

O trabalho encontra-se publicado nos proceedings do referido evento, em Barison e Santos
(2010a), e contribuiu para a redação do artigo de Santos e Barison (2011) e da entrevista de
Baroni e Barison (2011), publicados em uma edição especial sobre BIM da Revista Construção
& Mercado.

21

O trabalho completo, com o título: ‘Review and Analysis of Current Strategies for Planning a
BIM Curriculum’ encontra-se publicado nos proceedings do referido evento, em Barison e
Santos (2010c).

22

O trabalho encontra-se publicado em Barison e Santos (2011c). Uma versão expandida desse
artigo foi publicada na Revista ‘Gestão & Tecnologia de Projetos’ em Barison e Santos (2011d).

23

O trabalho encontra-se publicado nos proceedings do referido evento, em Barison e Santos
(2013).
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(N=138) que constituíram o grupo A, ou seja, uma base de dados resultante de
um levantamento realizado no período entre 06/2009 e 06/2010, a partir da qual
foi possível iniciar uma investigação qualitativa e quantitativa (Quadro 1).
Quadro 1 – Documentos do grupo A
N

1

Referência

N

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

American Institute of Architects
(2007)
American Institute of Architects
(2006)
American Institute of Architects
(2008)
American Institute of Architects
(2009)
Autodesk Inc. (2005)
Autodesk Inc. (2007a)
Autodesk Inc. (2007b)
Autodesk Inc. (2007c)
Autodesk Inc. (2007d)
Autodesk Inc. (2007e)
Autodesk Inc. (2007f)
Autodesk Inc. (2008b)
Autodesk Inc. (2008c)
Autodesk Inc. (2008d)
Autodesk Inc. (2009)
Arce Cal Poly (2009)
Beaubois (2009)

18
19
20
21
22
23

Becerik (2008)
Berwald (2008)
Brigham Young University (2010)
BIM Forum (2007)
BIM Journal (2010)
Byrne (2009)

87
88
89
90
91
92

24
25
26
27
28
29
30

Boza (2008)
Breeden (2007)
Bronet et al. (2007)
Biagini (2007)
Camps (2008)
Carnegie Mellon University (2008)
Catholic University of America
(2009)
Chasey e Pavelko (2010)
Christenson (2006)
Cheng (2006)
Chong (2008)

93
94
95
96
97
98
99

2
3
4

31
32
33
34

Referência

70

Khemlani (2006)

71

Khemlani (2007)

72

Kiker e Stafford (2009)

73

Kiviniemi e Fischer (2009)

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Ku (2008)
Kymmell (2008)
Lane Community College (2007)
Livingston (2008)
Lulea University of Technology (2008)
Madison Area Technical College (2003)
Mulva e Tisdel (2007)
Messner, Riley e Horman (2005)
Messner (2008)
Nardelli (2008)
Nelson (2008)
Nielsen, Fleming e Kumarasuriyar (2009)
North West Arkansas Community
College (2008)
Önür (2009)
Rassati, Baseheart e Stedman (2010)
Denzer e Hedges (2008)
Rex e Park (2008)
Reames (2009)
Royal Melbourne Institute of Technology
(2009)
Roux (2010)
Rundell (2005)
Sabongi (2009)
Sacks e Barak (2010)
Sah e Cory (2008)
Salazar, Mokbel e Aboulezz (2006)
Scheer (2006)

100
101
102
103

Schmelter e Cory (2009)
Sylvester e Dietrich (2010)
Stagg (2009)
South Puget Sound Community College
(2009)

Continua
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N

Referência

N

Referência

35
36
37
38
39
40

Colorado State University (2009)
Cosumnes River College (2008)
Celani e Medrano (2009)
College of San Matteo (2008)
Dicker e Snyder (2008)
Dilg (2008)

104
105
106
107
108
109

41
42
43

Dong (2008)
Dong (2009)
Dong, Doerfler e Montoya (2009)

110
111
112

44
45
46
47
48

Evers, Conley e Klosky (2007)
Dossick (2008)
Drexel University (2010)
Estes, Nuttall e Mc Daniel (2008)
Fithian e McCuen (2009)

113
114
115
116
117

49
50
51
52
53

Florio (2007)
Florida International University (2010)
George Mason University (2009)
Gier (2008)
Goldberg (2007)

118
119
120
121
122

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Mutai e Guidera (2008)
Harty (2010)
Hedges (2008)
Hedges et al. (2008)
Henderson e Jordan (2009)
Hjelseth (2008)
Hoistad (2008)
Honolulu Community College (2009)
Horne, Roupè e Johansson (2005)
Hoon (2006)
Hu (2007)
Issa, Olbina e Suermann (2008)
International Alliance for
Interoperability (2008)
Johnson e Gunderson (2009)
Jordan e Tran (2008)
Kensek e Kumar (2008)

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Talbott (2009)
Tanyer (2009)
Taylor e Sattinene (2007)
Taylor, Liu e Hein (2008)
Techel e Nassar (2007)
Technical University of Denmark
(2010)
Texas A&M University (2007)
Texas A&M University (2009)
Tampere University of Technology
(2010)
Universidade de São Paulo (2009)
University of Cincinnati (2006)
University of Maryland (2007)
University of Reading (2009)
University of Wisconsin–Milwakee
(2008)
Vincent (2004)
Wayne State University (2008)
Weber e Hedges (2008)
Western Illinois University (2007)
Wentworth Institute of Technology
(2009)
Woo (2007)
Uwakweh (2008)
Plume e Mitchell (2007)
Varma (2009)
Vogt (2010)
Triton College (2009)
Guidera (2007)
Howard e Björk (2008)
Thomas, Graham e Wall (2007)
Tiani (2008)
Ibrahim (2007)
Hedges e Denzer (2007)
Yan e Liu (2007)

136
137
138

Smit, Wall e Betts (2005)
Hietanen e Drogemuller (2008)
Casey (2008b)

67
68
69

Fonte: A Autora, 2010
Outra pesquisa por documentos, realizada no período entre 07/2010 e 12/2011,
contribuiu para complementar a base de dados inicial, porém, os novos dados
constituíram o grupo B, formando um conjunto de 99 textos (N=99) (Quadro 2).
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Quadro 2 – Documentos do grupo B
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Referência

Andrade et al. (2007)
Andrade (2007)
Araujo, N. S. (2009)
Araujo, A. P. (2011)
ASC (2011)
Arnold (2010)
Autodesk Inc. (2008a)
Barham, Meadati e Irizarry (2011)
Becerik-Gerber (2010)
Becerik-Gerber e Ku (2011)
Becerik-Gerber, Gerber e Ku (2011)
Becker, Jaselskis; McDermott (2011)
Brown (2008)
Brodeschi (2008)
Brito et al. (2011)
Burr (2009)
Brown; Peña e Folan (2009)
Casey (2008a)
Carvalho e Pereira (2011)
Celani e Vaz (2011)
Chen e Gehrig (2011)
Chipley (2010)
Clevenger et al. (2010)
Columbia University (2010)
Construtech (2011)
Corrêa Júnior (2011)
Czègè (2010)
Dederichs, Karlshoj e Hertz (2011)
Deel (2010)
Denzer e Gardzelewski (2011)
Deutsch (2011)
Dossick e Peña (2010)
Douglass e Leake (2011)
Douglass (2010)
Dunn e Setterfield (2009)
Expert (2008)
Fischer (2011)
Floyd e Seidler (2010)
Gier (2007)
Gier, Loftin e Coogan (2006)
Glick, Clevenger e Porter (2011)
Glick, Porter e Clevenger (2010)
Gijezen et al. (2010)
Gordon, Azambuja e Werner (2009)
Graphisoft (2010)
Hedges (2010)
Holland et al. (2010)
Hu e Guo (2011)
Hyatt (2011)
Illinois Institute of Technology (2011)

N

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Referência

Joannides, Issa e Olbina (2011)
Jones et al. (2011)
Kensek (2009)
Klotz et al. (2009)
Koch e Hazar (2010)
Korman e Simonian (2010)
Liu e Kramer (2011)
McCuen e Fithian (2010)
MacDonald e Mills (2011)
McNally (2011)
Menezes et al. (2010)
Muller et al. (2010)
Nawari, Itani e Gonzalez (2011)
Oliveira, M. L. (2009)
Oliveira, M. R. (2009)
Oliveira, L. C. et al. (2009)
Orbi Arquitetura (2009)
Pishdad, Bosorgi e Belliveau (2010)
Puddicombe, Lutz e Stephenson (2010)
Rashed-Ali et al. (2010)
Qi et al. (2010)
Rêgo e Nunes (2011)
Richards e Clevenger (2011)
Ruschel et al. (2010)
Ruschel e Guimarães Filho (2008)
Ruschel et al. (2011)
Salazar, Vadney e Ecleston (2010)
Schimidt et al. (2009)
Seletsky (2011)
Setterfield, Dunn e Marcks (2010)
Sharag-Eldin e Nawari (2010)
Starzyk e McDonald (2010)
Strelzoff, Sulbaran e Percy (2010)
Taiebat, Ku e McCoy (2010)
Texas A&M University (2010)
University of Washington (2009)
University of Salford (2011)
Vries et al. (2010)
Wu, Issa e Giel (2010)
Wong, Wong e Nadeem (2011)
Heintz (2010)
Pavelko e Chasey (2010)
Pollock (2010)
Dib e Koch (2010)
Irizarry e Meadati (2009)
Lockley (2011)
BIM Academy (2011)
Coates, Arayici e Koskela (2010)
Leeuwen, Peralta and Sampaio (2008)

Fonte: A Autora, 2011
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Os documentos pesquisados no período entre 01/2012 e 07/2014 contribuíram
para complementar as duas bases iniciais, porém, os novos dados constituíram o
grupo F, formando um conjunto de 57 textos (N=57) (Quadro 3). Um fator que
diferencia os documentos do grupo F dos grupos A e B são as citações feitas
pelos autores dos artigos publicados por Barison e Santos, durante esta pesquisa.
Quadro 3 – Documentos do grupo F
N
1*
2*
3
4
5

Referência

Hedges e Beach (2012)
Cooksey e Schiff (2012)
Zdepski, Goldman e Hoon (2007)
BCA Academy (2012)
Mathews (2013)

N
29*
30*
31*
32*
33*

6
7*

Australian Institute of Architects (2012)
Rems (2012)

34*
35

8
9

Kang (2012)
Kim (2012)

36*
37

10 MacDonald (2012)
11* Nejat, Darwish e Ghebrab (2012)
12* Xu e Tsao (2012)

38
39
40

13
14*
15
16*
17*
18*
19
20*
21
22*
23
24*
25*
26*
27*
28*

41
42
43*
44*
45*
46
47
48*
49*
50*
51
52*
53*
54*
55*
56*
57

Lee e Hollar (2013)
Wu e Issa (2013a)
Gao, McIntyre e Ge (2012)
Dobelis (2013)
MacDonald e Mills (2013)
Kemper (2012)
Ahn, Cho e Lee (2013)
Lee e Dossick (2012)
Marques (2013)
Joannides, Olbina e Issa (2012)
Peterson et al. (2011)
Maghiar, Jain e Sullivan (2013)
Miller, Farnsworth e Weidman (2013)
Ruschel, Andrade e Morais (2013)
Kassem, Brogden e Dawood (2012)
Menezes et al. (2012)

Referência

Monson (2013)
Sacks e Pikas (2013)
Pikas, Sacks e Hazzan (2013)
Checcucci e Amorim (2013)
Romcy, Cardoso e Miranda
(2013)
Roehl e Shannon (2013)
Hallowell, Tatum e Rowings
(2013)
Magiera (2013)
Checcucci, Pereira e Amorim
(2013)
Mandhar e Mandhar (2013)
Bernstein (2011)
Marble, Benjamin e Kurgan
(2011)
Liébana (2013)
Saugo (2013)
Wu e Issa (2014a)
Maghiar (2014)
Wang e Leite (2014)
Rodriguez (2014)
Xie e Boden-McGill (2014)
Wu e Issa (2013b)
Wu e Issa (2013c)
MacDonald e Granroth (2013)
Nome et al. (2010)
Dossick, Lee e Foleyk (2014)
Thomas et al. (2014)
Abo Neama e Mahdy (2014)
Lucas (2014)
Cooksey (2012)
Rooney (2014)

( * ) Autores que citam Barison e Santos

Fonte: A Autora, 2014
A maioria dos textos do grupo A é constituída por artigos publicados em anais de
eventos internacionais (39%) e por ementas de disciplinas com conteúdo BIM
(31%), dados que podem ser observados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Fontes dos documentos do grupo A
Número do documento no Quadro 1

N=138 100% Fonte

17, 19, 24, 26, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 74, 77, 80, 81, 82,
83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 107, 108, 118,
120, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 134, 135,
136, 137, 138

54

39%

Eventos
internacionais

18, 20, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 51,
61, 63, 65, 68, 73, 76, 78, 79, 84, 86, 90, 91, 92, 102,
103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 119, 121, 122

43

31%

Ementas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21,
22, 66, 128

20

15%

Sítios da
Internet

28, 31, 33, 53, 58, 69, 70, 71, 72, 94, 96, 10, 88, 130

14

10%

Periódicos

78, 105, 127, 132

4

3%

Outros*

27, 37, 49

3

2%

Eventos
nacionais

( * ) Significa uma ocorrência em fontes diferentes

Aproximadamente a metade (50%) dos textos do grupo B é constituída por artigos
publicados em anais de eventos internacionais, conforme mostra a Tabela 3.
Tabela 3 – Fontes dos documentos do grupo B
Número do doc. no Quadro 2

N =99

100%

Fonte

1, 3, 6, 8, 10, 12, 18, 21, 22, 23, 30, 32, 50
33, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49,
55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 68,
69, 70, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83,
84, 89, 91, 92, 93, 94, 98, 99

50%

Eventos internacionais

5, 7, 13, 17, 25, 31, 35, 36, 45, 52, 60,
67, 85, 95, 96, 97

16

17%

Sítios da Internet

2, 4, 15, 16, 19, 20, 62, 66, 72, 75, 76

11

11%

Eventos nacionais

11, 28, 37, 48, 51, 53, 54, 79, 90

9

9%

Periódicos

9, 14, 24, 27, 29, 50, 86, 87, 88

9

9%

Ementas

26, 34, 43, 74

4

4%

Outro(s)
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Os documentos do grupo F são, em sua maioria, publicações de eventos
internacionais (38%) e periódicos (32%), dados que podem ser observados na
Tabela 4.
Tabela 4 – Fontes dos documentos do grupo F
Número do doc. no Quadro 3

N =57

(100%)

Fonte

2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22
24, 25, 29, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52,
54, 55

38%

Eventos internacionais

3, 4, 18, 41, 57

5

9%

Sítios da Internet

28, 32, 33, 42, 51

5

9%

Eventos nacionais

1, 8, 9, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 18
34, 35, 38, 37, 45, 48, 53

32%

Periódicos

0

0

0

Ementas

5, 6, 7, 36, 39, 40, 56

7

12%

Outro(s)

Os Quadros 4 e 5 apresentam os autores dos documentos utilizados para
identificar as experiências de ensino de BIM em 75 escolas nos Estados Unidos
(N=75) e 28 de outros países, respectivamente (N=28). Em ambos os Quadros,
os grupos A e B são separados em duas colunas e os números representam as
referências contidas nos Quadros 1 e 2.
Quadro 4 – Instituições de países norte-americanos
N
1
2

País Instituição (N=75)
USA
USA

HCC
SCAD

3
4
5
6

USA
USA
USA
USA

7
8
9

USA
USA
USA

10 CAN

UMN
SHS
The U
UC
Berkeley
CMU
FIU
Miami
Dade
Humber

11 USA

CSM

Honolulu Community College
Savannah College of Art and
Design
University of Minnesota
Santiago High School
University of Utah
University of California - Berkeley
Carnegie Mellon University
Florida International University
Miami Dade College
Humber College Institute of
Tech.and Advanced Learning
College of San Mateo

Grupo A

Grupo B

61

5, 94
70, 32, 7, 33, 2
72
99, 4
53
3, 14, 29, 53
50

15, 17

28

22
38

Continua
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N País Instituição (N=75)
12 USA UWMUniversity of WisconsinSARUP
Milwaukee/School of Architecture and
Urban Planning
13 USA FSU
Ferris State University
14 USA NCSU
North Carolina A&T State University
15 USA NJIT
New Jersey Institute of Technology
16 USA MSE
17 USA UWM-SE
18 USA YU
19 USA LCC
20 USA UMSAPP
21
22
23
24
25
26
27

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

28
29
30
31

USA
USA
USA
USA

CUA
UNC
MATC
TC
TTU
CRC
Virginia
Tech
MIT
RISD
BAC
CSU1

Milwaukee School of Engineering
University of WisconsinMilwaukee/School of Engineering
Yale University
Lane Community College
University of Maryland- School of
Architecture, Planning and
Preservation
Catholic University of America
University of North Carolina
Madison Area Technical College
Triton College
Texas Tech University
Cosumnes River College
Virginia Polytechnic Institute and State
University
Massachusetts Institute of Technology
Rhode Island School of Design
Boston Architectural College
California State University

Grupo A
Grupo B
102, 68, 39,
104
40
78
124
25
1, 6, 53, 63, 5
25
96
96
53
76
87, 115
30
84
79, 84
128
90
36
1, 74, 10
96, 53
53
71
75, 52

32 USA UF

University of Florida

65

33 USA PHS
34 USA CSU2

Preble High School
Colorado State University

1, 11
35, 67

35 USA SHS
36 USA USC

Santiago High School
University of Southern California

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Brigham Young University
United States Military Academy
University of Kansas
George Mason University
Wayne State University
University of Illinois - Chicago
Western Illinois University
Texas State University
Minnesota State University
Arizona State University
University of Cincinnati

3, 13
94, 69, 18,
12
96, 1, 9, 20
44
34
96, 51, 138
119
3, 17
121, 123
80
95
31
114, 124,
88

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

BYU
USMA
UK
GMU
WSU2
UIC
WIU
TSU
MSU1
ASU
UC1

78

21

8, 68,10,
9, 12
77
5, 49, 39,
40
89, 81,
78, 89,
63, 51
23, 41,
42, 73
11, 10, 9,
53
5, 20, 16
22, 18

5, 78
92

Continua
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N

48
49
50
51

País Instituição (N=75)
USA
USA
USA
USA

UW1
U.Va
WPI
NWACC

52 USA

UW3

53
54
55
56

USA
USA
USA
USA

Penn State
OU
AU
Cal Poly

57
58
59
60
61

USA
USA
USA
USA
USA

MSU2
UW2
UNL
SU
NYU-Poly

62 USA
63 USA
64 USA
65 USA
66 USA

Purdue
RCC
Georgia
Tech
NU
TAMU

67 USA

SPSCC

68 USA
69 USA
70 USA

BGSU
CUA
MWSU

71
72
73
74

ECU
K-State
DU
WIT 1

USA
USA
USA
USA

75 USA

WSU1

University of Washington
University of Virginia
Worcester Polytechnic Institute
Northwest Arkansas
Community College
University of Wyoming

Pennsylvania State University
University of Oklahoma
Auburn University
California Polytechnic State
University
Montana State University
University of Wisconsin
University Nebraska-Lincoln
Stanford University
Polytechnic Institute of New
York University
Purdue University
Riverside Community College
Georgia Institute of Technology
Norwich University
Texas A&M University
South Puget Sound Community
College
Bowling Green State University
Catholic University of America
Missouri Western State
University
East Carolina University
Kansas State University
Drexel University
Wentworth Institute of
Technology
Washington State University

Grupo A

96, 45, 23
8
98
86

120, 4, 56, 134,
89, 57
81, 82, 15, 87
48
107, 106
15, 41, 42, 43,
47, 16
77, 3, 19,17, 57
117
60, 57
3, 96
96
100, 97
72
87, 22
87
87, 110, 111,
135
103

Grupo B

32, 86, 17
77
30

47
58
78, 57
56, 82, 60,
78

37
55

85, 78

54, 129
24, 58
125, 126
101
127
46, 127, 21
122
67

Fonte: A Autora, 2014
Quadro 5 – Instituições de outros países
N
1
2
3
4
5
6
7

País

SWE
ISR
TUR
UAE
SGP
DEU
RSA

Instituição (N=28)
LTU
Technion
METU
SHARJAH
NUS
RWTH
NMMU

Luleå University of Technology
Israel Institute of Technology
Middle East Technical University
University of Sharjah
National University of Singapore
Aachen University
Nelson Mandela Metropolitan Univ.

Grupo A

96, 66, 78
96A
105
108
66
15
14

Grupo B
90
15
15
90

Continua
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N

País Instituição (N=28)

Grupo A

Grupo B

9

NOR

66, 59

90

10
11
12
13
14

DNK
DNK
UK
UK
BRA

66
66
62
22, 73
113

90

83, 49,
118

76, 67, 3

8

NOR

16 BRA

Norwegian University of Life
Sciences
NTNU
Norwegian University of Science
and Technology
AAU
Aalborg University
ECC
Engineering College of Copenhagen
UN1
University of Northumbria
Salford
The University of Salford
EPUSP
Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo
Mackenzie Universidade Presbiteriana
Mackenzie
Unicamp
Universidade de Campinas

17 AUS

UNSW

University of New South Wales

18 AUS

RMIT

19 AUS

QUT

20 CHN
21 CHN

TJU
SCUT

22
23
24
25
26
27
28

THU
HIT
UR
UP
KEA
DTU
TUT

Royal Melbourne Institute of
Technology
Queensland University of
Technology
Tongji University
South China University of
Technology
Tsinghua University
Harbin Institute of Technology
University of Reading
University of Pretoria
Københavns Erhvervsakademi
Technical University of Denmark
Tampere University of Technology

15 BRA

CHN
CHN
UK
RSA
DNK
DNK
FIN

UMB-IMT

66

96, 22,
125
92
85, 136,
137
15, 64
15
15
15
116
93
55
109
112, 137

52, 96, 97
87, 78, 98

74, 76, 20,
75, 37
90

90
48, 56

78
28
90

Fonte: A Autora, 2014
Entre as instituições que não contribuíram para o estudo inicial, estão 34 escolas
pertencentes ao grupo B (Quadro 6) e 43 escolas pertencentes ao grupo F
(Quadro 7).
Quadro 6 – Instituições identificadas no período 2010-2011
N
1
2
3
4
5
6
7
8

País Instituição (N=34)
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

USM
UT1
UNT
COLUMBIA
MU
SCC
SPSU
SIUE

University of Southern Mississippi
University of Texas
University of North Texas
Columbia University
Marymount University
Sinclair Community College
Southern Polytechnic State University
Southern Illinois University Edwardsville

Grupo B

83
70
6
24, 40
38
35, 80
95, 8
44

Continua
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N

País Instituição (N=28)
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
NLD
NDL
BRA
CHN
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA

UI-UC
ISU
UO
DRURY
UAl
IIT
KSU
TU/e
UT2
Barão de Mauá
PolyU
UFRGS
UFRJ
FUMEC
UNIFLU/FAFIC
UFPR
IFPE
UFAL
USJT
EESC – USP

Grupo A

29
30
31
32
33

BRA
AUS
AUS
DNK
FIN

UFSC
UTS
UNISA
KU
HUT

66
59
59
90
90

34

USA

NU

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

University of Illinois - Urbana-Champaign
Iowa State University
University of Oregon
Drury University
University of Alabama
Illinois Institute of Technology
Kent State University
Eindhoven University of Technology
University of Twente
Universidade Barão de Mauá
Hong Kong Polytechnic University
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Univ. Fundação Mineira de Ed. e Cultura
Centro Universitário Fluminense
Universidade Federal do Paraná
Instituto Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Alagoas
Universidade São Judas Tadeu
Escola de Engenharia de São Carlos –
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Santa Catarina
University of Technology Sidney
University of South Australia
University of Copenhagen
Helsinki University of Technology (atualmente
Aalto University)
Norwich University

33, 34
12
27, 29
46
54
50
81
88
43
76
76, 90
15
19, 4
61
64
62
72
1, 2
26
65

69

Fonte: A Autora, 2014
Quadro 7 – Instituições identificadas no período 2012-2014
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

País
USA
USA
USA
USA
AUS
USA
USA
USA
UK
USA
BRA
USA
USA
POL
BRA
UK
UK
UK

Instituição (N=31)
Clemson
Lafayette
GSU
NDSU
RTU
WCU
PNCC
DIT
TU
MSU
UFC
TCU
UC2
CUT
UNIVASF
UL
GLAM
WLV

Clemson University
Lafayette College
Georgia Southern University
North Dakota State University
Riga Technical University
Western Carolina University
Pacific Northwest Center for Construction
Dublin Institute of Technology
Teesside University
Mississippi State University
Universidade Federal do Ceará
Texas Christian University
University of Colorado
Cracow University of Technology
Universidade Federal do Vale do São Francisco
University of Lincoln
University of Glamorgan
University of Wolverhampton

Grupo F

2, 55
7
14, 16, 24
15
16
19
20
21
27
29
33
34
35
36
37
38
18
38, 57
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N

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

País

USA
UK
ESP
FRA
BRA
USA
USA
USA
IRE
EGITO
USA
USA
USA
AUS
AUS
AUS
CHN
UK
UK
UK
UK
UK
UK
CAN
CAN

Instituição (N=31)
IADT
LIV
UEM
ENSA
UFFS
UARK
UW-Stout
PVAMU
WIT2
HU2
LSU
OSU
RWU
UN2
Curtin
UWA
HUST
Sheffield
BCU
South Wales
UCL
MDX
GCU
George Brown
ACAAT

F
International Academy of Design and Tech.
38
University of Liverpool
38
Universidad Europea
41
École Nationale Supérieure d'Arch. de Toulouse 21
Universidade Federal da Fronteira Sul
42
University of Arkansas
47
University of Wisconsin-Stout
46
Prairie View A&M University
51
Waterford Institute of Technology
53
Helwan University
54
Louisiana State University
52
Oregon State University
52
Roger Williams University
52
University of Newcastle
57
Curtin University
57
University of Western Australia
57
Huazhong University of Science and Technology 57
University of Sheffield
57
Birmingham City University
57
University of South Wales
57
University College London
57
Middlesex University
57
Glasgow Caledonian University
57
George Brown College
57
Algonquin College of Applied Arts and Tech.
57

Fonte: A Autora, 2014
Durante a análise dos textos do grupo A, uma lista de códigos foi gerada para
ajudar na identificação da área de cada disciplina BIM. Da análise, emergiram oito
(N=8) categorias, conforme pode ser observado no Quadro 8. Verificou-se,
também, se a disciplina contemplava a prática/ensino de algum tipo de
colaboração, além de outros dados que podem ser visualizados no Quadro 9.
Quadro 8 – Áreas do currículo e seus respectivos códigos
Código da área Área do Currículo
S
DGR
M
BT
W
BIM
TP
PP

Ateliê de Projeto (Design Studio)
Representação Gráfica Digital (Digital Graphics Representation)
Gerenciamento (Management)
Tecnologia de Construção (Building Technology)
Oficina (Workshop)
Disciplina BIM específica (BIM Course)
Trabalho final de conclusão de curso (Thesis Project)
Prática Profissional ou Estágio (Professional Practice or Internship)

Fonte: A Autora, 2014
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Quadro 9 – Dados adicionais
Código

Critérios

Nome/sigla

Nome da Universidade/Faculdade

Escola e curso

Nome da(s) Escola/Departamento(s) e curso(s)

Nível

Grau educacional do curso

Instrução

Nome e código da(s) disciplina(s)

Professor

Nome e e-mail dos professores

Ano/curso

O ano de oferta da(s) disciplina(s) dentro do currículo

Ano

O ano de introdução do ensino de BIM na instituição

Obrigatória

Obrigatoriedade da(s) disciplina(s)

Software

Ferramenta(s) BIM utilizada/ensinada(s) na disciplina

Prêmio

Prêmio(s) BIM recebido(s) pela instituição

Evento

Evento(s) BIM promovido(s) pela instituição

IFC

Utilização/ensino do padrão Industry Foundation Classes (IFC)
na(s) disciplina(s)

Colaborador

Se na(s) disciplina(s) há consultoria com colaboradores da indústria

Colaboração

Prática/ensino de algum tipo de colaboração

Fonte: A Autora, 2014
Com base nessas informações, foi possível delinear a evolução do ensino de BIM
e identificar as instituições que mais se destacaram nesse campo. No entanto, os
documentos analisados nem sempre apresentavam todas as informações do
Quadro 9.
A análise dos documentos do grupo A resultou na identificação de 103 instituições
que ensinam BIM em cursos de Arquitetura, Engenharia Civil e Gerenciamento da
Construção (Construction Management) 24. A grande maioria, que corresponde a
75 (73%), está localizada nos Estados Unidos, e a minoria, que corresponde a 28
(27%), está localizada em outros países (Figuras 3 e 4).

24

No Brasil, este curso existe apenas em nível de pós-graduação.
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Figura 3 – Instituições localizadas nos Estados Unidos

Fonte: A autora, 2010

Figura 4 - Instituições localizadas em outros países

Fonte: A autora, 2010
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2.2 Tipos de colaboração e formas para se introduzir BIM no
currículo
A primeira estratégia, o oferecimento de disciplina especializada, presta-se bem
para o contato com ferramentas e para a compreensão dos conceitos mais
técnicos do BIM. Esta forma também pode ocorrer por meio da incorporação de
novos conteúdos em disciplinas já existentes.
A vantagem de oferecer uma disciplina especializada que ensine conceitos e usos
de BIM é permitir um aprofundamento no estudo de usos de BIM, mas nesse
caso, é importante que os alunos tenham alguns conhecimentos prévios de
conceitos relacionados ao BIM (LUCAS, 2014 [55F]).
A colaboração intracurso é um modelo de ensino por meio do qual se pode
ensinar a criar, desenvolver e analisar modelos BIM ou até ensinar conceitos BIM
mais subjetivos e simular a colaboração em um empreendimento real, mas
sempre com estudantes de um mesmo curso, por exemplo, Engenharia Civil ou
Arquitetura.
No ateliê de projeto integrado/interdisciplinar, os alunos de Arquitetura, de
Engenharia e de Gerenciamento da Construção trabalham, colaborativamente, no
desenvolvimento de um projeto. Este modelo de Ateliê é estruturado em torno do
conceito de que os alunos formam uma equipe de projeto integrado. Neste
modelo de ensino, que denominamos colaboração interdisciplinar, estudantes
de dois ou mais cursos, na mesma universidade, aprendem conceitos BIM e
simulam uma colaboração real, vivenciando situações práticas.
Uma variação dessa estratégia, especialmente adotada por universidades que
possuem apenas o curso de Arquitetura ou de Engenharia Civil, é a colaboração
à distância entre estudantes de diferentes universidades. Neste modelo,
estudantes de duas ou mais universidades interagem e são expostos a situações
e tecnologias típicas da colaboração à distância, cada vez mais importantes no
cenário atual de globalização.
A maioria das experiências acadêmicas das 103 instituições de ensino
investigadas, que corresponde a 90%, introduz BIM em apenas uma disciplina;

60

uma pequena parcela (7%) tenta simular a colaboração interdisciplinar e à
distância (3%), como pode ser observado no gráfico da Figura 5.
Contudo, no período 2010-2011, foram encontradas duas experiências diferentes
de colaboração que envolviam ensino/uso de BIM, relatadas por Brito et al. (2011)
[15B]

e Liu e Kramer (2011)

[57B]:

(a) colaboração multinacional à distância para

a gestão de um projeto internacional, em que estudantes de quatro países
(Estados Unidos, Turquia, Israel e Brasil) utilizaram um modelo BIM; e (b)
colaboração binacional semipresencial, em que alunos da Auburn University
(AU) colaboraram com alunos da Tonji University (TJU) para o desenvolvimento
de um projeto BIM.
Figura 5 – Formas de colaboração observadas nas 103 instituições investigadas

Fonte: A autora, 2010
Outras abordagens são: ensinar BIM em Representação Gráfica Digital,
Gerenciamento da Construção, Tecnologia da Construção, Estágio ou em
Trabalho Final de Graduação, conforme apontam os dados da Tabela 5.
A maioria dos cursos de Arquitetura ensina BIM em Ateliê de Projeto. A segunda
opção mais frequente é ensinar BIM em disciplinas de Representação Gráfica
Digital, e a terceira é oferecer uma disciplina específica BIM (eletiva ou
obrigatória). A outra opção mais comum é ensinar BIM em disciplinas de
Gerenciamento da Construção e oferecer um Workshop para ensinar ferramentas
BIM.
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A maioria dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Arquitetônica

25

e

Gerenciamento da Construção ensina BIM em uma disciplina específica.
Entretanto, outras opções significativas são: ensinar BIM em Ateliê de Projeto, em
disciplinas de Representação Gráfica Digital e em Gerenciamento da Construção,
conforme pode ser observado no gráfico da Figura 6.
Tabela 5 – Áreas do currículo em que BIM está sendo introduzido
Área do currículo

I

Arquitetura

Ateliê de Projeto
Disciplina BIM
Representação Gráfica Digital
Gerenciamento da Construção
Workshop
Trabalho Final de Graduação
Tecnologia da Construção
Estágio

N

52
10
13
3
3
1
1
1

%

50,5
9,7
12,7
2,9
2,9
0,9
0,9
0,9

II

Engenharia

N

14
17
12
11
3
1
1
0

%

13,6
16,5
11,6
10,7
2,9
0,9
0,9
0

III

Arq. e Eng.

N

59
23
22
13
6
2
2
1

%

57,2
22,3
21,4
12,6
5,8
1,9
1,9
0,9

IV

Arq. e Eng. na
mesma escola

N

3
4
7
0
0
0
0
0

%

2,9
3,9
6,8
0
0
0
0
0

Figura 6 – Áreas dos currículos em que BIM está sendo introduzido

Fonte: A autora, 2010
25

Também conhecido como ‘Building Engineering’, trata-se de aplicar princípios de engenharia e
tecnologia a projetos e construção de edificações. Um ‘Architectural Engineer’ pode se referir a
um engenheiro estrutural, elétrico, de instalações ou outra área da engenharia de projetos e
construção de edificações.
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Esses resultados foram confirmados por duas pesquisas que também revelaram
alguns fatos importantes: (a) cursos de arquitetura têm mais disciplinas com
conteúdos BIM, seguidos por cursos de engenharia civil; (b) na engenharia civil,
BIM é ensinado, principalmente, do 2° ao 4° ano; (c) a maioria das escolas de
Gerenciamento da Construção implementam BIM em disciplinas do primeiro e do
segundo anos; (d) em cursos de arquitetura, disciplinas BIM têm sido ofertadas,
preferencialmente, no quarto ano e na pós-graduação; e (f) cursos de
gerenciamento da construção desenvolvem mais pesquisas de doutorado do que
cursos de arquitetura e de engenharia civil (BECERIK-GERBER; GERBER; KU,
2011 [11B], JOANNIDES; OLBINA; ISSA, 2012 [22F]).
Nos Estados Unidos, BIM está sendo introduzido em todos os níveis de ensino,
mas a predominância é ensinar BIM na graduação (87%), seguida pelo mestrado
(20%) e doutorado (7%) (WU; ISSA, 2013ª
e Foleyk (2014)

[53F],

[14F]).

Segundo estudo de Dossick, Lee

os assuntos mais apropriados para introduzir BIM na

graduação são: projeto virtual, sistemas de construção, gestão integrada de
empreendimentos (Integrated Project Delivery - IPD), construção enxuta,
computação móvel e projeto sustentável. Na pós-graduação os autores
recomendam ensinar BIM em projeto, tecnologias colaborativas, aspectos legais
de informática na construção e pesquisa de mestrado e doutorado.
As abordagens de integração BIM mais comuns são: (a) criar uma nova disciplina
BIM (54%) e (b) introduzir BIM em disciplinas existentes (52%) (WU; ISSA, 2013ª
[14F]).

Entretanto, no Reino Unido, a abordagem mais comum é ensinar

ferramentas BIM em disciplinas que ensinam CAD (MANDHAR; MANDHAR, 2013
[38F]).

Em relação à análise dos textos, tendo como base alguns dados do Quadro 9,
procuramos formar nosso ‘sentido’ sobre as primeiras discussões a respeito do
ensino de BIM. Nesse contexto, focalizando as escolas que mais têm se
destacado nesse campo, revisamos algumas disciplinas BIM para saber como
elas estão sendo planejadas, introduzidas, desenvolvidas e avaliadas. Ao analisar
os documentos do grupo B, acrescentamos novas informações ao estudo, cujos
resultados serão apresentados a seguir.
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2.3

Ensino de BIM: os desafios

Em 2006, aconteceu um evento sobre BIM na University of Minnesota (UMN),
momento em que foram discutidas questões relacionadas ao ensino de BIM. De
acordo com Khemlani (2006) [70A], houve um consenso geral de que BIM mudaria
as profissões de AEC e que muitas questões levantadas seriam respondidas à
medida que as escolas começassem a incorporar BIM nos currículos de seus
cursos.
Em 2007, durante o III Workshop BIM, promovido pelo The American Institute of
Architects – Technology Architectural Practice (AIA–TAP) foram discutidas as
dificuldades para se estabelecer métodos de ensino, ferramentas e conteúdos
para um currículo BIM. Segundo Bronet et al. (2007)

[26A],

todos os presentes

concordaram que deveriam ser ensinados os novos conceitos que BIM introduz.
No ano seguinte, Willem Kymmell, Professor da California State University
(CSU1), em Chico, Califórnia, identificou os obstáculos que os cursos que
planejavam introduzir BIM no currículo, possivelmente, enfrentariam. Esses
obstáculos podem ser agrupados em três tipos: circunstâncias do ambiente
acadêmico, falta de entendimento do processo BIM e dificuldades de
aprendizagem/utilização das ferramentas requeridas (KYMMELL, 2008 [75A]).
Algumas pesquisas conduzidas nos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido,
Holanda e Nova Zelândia confirmaram esses tipos de obstáculos (Quadro 10). A
Figura 7 apresenta as principais causas observadas, no âmbito de cada tipo de
obstáculo.
Figura 7 – Causas observadas dentro de cada tipo de obstáculo

Fonte: A autora, 2011
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Quadro 10 – Obstáculos identificados por pesquisas
Tipo
Metodologia

Professores

Obstáculo

Referência

Amostra

Falta de uma
metodologia para o
ensino de BIM

Magiera (2013) [36F]

Revisão da
literatura

Dilema de decidir entre
ensinar o processo
BIM ou treinar alunos
nas ferramentas BIM.

Mandhar e Mandhar
(2013) [38F]

Escolas de
arquitetura em UK

Ceticismo (ver para
crer)

Mandhar e Mandhar
(2013) [38F]

Escolas de
arquitetura em UK

Falta de professores
capacitados para
ensinar BIM

Mandhar e Mandhar
(2013) [38F]

Escolas de
arquitetura em UK

Magiera (2013) [36F]

Revisão da
literatura

Becerik-Gerber, Gerber
e Ku (2011) [11B]

101 cursos de EC,
GC e ARQ nos
EUA

Floyd e Seidler (2010)

33 cursos de
Interiores nos EUA

[38B]

MacDonald e Mills
(2011) [59B]

Várias
universidades na
Austrália, Reino
Unido, Holanda e
Nova Zelândia

Vogt (2010)[127A]

12 cursos de EA
nos EUA

Vogt (2010)[127A]
Indisposição para
aprender e ensinar BIM
Marques (2013) [21F]

Órgãos de
certificação

20 Escolas de
Arquitetura na
França

Falta de vontade para
mudar o currículo

Lee e Dossick (2012)
[20F]

Revisão da
literatura

O alto custo do
treinamento para
professores

Mandhar e Mandhar
(2013) [38F]

Escolas de
arquitetura em UK

Falta de regras claras
para o ensino de BIM

Becerik-Gerber, Gerber
e Ku (2011) [11B]

101 cursos de EC,
GC e ARQ nos
EUA

Continua
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Obstáculos Obstáculos
Currículo
Falta de ‘espaço’ no
currículo para incluir
novas disciplinas

Referência
Mandhar e Mandhar
(2013) [38F]
Sabongi (2009) [95A]
Becerik-Gerber,
Gerber e Ku (2011)

Falta de tempo para
desenvolver novo
currículo
O currículo não é
focado em BIM

Recursos da
escola

Implementação de
BIM no currículo
levaria tempo
Dificuldades para
promover a
integração de
diferentes áreas do
currículo
BIM requer diversas
disciplinas e níveis
de ensino
Falta de materiais
específicos para
ensinar BIM

[11B]

Sabongi (2009) [95A]
Becerik-Gerber,
Gerber e Ku (2011)

[11B]

Becerik-Gerber,
Gerber e Ku (2011)
[11B]

Joannides, Issa e
Olbina (2011) [51B]

Amostra
Escolas de
arquitetura em
UK
119 escolas de
construção nos
EUA
101 cursos de
EC, GC e ARQ
nos EUA
119 escolas de
construção nos
EUA
101 cursos de
EC, GC e ARQ
nos EUA
101 cursos de
EC, GC e ARQ
nos EUA
43 escolas de
ARQ e 38 de
Construção nos
EUA

Magiera (2013) [36F]

Revisão da
literatura

Sabongi (2009) [95A]

119 escolas de
construção nos
EUA
Revisão da
literatura
Revisão da
literatura
12 cursos de EA
nos EUA
33 cursos de
Interiores nos
EUA
33 cursos de
Interiores nos
EUA

Magiera (2013) [36F]

Falta de bons
computadores e
equipamentos

Magiera (2013) [36F]

Problemas
relacionados com
software/hardware
Não saber qual
ferramenta BIM será
adotada pela
indústria no futuro
Falta de recursos
para ensinar BIM
Dificuldade para
conciliar horários
entre turmas
interdisciplinares
Elevado número de
alunos em sala de
aula

Floyd e Seidler
(2010) [38B]

Vogt (2010) [127A]

Floyd e Seidler
(2010) [38B]
Lee e Dossick (2012)
[20F]

Vogt (2010) [127A]
Magiera (2013) [38F]
MacDonald e Mills
(2013) [17F]

Fonte: A Autora, 2013

Revisão da
literatura
12 cursos de EA
nos EUA
Visita a escolas
nos EUA e
Austrália
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Quanto ao ambiente acadêmico, Sharag-Eldin e Nawari (2010)

[81B]

explicam que

os professores não têm tempo ou energia para integrar novas tecnologias em
suas pesquisas ou ensino. Os professores mais antigos tendem a ser mais
relutantes quanto à adoção de abordagens digitais e computacionais no ensino de
projeto, enquanto os que possuem aptidões digitais tendem a não influenciar,
significativamente, as mudanças curriculares.
Como os cursos de arquitetura não encontram espaço, no currículo, para alocar
uma nova disciplina BIM, alguns cursos optam por ensinar ferramentas BIM em
ateliê de projeto. De acordo com Scheer (2006)

[99A],

o ensino de projeto

permanece até os dias atuais, dando ênfase ao aspecto da forma do edifício, e o
professor, geralmente, interage com seus alunos de maneira individual.
“Our design curricula have changed very little in 200 years. We still use an
approach where each student usually works alone. Design training still
emphasizes form over every other aspect of building”

26

(SCHEER, 2006. p. 2

[99A])

Carvalho e Pereira (2011)

[19B]

confirmam essa prática em Ateliês de Projeto,

destacando, como aspecto negativo, o pouco espaço atribuído para trabalhos em
equipe. Essa prática motiva a realização de trabalhos individuais e reforça a
competição entre os alunos.
Professores de projeto poderiam aproveitar BIM como suporte para trabalhos em
equipe, introduzindo, assim, o conceito de colaboração. Porém, ensinar
colaboração requer a integração de diferentes disciplinas, mas as instituições são
tradicionalmente, formadas por departamentos que não interagem entre si. Além
disso, não são todas as instituições que possuem mais de um curso na área de
AEC. Também é difícil coordenar os horários dos professores, as salas de aula e
os laboratórios para todas as disciplinas e para grande número de alunos, ao
mesmo tempo.

26

Nossos currículos de projeto mudaram pouco nos últimos 200 anos. Nós ainda usamos uma
abordagem em que cada aluno, geralmente trabalha sozinho. O ensino de projeto ainda
enfatiza a forma sobre qualquer outro aspecto do edifício (Traduação da autora).
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Apesar desses desafios, alguns estudos desenvolvidos por Berwald (2008) [19A],
Hjelseth (2008)
(2009)

[4A]

[59A],

Hu (2007)

[64A],

Hedges et al. (2008)

[57A]

e Hedges et al.

mostram que é possível ensinar BIM e práticas colaborativas no âmbito

de um departamento, entre instituições, e também à distância, mas isto requer da
escola uma certa infraestrutura.
Outro problema são os computadores dos laboratórios, que muitas vezes são
lentos. Além disso, pode haver políticas que determinam que os arquivos dos
alunos sejam apagados diariamente, o que resulta em perda de dados, ou
políticas de TI que não permitam o uso de um servidor para compartilhar um
arquivo central, conforme relatado por Chipley (2010). [22B]
Alguns estudos de Horne, Roupé e Johansson (2005) [62A], Florio (2007), Scheer
(2006) [99A], Woo (2007) [123A], Taylor, Liu e Hein (2008) [107A], Sah e Cory (2008)
[97A],

Gordon, Azambuja e Werner (2009) [44B] e Sharag-Eldin e Nawari (2010)

[81B]

sugerem que o problema está na ferramenta BIM.
Os softwares BIM, em geral, são caros e os cursos encontram dificuldades para
escolher a ferramenta apropriada, pois esta, depois de certo tempo, pode se
tornar ultrapassada devido à constante atualização, com novas versões e
variedade de plataformas, cada uma com suas vantagens e desvantagens
(GORDON; AZAMBUJA; WERNER, 2009

[44B];

SHARAG-ELDIN; NAWARI, 2010

[81B]).

Além disso, a natureza prescritiva da ferramenta BIM e a limitada escolha da base
de dados de componentes fazem com que alguns estudantes usem, em seus
projetos, apenas objetos pré-definidos, o que, de certa forma, pode prejudicar o
desenvolvimento do pensamento criativo (WOO, 2007
[38F]).

[123A])

(MAGIERA, 2013

Entretanto, este problema não impede que os estudantes mais ambiciosos

procurem aprender a criar componentes (HORNE; ROUPÉ; JOHANSSOM, 2005
[62A]).

Embora esses objetos possam ser criados pelo aluno, tarefa que exige

tempo, há pouco tempo, na disciplina, para ensinar esse procedimento (FLORIO,
2007 [49A]).
Uma solução é deixar que os alunos explorem a ferramenta BIM e aprendam por
conta própria, em pares ou em grupos. Mesmo assim, eles podem apresentar
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algum nível de frustração porque a ferramenta BIM é muito complexa para ser
explorada sem nenhuma orientação (TAYLOR; LIU; HEIN, 2008

[107A],

SCHEER,

2006 [107A]).
Ferramentas BIM e aplicativos de simulação exigem certo nível de experiência e
conhecimento especializado de construção, o que nem todos os alunos possuem
(TAYLOR; LIU; HEIN, 2008
2007

[123A]).

[107A];

SHARAG-ELDIN; NAWARI, 2010[81B]; WOO,

Além disso, há limitações para escolher a base de dados de

componentes e o desenvolvimento do modelo não segue a sequência de uma
construção real. Por exemplo, um estudo de Woo (2007)

[123A]

constatou que os

estudantes não gostaram do fato de terem que desenhar as paredes antes de
inserir a fundação e os alicerces, ou seja, eles preferem seguir a sequência da
construção. Os estudantes também podem achar difícil criar superfícies curvas e
geometrias complexas (SAH; CORY, 2008 [97A]).
Monson (2013)

[29F]

recomenda iniciar a aprendizagem da ferramenta BIM por

suas capacidades de desenho 2D, dessa forma, a curva do aprendizado da
modelagem BIM é reduzida.
Quanto às dificuldades que as escolas, no Brasil, encontrarão para introduzir BIM
no currículo, Santos e Barison (2010) apresentam três aspectos importantes: (a)
professores dos cursos ligados à Construção têm dificuldade para absorver essas
novas tecnologias; (b) o relacionamento curricular entre Gerenciamento da
Construção e Projeto, em geral, não existe; e (c) há pouca interseção entre cursos
de Arquitetura e de Engenharia Civil. Um desses aspectos foi verificado por
Romcy, Cardoso e Miranda (2013) [33F], em uma disciplina do departamento de
arquitetura na Universidade Federal do Ceará (UFC), que apontaram falta de
integração entre disciplinas do curso de arquitetura.

2.4 A evolução do Ensino de BIM
A ideia de Modelagem de Produto para a Construção Civil existe desde os anos
de 1960, mas o conceito BIM foi apresentado em meados de 1970. A partir de
então, surgiram os primeiros softwares de Modelagem de Produto na área da
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Construção

27

, contudo, essas ferramentas eram caras e, em geral, não

‘conversavam’ com outras aplicações, tornando difícil a coordenação entre as
disciplinas (MARTINS, 2009).
Durante a década de 80, do século XX, a indústria de software lançou os CAD
comerciais focados na Modelagem de Produto28 e em desenhos29. No entanto,
como a proposta para modelagem da construção estava muito distante da
capacidade de hardware da época, assim, a representação do edifício por meio
de desenhos acabou se tornando um padrão. Entretanto, a partir do momento em
que a indústria da construção passou a exigir maior qualidade e processos mais
eficientes, ressurgiu o interesse pela Modelagem de Produto (AYRES FILHO,
2009).
No início dos anos 90, o Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech) iniciou o
desenvolvimento de pesquisas sobre a tecnologia BIM, época em que o College
of Architecture at Texas A&M University (TAMU) começou a ensinar as pioneiras
ferramentas BIM30 (TEXAS A&M UNIVERSITY, 2007)

[81B]

e a Stanford University

(SU) passou a usar ferramentas para ensinar conceitos de gestão da construção
(PETERSON et al. 2011 [23F]).
Entre 1995 e 2000, a buildingSMART Alliance (antiga International Alliance for
Interoperability – IAI) lançou a primeira versão do IFC, fundou um Capítulo31 nos
Estados Unidos e outro no Reino Unido e concedeu ao ‘e-Plan Check Information
Model’ da Construction and Real Estate Network (CORENET) uma certificação de
conformidade com o IFC.
Em 1997, a Charles River Software (CRS) implementou o REVIT, antes do
lançamento de sua versão pública. Em 2000 a CRS passou a se chamar Revit
Technology Corporation (RTC). Após algumas implementações no REVIT, a RTC
lançou a primeira versão do software para o público (BERGIN, 2012). Durante
27

Por exemplo: BDS (Building Description System), OXSYS, GDS, EdCAAD, Cedar, RUCAPS,
Sonata e Reflex.

28

ALLPLAN e ARCHICAD (antigo Radar CH lançado em 1984).

29

AUTOCAD e MICROSTATION.

30

SONATA e REFLEX.

31

Uma filial da Organização.
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este período, a Bentley Systems e a Nemetschek Scia. lançaram suas primeiras
aplicações BIM. A Bentley Systems interpretou BIM como um modelo integrado
do empreendimento composto por uma família de módulos de aplicação
conhecida como ‘Microstation Triforma’ (HOWELL; BATCHELER, 2005, apud
DOBELIS, 2013

[16F]).

Em 2002, a RTC foi adquirida pela Autodesk Inc., que

lançou a décima versão do REVIT, sendo este, seu primeiro software BIM
(DINESEN; THOMPSON, 2010, apud BRITISH STANDARDS INSTITUTION,
2010). Em 2003 menos que 10% de arquitetos norte americanos tinham ouvido
falar em BIM (BERNSTEIN, 2011 [39F]).
Foi a partir de 2003 que várias escolas, nos Estados Unidos, começaram a
ensinar ferramentas BIM, época em que a buildingSMART Alliance publicou a
segunda versão do IFC (2x2), a U.S. General Services Administration (GSA)
estabeleceu diretrizes BIM para construções de edifícios públicos e a indústria
começou a produzir os modelos BIM parciais32 (BEW; RICHARDS, 2008, apud
BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2010), dados que podem ser observados
no Quadro 11 e na Figura 8.
Quadro 11 – Instituições que introduziram BIM no período 1990-2009
Ano

Instituição de Ensino

1990

Georgia Tech, TAMU

2000

PHS

2003

UMN, MATC, WPI

2004

CSU1, UN, Penn State, Mackenzie*, Universidade São Judas Tadeu33*

2005

TJU, SCAD, UW3, MSU2, UW2, UN, THU

2006

The U, NJIT, UK, TSU, UC, LTU, BYU

2007

AU, BAC, USMA, WIU, U.Va, Cal Poly, BGSU, SHARJAH, Unicamp*, UFAL*,
Barão de Mauá*

2008

CSM, NCSU, UNC, TTU, USC, WSU2, UW1, Purdue, QUT

2009

LCC, CUA, TC, Virginia Tech, GMU, ASU, CUA, METU, US, EPUSP*

( * ) Universidades brasileiras

Fonte: A Autora, 2014
32

Modelo BIM de cada disciplina, por exemplo: arquitetura, estruturas, instalações, etc.

33

Informação obtida em CORRÊA JR. (2011) [26B]
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Figura 8 – Instituições que introduziram BIM no período 1990 – 2009

Fonte: A autora, 2011
Conforme mostra a Figura 8, foi no período entre 2006 e 2009 que muitas escolas
passaram a ensinar BIM, período em que a indústria começou a produzir os
modelos BIM integrados, o IFC foi disponibilizado para o público, como ISO PAS
16739, e fabricantes de software, como Bentley Systems e Autodesk Inc.,
lançaram novas versões para seus produtos BIM34. Neste período, o número total
de licenças dessa nova versão do produto BIM da Autodesk Inc. passou de 100
mil para 200 mil (CRUMPTON; MILLER 2008, apud COOKSEY; SCHIFF, 2012
[2E]).

Atualmente, Revit é a ferramenta BIM mais utilizada em 43 escolas de

Arquitetura e 38 escolas de Construção nos Estados Unidos e no Canadá
(JOANNIDES; OLBINA; ISSA, 2012

[22F])

e parece ser a ferramenta favorita para

ensinar BIM em escolas de arquitetura no Reino Unido (MANDHAR; MANDHAR,
2013 [38F]).
Também foi nesse período que algumas estatais, na Finlândia, Dinamarca e
Estados Unidos, passaram a exigir BIM para projetos de obras públicas, e quase
a metade das unidades industriais, nos Estados Unidos, já utilizava BIM,
conforme aponta um relatório da McGraw Hill (DINESEN; THOMPSON, 2010,
apud BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2010).

34

MICROSTATION V8i e REVIT.
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2.5 Superação dos obstáculos
Em 2003, BIM foi introduzido na University of Minnesota (UMN) (AUTODESK,
2007b

[7A]),

no Madison Area Technical College (MATC) (MADISON AREA

TECHNICAL COLLEGE, 2003

[79A])

e no Worcester Polytechnic Institute (WPI)

(SALAZAR; MOKBEL; ABOULEZZ, 2006 [98A]).
Em 2004, a Califórnia State University (CSU1) em Chico, California (EUA),
começou a ensinar BIM para alunos do curso de Gerenciamento da Construção,
em disciplinas específicas (KYMMELL, 2008 [75A]).
Em 2005, a Tongji University (TJU) introduziu BIM no curso de Engenharia Civil
ao ensinar a colaboração interdisciplinar em disciplina de Gerenciamento da
Construção (HU, 2007

[64A]).

No mesmo ano, a University of Utah (The U) iniciou

um processo de reestruturação do currículo de arquitetura (SCHEER, 2006 [99A]), a
Montana State University (MSU2) passou a ensinar BIM, em disciplinas isoladas,
para

arquitetura

(BERWALD,

2008[19A];

LIVINSGSTON,

2006[77A])

e

a

Pennsylvania State University (Penn State) já utilizava ferramentas BIM na
modelagem de protótipos virtuais de edifícios para melhorar o ensino de
Engenharia Arquitetônica e Arquitetura (MESSNER; RILEY; HORMAN, 2005 [81A]).
Em 2006, a Penn State introduziu, pela primeira vez, um Ateliê de Projeto
Integrado em que BIM foi utilizado (ÖNÜR, 2009

[87A]).

New Jersey Institute of Technology (NJIT) (HOON, 2006

Outras escolas, como a
[63A]) e

a Brigham Young

University (BYU) (BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, 2010 [20A]), também passaram
a ofertar disciplinas específicas BIM.
Em 2007, a NJIT recebeu da Autodesk Inc. o prêmio Revit BIM Experience, mas,
informalmente, o software já era utilizado em Ateliê de Projeto Avançado
(ZDEPSKI; GOLDMAN; HOON, 2007

[3F]).

A Auburn University começou a exigir

BIM em projeto de conclusão de curso (TAYLOR; LIU; HEIN, 2008

[107A])

e, na

University of Wyoming (UW 3), os estudantes já aprendiam conceitos de
colaboração no desenvolvimento de um projeto com BIM (HEDGES, 2008 [56A]).
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Desde então, muitas outras escolas começaram a integrar disciplinas com o
suporte de BIM. Um exemplo é a Texas Tech University (TTU), que passou a
integrar disciplinas de Tecnologia da Construção e Representação/Mídia, que
eram pré-requisitos para o ateliê de projeto dos semestres seguintes (REX;
PARK, 2008

[90A]).

Em 2007, uma experiência única, até então, aconteceu na

University of New South Wales (UNSW): estudantes de vários cursos
desenvolveram um modelo de construção compartilhado, utilizando o padrão IFC
(PLUME; MITCHELL, 2007 [125A]).
Em 2008, algumas escolas começaram a introduzir BIM como suporte ao ensino
da colaboração interdisciplinar e da colaboração à distância. A School of
Architecture and Urban Planning da University of Wisconsin-Milwaukee (UWM –
SARUP), por exemplo, passou a ensinar BIM em diversas disciplinas do currículo
(STAGG, 2009

[102A],

JORDAN; TRAN, 2008

[68A];

TALBOTT, 2009

[104A];

DICKER;

SNYDER, 2008 [39A]). A California Polytechnic State University (Cal Poly) começou
a ensinar BIM em uma disciplina que reunia estudantes de Arquitetura,
Engenharia e Gerenciamento da Construção (DONG, 2008

[41A],

DONG;

DOERFLER; MONTOYA, 2009 [43A], ESTES; NUTTALL; Mc DANIEL, 2008 [47A]).
Em 2008 e 2009, algumas instituições, como a University of Wyoming (UW 3), a
Montana State University (MSU2), a University of Nebraska-Lincoln (UNL), a
UWM-SARUP, a University of Southern California (USC), a Pennsylvania State
University (Penn State), a University of Illinois (UI), a Stanford University (SU), a
Cal Poly, South China University of Technology (SCUT) e a Aachen University
(RWTH), foram premiadas pela AIA – TAP e Association of Collegiate Schools of
Architecture (ACSA) e pela Autodesk Inc. Desde então, essas instituições
passaram a ser identificadas como líderes nessa tecnologia (HEDGES et al., 2009
[4A],

HEDGES et al., 2008 [57A], AUTODESK INC, 2008 [7B], 2009 [15A]).

Em 2010 e 2011, as instituições Stanford University (SU), Colorado State
University (CSU2), Milwaukee School of Engineering (MSE) e Brigham Young
University (BYU) foram premiadas pelas associações profissionais United States
Distance Learning Association (USDLA) e Associated Schools of Construction
(ASC) por sua experiência no ensino de BIM multidisciplinar/internacional e em
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competições estudantis (ASSOCIATED SCHOOLS OF CONSTRUCTION, 2011
[5B],

BECKER; JASELSKIS; Mc DERMOTT, 2011 [12B]).

Nesse período, algumas universidades passaram também a oferecer cursos de
pós-graduação que apresentavam o termo BIM no grau a ser obtido. São
exemplos: University of Salford, University of Glamorgan, Northumbria University
(KEMPER, 2012

[18F]),

University of Wolverhampton, International Academy of

Design and Technology35, University of Liverpool (MANDHAR; MANDHAR, 2013
[38F]

ROONEY, 2014[57F]), Universidad Europea (LIÉBANA, 2013 [41F]), University of

Sheffield, Birmingham City University, University of South Wales, University
College London and Middlesex University (ROONEY, 2014 [57F]).
De acordo com a análise textual do grupo A, as escolas de arquitetura foram as
que primeiro começaram a ensinar BIM e são as que, hoje, ministram a maior
quantidade de disciplinas que ensinam BIM, dados que podem ser observados no
Quadro 12 e na Figura 9. Esses resultados foram confirmados por pesquisa de
Becerik-Gerber, Gerber e Ku (2011) [11B] e Joannides, Olbina e Issa (2012) [22F].
Quadro 12 – Cursos que introduziram BIM no período 1990-2009
Ano

Instituição de ensino

1990

Georgia Tech (arq e eng), TAMU (arq e eng)

2000

PHS (arq)

2003

UMN (arq), MATC (arq), WPI (eng)

2004

CSU1 (const), UN (arq), Penn State (arq e eng), Mackenzie (arq) USJT (arq)

2005

TJU (eng), SCAD (arq), UW3 (eng), MSU2 (arq), UN (arq), THU (arq)

2006

The U (arq), NJIT (arq), UK (eng), TSU (eng), UC (eng), LTU (eng), BYU (arq e
eng)

2007

AU (arq e eng), BAC (arq), USMA (eng), WIU (eng), U.Va (eng), Cal Poly (arq,
eng, const), BGSU (arq e const), SHARJAH (arq)

2008

CSM (arq), NCSU (arq), UNC (arq), TTU (arq), USC (arq), WSU2 (eng), UW1
(const), Purdue (IT, CG e const), QUT (arq)

2009

LCC (arq), CUA (arq), TC (arq), Virginia Tech (arq e const), GMU (eng), ASU
(eng), METU (arq), Salford (arq), EPUSP (eng), Unicamp (arq e eng)

Fonte: A Autora, 2014
35

On-line BIM course
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Figura 9 – Cursos que introduziram BIM no período 1990 - 2009

Fonte: A autora, 2011
Em síntese, foi a partir de 2005 que algumas escolas começaram a introduzir BIM
e a ensinar colaboração em disciplinas de Gerenciamento da Construção e Ateliê
de Projeto Integrado, mas foi em 2008 que BIM passou a ser utilizado em Ateliê
de Projeto Interdisciplinar, chegando a reunir alunos de até seis cursos diferentes,
experiência ocorrida na Penn State (HOLLAND et al. 2010 [47B]).
A partir de 2010, surgiram outras modalidades de Ateliê de Projeto que focavam
BIM e o conceito de colaboração. Um deles foi o Integrated Construction
Leadership Studio (ILS), oferecido pela Virginia Polytechnic Institute and State
University (Virginia Tech) (que denominamos Ateliê de Projeto Interníveis), que
reuniu alunos de três cursos, de vários níveis: desde o segundo ano até a pósgraduação (TAIEBAT; KU; McCOY, 2010 [84B]).
Outra modalidade de Ateliê de Projeto que está sendo implantada pela Virginia
Tech é o Integrated Real Estate Program (IREP) (que denominamos Ateliê de
Projeto Transdisciplinar), cujo objetivo é oferecer várias disciplinas ao longo do
currículo e reunir alunos de outras disciplinas, além das pertinentes ao setor de
AEC (PISHDAD; BOSORGI; BELLIVEAU, 2010 [68B]).
No entanto, essas duas novas modalidades de Ateliê de Projeto também têm
seus problemas. A desvantagem do Ateliê de Projeto Interníveis é a falta de
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conhecimento dos alunos do segundo ano, que ainda não têm experiência na
utilização da ferramenta BIM e ainda não dominam os conceitos de BIM. Os
modelos por eles desenvolvidos são, às vezes, incompatíveis em termos de
precisão, nível de detalhe e posicionamento, o que dificulta o trabalho de
coordenação, que é desenvolvido por alunos de níveis mais avançados. Além
disso, apesar de haver interação entre alunos iniciantes e alunos mais
experientes, o tempo de duração do ateliê é insuficiente para o aprendizado das
inúmeras ferramentas BIM (TAIEBAT; KU; Mc COY, 2010 [84B]).
O maior problema do Ateliê de Projeto Transdisciplinar é o envolvimento de
professores de diferentes departamentos, cujos valores e escopos, geralmente,
são diferentes dos de seus alunos. Além disso, eles não possuem experiência em
colaboração e adotam diferentes formas de avaliação (DEDERICHS; KARLSHOJ;
HERTZ, 2011

[28B]).

Nesse ambiente, os alunos podem ter culturas diferenciadas

e, por consequência, diferentes expectativas, tipos e níveis de conhecimento,
percepções e vontade de se envolver com a tecnologia (DOSSICK; PEÑA, 2010
[32B]).

Conforme pode ser visualizado na Figura 10, a introdução de BIM nos currículos
se deu, inicialmente, por meio de disciplinas especializadas, durante o segundo
nível das práticas colaborativas, momento em que predominavam a criação e o
uso

de modelos

BIM parciais.

As

abordagens

colaboração

intracurso,

interdisciplinar e à distância surgiram na terceira fase das práticas colaborativas,
quando a indústria passou a utilizar o modelo BIM integrado. Mais tarde, em 2010,
surgiram os modelos de colaboração transdisciplinar, interníveis, bi/multinacional
à distância e semipresencial, época do lançamento de servidores BIM (livres e
proprietários) baseados em tecnologia de computação em nuvem e no uso de
BIM para gerenciamento do ciclo de vida da edificação.
Contudo, apesar dessas propostas inovadoras para o ensino de BIM, estudos de
Thomas, Grahan e Wall (2007)

[131A],

Guidera (2007)

[129A],

Johnson e Gunderson (2009) [67A] e Floyd e Seidler (2010)

Sabongi (2009)
[38B]

[95A],

constataram que

ainda são poucas as escolas, nos Estados Unidos, que ensinam BIM.

Figura 10 – A evolução do Ensino de BIM

Fonte: A Autora, 2011.
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Fischer (2011)

[37B]

confirma esta realidade ao dizer que o estágio das

universidades norte-americanas, quanto ao ensino de BIM, ainda é muito variado.
Além disso, Woo (2007, p.1)

[123A]

sustenta que: “there is no accepted instruction

strategy for teaching BIM in AEC-related curriculum 36 ” e esta realidade indica,
conforme Casey (2008a)

[18B],

que, nos Estados Unidos, o ensino de BIM ainda

não está consolidado. Por outro lado, no Reino Unido, as escolas priorizaram o
ensino de BIM para estudantes de pós-graduação (MANDHAR; MANDHAR, 2013
[38F]).

Em um estudo sobre o estado atual do ensino de BIM ao redor do mundo,

Rooney (2014) [57F] constatou que o Reino Unido parece liderar a oferta de cursos
de pós-graduação em BIM.

2.6

Estratégias para o planejamento de um Currículo BIM

A indústria espera contratar profissionais com certas competências em BIM, mas
a maioria das escolas de Arquitetura e de Engenharia Civil está desenvolvendo
outras. Empresas de construção consideram BIM mais importante para atividades
de estimativa de custos, simulação das etapas da obra, detecção de
interferências e atividades de controle de qualidade (CHASEY; PAVELKO, 2010
[31A];

NEJAT; DAWISH; GHEBRAB, 2012

[11F]).

Os principais assuntos que as

empresas gostariam que fossem ensinados em um curso de Gerenciamento da
Construção são: detecção de interferências, coordenação espacial de disciplinas,
logística do canteiro (LEE; HOLLAR, 2013

[13F]), estimativas

de custos, construção

enxuta, visualização, colaboração e conhecimentos gerais em computação,
quando utilizados para fins de colaboração e integração de equipes (DOSSICK;
LEE; FOLEYK, 2014 [52F]).
Contudo, a maioria das escolas usa BIM para ensinar coordenação/modelagem
3D (JOANNIDES; OLBINA; ISSA, 2012

[22F]).

Com exceção de cursos de

Gerenciamento da Construção, que utilizam BIM para ensinar modelagens 4D, 5D
e 6D (JOANNIDES; ISSA; OLBINA, 2011 [51B]), pesquisas apontam que cursos de
Engenharia Civil e Arquitetura ensinam BIM com foco em projetos, para fins de
visualização e modelagem 3D (BECERIK-GERBER; GERBER; KU, 2011[11B],
36

Não existe uma estratégia de instrução aceita para o ensino de BIM em currículo relacionado
com AEC. (tradução da autora)

79

MANDHAR; MANDHAR, 2013[38F]). Além disso, a expectativa das escolas é a de
que o estudante adquira, durante a graduação, um nível básico e intermediário de
conhecimento em BIM (JOANNIDES; OLBINA; ISSA, 2012 [22F]).
Outro aspecto divergente é a época ideal para se introduzir BIM: a maioria das
escolas planeja introduzir BIM nos anos iniciais, enquanto que as empresas
preferem que uma disciplina de introdução ao BIM seja ofertada nos anos finais
da graduação. Acredita-se que esta divergência deve-se ao fato de que as
escolas não têm a capacidade para ensinar aplicações práticas e reais (VOGT,
2010[127A]; BECERIK-GERBER; GERBER; KU, 2011 [11B]).
Contudo, um estudo de Ahn, Cho e Lee (2013) [19F], com oito especialistas em BIM
e Projeto e Construção Virtual (Virtual Design and Construction - VDC), constatou
que as opiniões são variadas: quatro respondentes preferem que BIM seja
ensinado no segundo ano, dois preferem o terceiro ano e três pensam que o
quarto ano seria o melhor. Dois respondentes argumentaram que, em cursos de
Gerenciamento da Construção e de Engenharia Civil, BIM deveria ser ensinado
após o aluno adquirir conhecimentos sobre projetos de instalações prediais.
Para introduzir BIM na graduação, as escolas têm adotado, basicamente, duas
abordagens: (a) utilizar BIM em várias disciplinas ao longo do currículo ou (b)
ensinar BIM em uma ou duas disciplinas (CHASEY; PAVELKO, 2010
DOSSICK, 2012

[20F]),

[31A],

LEE;

tais como, Tecnologia de Informação (TI) e uma nova

disciplina autônoma BIM (BECERIK-GERBER; GERBER; KU, 2011

[11B]).

Na

primeira abordagem, BIM é utilizado como um facilitador para o aluno entender
conteúdos da disciplina e, na segunda, BIM representa uma peça central de um
novo currículo (WU; ISSA, 2013ª [14F]).
Outras duas abordagens têm sido utilizadas: (a) o currículo centrado no aluno e
(b) e o ensino de BIM em Projeto Colaborativo (WONG; WONG; NADEEM, 2011
[90B]).

O currículo centrado no aluno busca envolver os estudantes na criação e no

desenvolvimento das aulas (BURR, 2009

[16B]).

A vantagem desta abordagem são

as discussões e os insights obtidos coletivamente. Contudo, o sucesso do
currículo dependerá do interesse dos alunos pelo tema BIM.
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Uma estratégia para introduzir BIM, que pode aumentar a motivação dos
estudantes, é promover competições com apoio de associações profissionais,
como a American Society of Civil Engineers (ASCE), a American Society of
Heating, a Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) e ASC
(McNALLY, 2011

[60B];

VOGT, 2010

[127A]).

No Brasil, tem-se conhecimento de

apenas uma competição BIM, que foi promovida pelo escritório Orbi (ORBI
ARQUITETURA, 2009 [67B]).
Quando BIM é ensinado em uma ou duas disciplinas, geralmente, uma é do início
do curso e outra, do final. Quando BIM é ensinado em várias disciplinas, auxilia o
aluno a compreender, por meio de visualização, determinados conteúdos (Figura
11 e Quadro 13). A vantagem desta última estratégia é a de não haver
necessidade de se criar uma nova disciplina BIM no currículo (MACDONALD,
2012

[10F]),

além de proporcionar aos alunos um rico ambiente de aprendizagem

(LEE; HOLLAR, 2013 [13F]).
Figura 11 – Estratégias utilizadas para introduzir BIM no currículo

Fonte: A autora, 2011
Para se criar uma disciplina específica BIM, são necessários muitos componentes
de outras disciplinas, tarefa que pode até ser fácil. No entanto, o ponto mais difícil
será fazer com que os alunos percebam que BIM é um processo que tem muitas
aplicações em outras disciplinas. Além disso, adicionar ou excluir disciplinas de
um currículo pode ser um desafio, devido às exigências do sistema de certificação
de cursos (GAO; MCINTYRE; GE, 2012 [15F]).

Quadro 13 – Exemplos de introdução de BIM em disciplinas
N

Referência

Curso37

Disciplina/Conteúdo

Habilidade/Conhecimento

95B

Irizarry e Meadati (2009)

G.C. e Arq.

Visualizar processos de

Desenvolver uma ferramenta para auxiliar no ensino de

construção

conceitos BIM.

E.C. e G.C.

Projeto de Concreto estrutural

Compreender a representação de elementos estruturais

E.C. e Arq.

Análise estrutural

Visualizar o comportamento da estrutura e compreender

8B

Barham, Meadati e Irizarry
(2011)

63B

Nawari, Itani e Gonzalez (2011)

conceitos fundamentais de análise estrutural.
46B

Hedges (2010)

Arq.

Estruturas

Suporte para a realização de trabalhos da disciplina.

40B

Gier, Loftin e Coogan (2006)

G.C.

Análise de produtividade

Produzir estimativas, cronogramas e revisões de
construtibilidade.

77A

Livingston (2008)

Arq.

Sistemas de construção

Entender sistemas, montagens de componentes,
materiais de construção e documentação.

41B

Glick, Clevenger e Porter (2011)

G.C.

Sequência da construção de

Melhorar habilidades de visualização espacial e aprender

uma parede

a pensar conceitualmente os componentes e suas
interações para formar uma estrutura.

Continua

37

Gerenciamento da Construção (GC), Arquitetura (Arq), Engenharia Civil (EC) e Ciência da Computação (CC).
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N

Referência Curso38

Disciplina/Conteúdo

Habilidade/Conhecimento

48B

Hu e Guo

Projeto da construção

Visualizar um canteiro de obras e desenvolver habilidades de

G.C.

(2011)
71B

Qi et al.

análise, resolução de problemas, comunicação e colaboração.
E.C. e Arq.

Segurança da obra

Verificar se haverá riscos de segurança durante uma construção.

G.C. e C.C.

Conformidade com códigos e

Verificar se o fluxo de trabalho de escavação segue os padrões

processos de engenharia

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e United

(2010)
83B

Strelzoff,
Sulbaran e

States Army Corp of Engineers (USACE).

Percy
(2010)
9F

Kim (2012)

G.C.

Auxiliar no aprendizado de detalhes

Trabalhar em equipe, estudar modelos físicos, construir desenhos

da construção e extração de

2D usando CAD e modelar em BIM.

quantitativos
23F

Peterson et
al. (2011)

G.C. e C.E.

Conceitos de Gerenciamento da

Usar ferramentas de Gerenciamento de projeto BIM para aprender

Construção. Aplicações práticas de

como aplicar diferentes métodos de Gerenciamento de Projeto a

ferramentas e métodos de GC.

problemas de Gerenciamento de projetos do mundo real.

Fonte: A Autora, 2014
38

Gerenciamento da Construção (G.C.), Arquitetura (Arq.), Engenharia Civil (E.C.) e Ciência da Computação (C.C.).
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Em 2009, durante uma conferência ASC, na Flórida, representantes de 20
escolas dos Estados Unidos discutiram o ensino de BIM. Foi recomendado
ensinar fundamentos e conceitos de BIM, ao invés de focar apenas as
ferramentas, pois elas estão em constante evolução. Entretanto, houve consenso
de que seu uso pode ajudar os alunos a entender alguns conteúdos (SCHIMIDT
et al., 2009
[13F]

[78B])

das disciplinas. Lee e Dossick (2012)

[20F]

e Lee e Hollar (2013)

concordam que o ensino de BIM deve estar focado em processos e

tendências, mais do que em ferramentas.
Antes de introduzir BIM no currículo, algumas escolas preferem fazer um projetopiloto, no qual são definidas estratégias como: (a) entrevistar profissionais da
indústria para obter sugestões sobre conteúdos, avaliação e/ou validação das
propostas (SCHMELTER; CORY, 2009
CLEVENGER et al., 2010

[100A];

TAYLOR; LIU; HEIN, 2008

; COOKSEY; SCHIFF, 2012

[23B]

GHEBRAB, 2012[11F]; LEE; HOLLAR, 2013

[13F];

[2E];

LUCAS, 2014

professores e alunos (WONG; WONG; NADEEM, 2011

[107A];

NEJAT; DARWISH;
[55F]);

[90B];

(b) entrevistar

AHN; SHO; LEE,

2013 [19F]); (c) analisar ementas BIM de outras escolas (LEE; HOLLAR, 2013 [13F]);
e (d) construir uma lista de competências BIM (LUCAS, 2014

[55F]).

Com base

nesta lista, devem ser definidos os objetivos da escola em relação aos requisitos
da indústria (PIKAS; SACKS; HAZZAN, 2013 [31F]).
Se a escola já introduziu BIM, deve-se analisar o currículo para saber o que
realmente precisa ser ensinado (PIKAS; SACKS; HAZZAN, 2013

[31F]).

Em caso

contrário, deve-se: selecionar as disciplinas em que BIM será introduzido, assim
como, as novas disciplinas; definir os objetivos (se deverá ser ensinada uma
ferramenta BIM ou BIM será um facilitador para os alunos entenderem conteúdos
da disciplina); e definir o nível de proficiência BIM (NPBIM) ou fase (ilustração,
manipulação, aplicação e colaboração) (GORDON; AZAMBUJA; WERNER,
2009[44B]; GAO; MCENTYRE; GE, 2012 [15F]; MACDONALD, 2012 [10F]).
Após selecionar as disciplinas, deve-se definir o ‘estilo’ de ensino, de acordo com:
o nível de proficiência; a natureza da disciplina; a habilidade do professor; as
mudanças que cada disciplina irá requerer; e os métodos de avaliação. Ao final,
os resultados do estudo devem ser relatados aos integrantes do curso (GAO;
MCENTYRE; GE, 2012

[15F]).

As mudanças nas disciplinas devem ser
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implementadas e os resultados devem ser monitorados e medidos de acordo com
alguns

parâmetros;

as

disciplinas

devem

ser

continuamente (PIKAS; SACKS; HAZZAN, 2013

revisadas

[31F]).

e

melhoradas

O Quadro 14 apresenta

alguns exemplos de projetos-piloto e seus respectivos autores, escolas e cursos.
Quadro 14 – Projetos piloto para introdução de BIM no currículo
N

Referência

Objetivo

Estratégias

(2008)

ensino de BIM.

nível de uso de BIM.

100A Schmelter e

Planejar uma disciplina BIM

Definir conteúdos. Enviar

Cory (2009)

para o curso de Tecnologia

questionário para os

de Computação Gráfica.

profissionais.

Planejar uma disciplina

Definir conteúdos e falar com

eletiva de introdução ao BIM

construtoras que estão usando

para cursos de Arq. e G.C.

BIM.

Gordon,

Preparar uma disciplina

Definir, nas disciplinas

Azambuja e

introdutória BIM e ensinar

selecionadas, se BIM será um

Werner (2009)

BIM em várias disciplinas de

facilitador da aprendizagem ou

G.C.

um conteúdo da disciplina.

Clevenger et al.

Preparar uma disciplina

Consultar profissionais.

(2010)

introdutória BIM e módulos

54A

Mutai e Guidera

107A Taylor, Liu e
Hein (2008)
44B

23B

Fornecer recomendações

Pesquisar em construtoras o

interativos para o curso G.C.
90B

Wong, Wong e

Ensinar BIM em várias

Entrevistar professores e

Nadeem (2011)

disciplinas do curso ‘Building

alunos da universidade.

and Real Estate’.
2E

39F

Cooksey e Schiff

Investigar se é importante

Revisar a literatura, aplicar

(2012)

ensinar conteúdos BIM para

questionários e entrevistas com

alunos de E.C.

empresas.

Um modelo útil para

Baseado no trabalho de

entender como o currículo

Nicholas Negroponte

de arquitetura tem evoluído

(Achitecture Machine) o

e pode ser transformado

currículo de arquitetura é

com BIM

analisado a partir das fases:

Bernstein (2011)

acomodação, adaptação e
evolução.

Continua

N

10F
11F
13F

Referência

MacDonald (2012)

Objetivo

Estratégias

Reformular disciplinas de currículos de escolas na

Introduzir BIM no currículo seguindo as etapas: ilustração,

Austrália.

manipulação, aplicação e colaboração.

Nejat, Darwish e

Propor uma ementa BIM de acordo com a

Definir um questionário, testá-lo e enviá-lo para uma

Ghebrab (2012)

perspectiva da academia.

associação de construtores.

Lee e Hollar (2013)

Introduzir BIM no Ensino de G.C.

Aplicar um questionário a especialistas em BIM/VDC, revisar
a literatura, analisar ementas de disciplinas BIM.

19F

Ahn, Cho e Lee (2013) Desenvolver a disciplina ‘BIM in CM’ para cursos de

Revisar a literatura, analisar ementas, entrevistar

G.C. e E.C.

especialistas e validar a proposta.

14F

Wu e Issa (2013a)

Facilitar a colaboração entre academia e indústria.

Enviar questionário on-line para professores e profissionais.

15F

Gao, Mc Intyre e Ge

Introduzir BIM no currículo de E.C.

Ensinar BIM em várias disciplinas introduzindo-o de forma

(2012)

gradual.

30F

Sacks e Pikas (2013)

Metodologia para escolas definirem conteúdos BIM.

Construir um quadro com 39 competências BIM.

31F

Pikas, Sacks e

Analisar se as disciplinas que ensinam BIM estão

Analisar o currículo atual, selecionar as disciplinas com

Hazzan (2013)

desenvolvendo habilidades BIM.

potencial BIM, desenvolver conteúdos e avaliar os resultados.

Mandhar e Mandhar

Propor um modelo para introdução de BIM em

Seguir três níveis de proficiência BIM: beginner level’,

(2013)

currículos de arquitetura de escolas no Reino Unido.

‘transitional level’ e ‘advanced level’.

Lucas (2014)

Desenvolver um plano de implementação de BIM no

Revisão da literatura; discussões informais e entrevistas com

currículo.

profissionais.

38F
55F

Fonte: A Autora, 2014
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2.7

Nível de Proficiência em BIM - NPBIM

Para investigar quais são as estratégias utilizadas pelas escolas para o
planejamento de uma disciplina BIM, foi realizada uma análise de documentos do
grupo A (2009-2010). A análise foi organizada conforme um processo de
desintegração de textos que teve por base as ‘Unidades de Análise’ do Quadro
15.
Quadro 15 – Unidades de Análise
Unidade de
Análise

Definição

Pré-requisitos

Condição indispensável e necessária antes de iniciar um processo
ou candidatura

Objetivos

Propósitos definidos e explícitos quanto às qualidades humanas que

educacionais

precisam ser adquiridas

Conteúdos

Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, organizados

educacionais

pedagógica e didaticamente

Método de ensino

Sequência de atividades do professor e do aluno que envolve um
conjunto de ações, passos e procedimentos utilizados para se atingir
um objetivo

Metodologia de

Conjunto

ensino

instrumentos) utilizados pelos sujeitos (professor e aluno) na prática

de

procedimentos

(métodos,

técnicas,

recursos

e

político-pedagógica, cujo objetivo principal é o ensino-aprendizagem
Avaliação da

Um processo (verificação, qualificação e apreciação qualitativa) para

aprendizagem

determinar em que medida os alunos estão se desenvolvendo para
atingir objetivos educacionais

Atividades

Tarefas que devem ser realizadas pelos alunos com o propósito de

educacionais

atingir os objetivos educacionais

Recursos

Instrumentos que são utilizados no ensino para estimular/facilitar o

didáticos

processo de aprendizagem

Fonte: A Autora, 2014
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Como ainda não existe um referencial teórico definido para o campo ‘Ensino de
BIM’, não foi possível utilizar categorias a priori. Assim, por meio de Análise
Textual, foram identificadas disciplinas e agrupamentos, o que resultou no
estabelecimento de três categorias ‘emergentes’ quanto aos níveis de proficiência
em BIM: introdutório, intermediário e avançado (Figura 12).
As disciplinas que se encaixam em cada um desses três níveis estão
discriminadas no Quadro 16.
Figura 12 – Níveis de Proficiência em BIM

Fonte: A autora, 2011
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Avançado

Intermediário

Introdutório

Quadro 16 – Classificação de disciplinas por Nível de Proficiência em BIM (NPBIM)
Escola

Referência

N

Curso

Disciplina

U. of North Carolina
Montana State University
U. of Wisconsin-Milwaukee
Israel Institute of Tech.
Auburn University
California State University
Texas Tech University
University of Utah
Queensland U. of Tech.

Nelson (2008)
Berwald (2008)
Stagg (2009)
Sacks e Barak (2010)
Taylor, Liu e Hein (2008)
Kymmell (2008)
Rex e Park (2008)
Scheer (2006)
Nielsen, Fleming e Kumarasuryar
(2009)
Autodesk (2007a)
Mulva e Tisdel (2007)
George Mason University (2009)
Dossick (2008)
Kymmell (2008)
Schmelter e Cory (2009)
Hjelseth (2008)
Korman e Simonian (2010)
Holland et al. (2010)
Becerik-Gerber (2010)
Dong (2009)
Ku (2009)
Pishdad, Bosorgi e Belliveau (2010)
Texas A&M University (2009)
Holland et al. (2010)
BIM Journal (2010)
Kymmell (2008)
Arnold (2010)
Setterfield, Dunn e Marcks (2010)

84A
19A
102A
96A
107A
75A
90A
99A
85A

Architecture
Architecture
Architecture
Civil Engineering
Construction Management (CM)
Construction Management
Architecture
Architecture
Architecture

Building Information Modeling
Digital Graphics and Design
Computers in Architecture (Arch 382)
Communicating Engineering Information
Cons. Info. Tech., Digital Cons. Graphics
Building Information Modeling I, II
Digital Media II
BIM, Design Studio
BIM Unit (Arch.Tech. and Science VI)

6A
80A
51A
45A
75A
100A
59A
56B
47B
9B
42A
74A
68B
111A
47B
22A
75A
6B
80B

Architecture
Architectural Engineering
Civil, Environ., Infrastructure Eng.
Construction Management
Construction Management
Computer Graphic Technology
Structural Engineering
CM and Civil Engineering
Architectural Engineering
Engineering and CM
Architecture, CE and CM
CM, Building Construction, Arch.
Architecture and Urban Design
Architecture, CM
Architecture, Civil Engineering
Graduate Courses
Construction Management
Construction Engineering Tech
Arch, CE, CM, HVACR, Env. Mech.

Design Studio
Design Studio I and II
BIM (CEIE499/690)
Advanced Project Management Concepts
Building Information Modeling III
Commercial Construction BIM Course
Design of Buildings and Infrastructure
MEP Coordination Studio-Laboratory
Arch.Engineering IPD/BIM Capstone
Building Information Management
Int. Design Studio and Int. Bldg. Envelopes
Several courses
Senior Capstone Lab of IREP
Integrated Design Studio
Interdisciplinary BIM Collaborative Studio
Building Information Modeling: Case studies
Building Information Modeling IV
Senior Design Class
Multidisciplinary Capstone Course

NJ Institute of Technology
Texas State University
George Mason University
University of Washington
California State University
Purdue
Norwegian U. of Sc. tech.
Cal Poly
Penn State
USC
Cal Poly
Virginia Tech
Virginia Tech
Texas A&M University
Penn State
Georgia Tech
California State University
University of North Texas
Sinclair Community College

Fonte: A Autora, 2014
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2.7.1 NPBIM - Introdutório
Neste nível, BIM é ensinado em Representação Gráfica Digital. O propósito é
desenvolver as competências de um Modelador BIM (BIM Modeler) e de um
Facilitador BIM (BIM Facilitator).
Em uma disciplina BIM de nível introdutório, não é preciso conhecer ferramentas
CAD (SACKS; BARAK, 2010

[96B]),

nem ter experiências prévias em ferramentas

BIM e habilidades avançadas em computação (SALAZAR; MOKBEL; ABOULEZZ,
2006

[98A]).

Alunos sem experiências prévias em CAD podem apresentar

resultados mais satisfatórios no uso de uma ferramenta BIM, conforme constatado
em estudo de Saugo (2013) [42F]. Contudo, de acordo com Weber e Hedges (2008)
[120A],

o ensino de CAD deveria fazer parte dos currículos, pois este ainda é

amplamente utilizado pela indústria.
Os objetivos de uma disciplina desse nível são: aprender as ferramentas BIM, de
preferência, as mais utilizadas na área; obter uma boa fundamentação em
conceitos BIM (modelagem paramétrica, inclusão de informações de geometria
3D e alfanuméricas na descrição de objetos paramétricos, imposição de restrições
e regras que definem comportamentos dos objetos, manutenção da integridade e
consistência de dados); explorar conceitos básicos de modelagem; entender
como comunicar informações de projetos de engenharia (SACKS; BARAK, 2010
[96A]);

empregar técnicas39 de navegação no modelo BIM (STAGG, 2009

[102A]);

e

gerar algumas documentações, quantidades e especificações a partir do modelo
(BERWALD, 2008 [19A]).
Nessa fase, o aluno ainda não deveria se envolver com o conceito de
colaboração, mas aprender como a disciplina em estudo se encaixa com as
demais (DEUTSH, 2011

[31B]),

embora, em duas experiências, relatou-se que tal

conceito pode ser introduzido nos níveis iniciais da graduação: em um módulo
introdutório de Ateliê de Projeto Transdisciplinar (PISHDAD; BOSORGI;
39

Recursos de visualização (zoom, pan, orbit, etc.) e de navegação pela estrutura de um arquivo
de projeto. Por exemplo, os projetos em Revit, normalmente, contêm não apenas o modelo
BIM, mas pranchas 2D, tabelas, definições de famílias etc. O objetivo seria ensinar ao aluno
como “caminhar” dentro da estrutura do documento de projeto (MONTEIRO, 2013).
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BELLIVEAU, 2010 [68B]) e com alunos do segundo ano do curso de Gerenciamento
da Construção (MONSON, 2013

[29F]).

Por outro lado, se BIM for introduzido

somente nos anos finais, como parte de um projeto multidisciplinar, os estudantes
terão que se tornar peritos no uso do software e, ao mesmo tempo, aprender
projeto colaborativo (MACDONALD; MILLS, 2011 [59B]).
Em uma disciplina BIM introdutória, as ferramentas BIM são ensinadas por meio
de workshops computacionais, aulas teóricas com discussões a partir de leituras
e aulas práticas em laboratório computacional (NELSON, 2008 [84A]; STAGG, 2009
[102A]).

Como atividades, os alunos podem resolver exercícios com explicações

passo a passo (TAYLOR; LIU; HEIN, 2008

[107A])

integrados a exercícios de

modelagem computacional, usando o sistema LEGO®40, e, em seguida, realizar
pequenos trabalhos individuais e tarefas (SACKS; BARAK, 2010

[96A]),

para que

todos pratiquem a ferramenta BIM específica de sua área.
Nem sempre é eficaz aprender ferramentas BIM em pares ou em grupos, pois,
algumas variáveis, tais como personalidade, habilidades interpessoais e
motivação para superar dificuldades técnicas, podem influenciar a aprendizagem
da ferramenta (BECERIK-GERBER; KU, 2011 [10B]). Contudo, em uma experiência
de Monson (2013) [29F], alunos de Gerenciamento da Construção aprenderam a
ferramenta BIM trabalhando em equipe, em um pequeno projeto para desenvolver
colaboração, comunicação e pensamento crítico. Nesse caso, antes de se
introduzir a ferramenta BIM, um exercício de dinâmica de grupo com base em
recursos como LEGO®, pode ajudar o aluno a compreender a diferença entre BIM
e outras ferramentas de projeto (MULLER et al., 2010 [62B]).
Depois de aprender o básico sobre a ferramenta BIM, o aluno desenvolve um
modelo de um pequeno edifício real (ou partes dele), com área, usualmente,
inferior a 600 metros quadrados (m2), para, a partir deste, extrair quantidades e
documentações (NELSON, 2008

[84A];

SACKS, BARACK, 2010

[96A];

DENZER,

HEDGES, 2008 [88A]; LIVINGSTON, 2008 [77A]).
Em Ateliê de Projeto do primeiro ano do curso de Arquitetura, os alunos podem
pesquisar sobre uma residência unifamiliar moderna e criar volumetria, vistas e
40

Brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se encaixam permitindo combinações.
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layout do projeto, usando uma ferramenta BIM. A modelagem pode ser
acompanhada de métodos analógicos, esboços e axonometrias para que os
alunos tenham contato com proporções físicas. Além da ferramenta BIM, os
estudantes podem aprender fotografia, fotomontagem digital, desenho (digital, a
lápis e a caneta) e construção de modelos, num processo iterativo (BROWN;
PEÑA; FOLAN, 2009

[17B]).

A modelagem pode ser acompanhada do desenho à

mão, em um processo cíclico, para que o aluno experimente várias alternativas de
projeto. Técnicas de scripting são recomendadas como assuntos adicionais para
alunos mais avançados (DENZER; GARDZELEWSKI, 2011 [30B]).
Em Ateliê de Projeto que introduz o projeto de um elemento arquitetônico, o aluno
pode criar a volumetria do edifício, pesquisar sobre um componente primário
(portas, janelas, brises e mobília) e, com base na pesquisa, desenvolver e
detalhar um novo componente (BROWN; PEÑA; FOLAN, 2009 [17B]), enfatizando a
importância dessa atividade nesse tipo de ateliê (BERWALD, 2008 [19A]).
Alunos de Engenharia Civil podem: identificar um componente básico de
estruturas e instalações; listar as informações necessárias para completar sua
construção de forma bem sucedida; levantar informações sobre código,
supervisão, coordenação e logística da obra; categorizar tais informações ao
longo do ciclo de vida da edificação; esquematizar a ligação e o gerenciamento
dessas informações; e planejar o compartilhamento dessas informações com
outras disciplinas. Esse exercício foi proposto por Koch e Hazar (2010) [55B] para
alunos de um curso de Gerenciamento da Construção, porém, os alunos ainda
não tinham experiência com uma ferramenta BIM.
Antes de realizar uma análise estrutural, o aluno pode desenvolver um pequeno
projeto estrutural de dois pavimentos, utilizando uma ferramenta BIM estrutural
(NAWARI; ITANI; GONZALEZ, 2011

[63B]).

Porém, recomenda-se que antes de

iniciar a modelagem de um projeto, o aluno faça primeiro, modificações em um
modelo existente, para se familiarizar com a interface da ferramenta BIM.
Em uma disciplina BIM introdutória, é importante verificar se os estudantes
desenvolveram habilidades em modelagem da construção. Contudo, é difícil
testar estas habilidades em uma prova em que os estudantes operam a
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ferramenta, especialmente, quando há muitos alunos na classe. Uma forma de
resolver este problema é solicitar exercícios individuais (modelagem de
componentes ou projetos simples), provas escritas sobre conceitos BIM, questões
baseadas nos exercícios individuais (SACKS; BARAK, 2010

[96A])

e apresentação

do trabalho desenvolvido em sala de aula. Caso o objetivo seja, também,
desenvolver a habilidade de colaboração, recomenda-se a avaliação por pares
(MONSON, 2013

[29F]).

A Taxonomia de Bloom pode ajudar o professor a

preparar e avaliar os exercícios e a identificar o nível de aprendizagem alcançado
(HJELSETH, 2008 [59A]; HEDGES; DENZER, 2007 [134A]).
O Quadro 17 apresenta exemplos de projetos de uma disciplina introdutória.
Quadro 17 – Exemplos de projetos – NPBIM Introdutório
N

Referência

Projeto

Características

12F

Xu e Tsao

Projeto do arquiteto John Hejduk

(2012)

One-Half House Modelagem 3D de
uma simples residência

96B

Sacks e

Estrutura de uma construção de

Barack (2011)

dois pavimentos Modelagem 3D de
uma estrutura

53B

Kensek

Placas de aquecimento solar

(2009)

Estudo do ângulo para a instalação
com base na latitude e inclinação
do telhado

29F

Monson(2013)

Espaços de ateliê do Building

[29F]

Construction Science (BCS) e salas
de professores no Howell Building
da Mississippi State University
Produção colaborativa de vários
desenhos as-built (todos os
sistemas, componentes, estrutura e
materiais desde a fundação até o
telhado).

Fonte: A Autora, 2014
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2.7.2 NPBIM - Intermediário
Neste nível, BIM é ensinado em Ateliê de Projeto Integrado ou em disciplinas de
Tecnologia de Construção. O propósito é desenvolver algumas das competências
de um Analista BIM (BIM Analyst) e ampliar as habilidades de um Modelador BIM
(BIM Modeler).
Para cursar uma disciplina BIM de nível intermediário, é preciso conhecer
fundamentos de projeto (incluindo vistas ortográficas) (DENZER; HEDGES, 2008
[88A]),

conceitos BIM e ter experiência em uma ferramenta BIM de sua área.

Os objetivos são: aprender outras ferramentas BIM (entender suas funções,
capacidades e limitações) e técnicas avançadas de modelagem 3D; conhecer
sistemas do edifício; explorar funcionalidades de famílias na ferramenta BIM;
aprender a utilizar o modelo BIM em processos 4D/5D; aprender a fazer análises
e simulações a partir do modelo; e apresentar uma atitude de eterno aprendiz na
tecnologia (GEORGE MASON UNIVERSITY, 2009

[51A];

TAYLOR; SATTINENE;

2007 [106A]; REX; PARK 2008 [90A] BECERICK, 2008 [18A]).
No caso de Ateliê de Projeto, a forma como BIM poderá ser integrado dependerá
do enfoque dado ao ateliê, por exemplo:
se o enfoque do ateliê for a sustentabilidade, pode-se explorar a
realização de análises, simulações e visualizações do modelo;
se o enfoque for projeto paramétrico, podem ser exploradas técnicas
mais abstratas, como a criação de parâmetros e fórmulas para o
desenvolvimento de formas em processos de projeto generativo;
se a simulação do processo de projeto arquitetônico for o enfoque do
ateliê, os alunos podem criar elementos arquitetônicos, detalhes em 3D,
listagem de materiais, especificações e geração de documentação,
utilizando BIM (BROWN; PEÑA; FOLAN, 2009 [17B]).
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Neste último caso, o uso de ferramentas BIM acelera a produção de documentos
gráficos solicitados aos alunos, gerando um tempo adicional, que pode ser
utilizado para a validação crítica das soluções propostas (NOME et al. 2010 [51F]).
Douglass e Leake (2011)

[33B]

sugerem também a utilização de módulos

instrucionais para ensinar métodos de simulação, análise energética e exportação
do modelo BIM de arquitetura para ferramentas de análise.
Em ambiente de Ateliê de Projeto Integrado, alunos de um mesmo curso
desenvolvem um modelo BIM em grupo, no qual, cada membro pode assumir um
papel específico. Entretanto, é recomendado fazer a rotação de papéis, pois, se
cada aluno assumir apenas um papel, pode ficar desmotivado para aprender
sozinho e para explorar sistemas de montagem e materiais (HEDGES, 2008

[56A]),

tornando-se especialista em determinado assunto.
Este problema foi verificado em algumas experiências: em um Ateliê de Projeto
Interníveis na Virginia Tech (TAIEBAT; KU; McCOY, 2010

[84B]);

em um ateliê de

projeto focado em sustentabilidade, da University of Florida (UF) (WU; ISSA;
GIEL; 2010 [89B]); e em uma experiência de colaboração multinacional da Carnegie
Mellon University (CMU) (BRITO et al., 2011

[15B]).

Nesses casos, como não

houve troca de papéis, nem todos os elementos do grupo aprenderam a
ferramenta BIM. No caso da CMU, as discussões do grupo também ficaram
prejudicadas porque o papel de Project Manager foi atribuído a um membro sem
habilidade de liderança e visão sistêmica. Como os estudantes não se conheciam,
não discutiram sobre o perfil de cada membro (BRITO et al., 2011

[15B]).

No caso

de Virginia Tech e USC, houve dificuldade de interação virtual entre os alunos,
mas, na opinião deles, o papel do líder não deveria ser ‘rotacionado’ 41 , pois
poucos se destacam nesse papel (BECERIK-GERBER; KU, 2011 [10B]).
Quando se exige, em ambiente de Ateliê de Projeto Integrado, a entrega
individual do projeto, existe o risco de o aluno cair em um silo ao ver seu projeto
depender de outros, o que neutraliza o trabalho em equipe e prejudica a
familiarização do mesmo com outras disciplinas.

41

‘Rotacionar’ significa mudar o papel do líder a intervalos pré-determinados de tempo.
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Este problema foi verificado em estudantes de engenharia da Penn State que
trabalharam em equipe para desenvolver um projeto, cujos professores
(consultores de outras disciplinas) exigiram que cada um entregasse seu projeto
individual (HOLLAND et al., 2010

[47B]).

Esta exigência também neutralizou o

trabalho de equipe entre estudantes da Technical University of Denmark (TUD) na
Dinamarca, onde, usualmente, é exigida a entrega de projeto individual
(DEDERICHS; KALSHOJ; HERTZ, 2011 [28B]).
O maior desafio de um Ateliê de Projeto Integrado, porém, é o fator tempo, que
deve ser utilizado para o aluno aprender algumas ferramentas, fazer a
modelagem e desenvolver atividades analíticas. Um semestre é pouco tempo
para os alunos explorarem o potencial de BIM na concepção de um projeto
(SHARAG-ELDIN; NAWARI, 2010 [81B]).
Em um ateliê de projeto internível, os alunos do segundo, do terceiro e do quarto
anos apontaram a falta de tempo como uma das principais dificuldades
(TAIEBAT; KU; McCOY, 2010

[84B])

principalmente, quando é preciso aprender

deferentes softwares em uma única disciplina. Outra principal dificuldade
apontada foi o grande volume de trabalho a ser entregue (WU; ISSA; GIEL, 2010
[89B]).

Além disso, é muito difícil promover trabalho colaborativo em disciplinas com
apenas 3 horas-aula semanais e com muitos estudantes (N>90), principalmente,
se eles não têm experiências prévias em ferramentas BIM. MacDonald e Mills
(2013) [17F] observaram que, nos Estados Unidos, uma sala de aula multidisciplinar
conta com, no máximo, 25 alunos, e algumas têm apenas seis alunos.
Uma solução viável é iniciar a disciplina com um modelo já completado para que
os estudantes conduzam vários tipos de análises, de modo a potencializar os
dados do modelo para outras funções, além de projeto (BROWN; PEÑA; FOLAN,
2009

[17B]),

e testar modificações para o projeto do edifício, com o objetivo de

melhorar seu desempenho, custo e construtibilidade (HOLLAND et al. 2010) [47B].
Neste caso, recomenda-se um modelo que contenha informações de várias
disciplinas. Se o modelo contiver apenas informações do projeto arquitetônico, tal
fato poderá prejudicar a exploração plena de BIM pelos estudantes (BRITO et al.,
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2011

[15B]).

Se houver tempo para o estudante criar o modelo, o professor deve

fornecer a documentação eletrônica 2D e uma descrição do projeto a ser
modelado.
Recomenda-se que antes de iniciar a modelagem, o aluno tenha algum
conhecimento sobre: padrões BIM; contratos (PISHDAD; BOSORGI; BELLIVEAU,
2010

[68B]),

fluxo de trabalho; uso de worksets; e configuração de arquivo central

(CHIPLEY, 2010

[22B]).

Este conhecimento é adquirido por meio de aulas teóricas

e demonstrações em laboratório (SCHMELTER; CORY, 2009
interpretam desenhos 2D (DIB; KOCK, 2010

[94B])

[100A]).

Os alunos

e, a partir destes, criam um

plano para o projeto (CHIPLEY, 2010 [22B]).
O trabalho de modelagem mantém a sequencia tradicional de um projeto, ou seja,
começa pelo terreno e pela arquitetura, passando para a estrutura e para o
projeto de instalações. Em uma experiência na Cal Poly, relatada por Korman e
Simonian (2010)
verificaram

os

[56B],

alunos de uma disciplina de Gerenciamento da Construção

sistemas

na

seguinte

ordem:

estrutura,

ar-condicionado,

instalações sanitárias, proteção contra incêndios, hidráulica, elétrica, automação,
telefonia e comunicação. Cada equipe uniu os modelos de sistemas em um
modelo CAD 3D comum, identificou interferências físicas, preparou relatórios de
discrepância/construtibilidade e resolveu interferências. As equipes reuniam-se
uma vez por semana para coordenar o projeto e atualizar o plano de
implementação BIM. Os estudantes também revisavam seus projetos e
apresentavam pedidos de informação (Request For Information – RFI) sobre os
problemas detectados que exigiam uma solução de engenharia. Os professores
do curso, que representavam os ‘engenheiros’ responsáveis pelos sistemas,
respondiam aos RFI.
Entretanto, se os alunos moram em diferentes localidades, alguns fatores podem
dificultar as reuniões semanais. Em colaboração multinacional, por exemplo, pode
haver dificuldades relativas a: diferença de horários e calendário letivo; diferentes
tipos de construções, medidas e moedas; e diferenças sociais, culturais,
geográficas, legais, políticas e econômicas (BRITO et al., 2011 [15B]).
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Em uma disciplina de nível intermediário, recomenda-se modelar um pequeno
edifício já construído, que contenha os projetos de arquitetura, terreno e
instalações, com forma, razoavelmente, retangular, de estilo moderno, que
permita explorar importantes questões de projeto, de preferência, que tenha entre
1.000 e 5.000 metros quadrados (m2) (TAYLOR; LIU; HEIN, 2008

[107A]);

e que

esteja localizado dentro ou nas proximidades da universidade (SCHMELTER,
CORY, 2009 [100A]).
O aluno pode desenvolver soluções de projeto sustentável para melhorar o
ambiente físico do edifício (RASHED-ALI et al., 2010
com certificação LEED

42

[70B]).

No caso de edifícios

, além da ferramenta BIM, o aluno pode aprender

conceitos de sustentabilidade e como seria o projeto se BIM fosse utilizado (WU;
ISSA; GIEL, 2010 [89B]).
As vantagens de se modelar um edifício construído são: poder fazer visitas ao
prédio para identificar lacunas entre o modelo e o projeto real; sanar dúvidas
sobre o detalhamento; conversar com o proprietário e/ou responsável pelo projeto
e/ou construção; ter acesso aos dados de operação e manutenção; e comparar o
desempenho real com o projetado. O Quadro 18 apresenta alguns exemplos de
abordagem com projetos reais para uma disciplina de nível intermediário.
A avaliação pode incluir apresentação de arquivos em formato nativo, de
ferramentas de integração e detecção de interferências, CAD, IFC e PDF
(Portable Document Format), além de demonstração de modelo, processos
utilizados na modelagem e as lições aprendidas (BIM JOURNAL, 2010
Pode-se

solicitar

aos

alunos,

também:

entrega

de

relatório

[22A]).

de

discrepância/construtibilidade e pontos do layout (ou levantamento para
instalações) (KORMAN; SIMONIAN, 2010 [56B]); programa funcional; planta; layout
interior; representações gráficas de modelagem no aplicativo de energia e
desenhos de vistas e perspectivas (RASHED-ALI et al., 2010 [70B]).

42

Certificação Leadership in Energy and Environmental Design - LEED lançada nos Estados
Unidos por Green Building Council.
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Quadro 18 – Exemplos de projetos – NPBIM Intermediário
N

Referência Projeto

70B Rashed-Ali
et al. (2010)
89B Wu, Issa e
Giel (2010)
33B Douglass e
Leake
(2011)

Um edifício da universidade
Edifícios do campus com
certificação LEED

Características

Proposta de reforma para o edifício.
Edifícios muito complexos e abrangentes, não sendo recomendado para alunos que
ainda não adquiriram habilidades em sistemas de software.
First Jacobs House de Frank Lloyd Wright :
Um projeto pequeno (150 m2) e bem conhecido dos alunos. A análise do projeto permite
comparar o desempenho do edifício em relação à forma como foi projetado, mas com
recursos atuais.
The New York Times Building:

47B Holland et
al. (2010)

Proposta de reforma para o edifício. Projeto muito complexo e limitado em escopo.
Faltaram informações sobre o projeto, o que exigiu muito tempo dos alunos para fazer a
modelagem
Genetics and Cancer Research Center da University of Florida :

89B Wu, Issa e
Giel (2010)

Projeto de escopo muito complexo, com certificação LEED, composto por dois edifícios
com área de 26.635 m2

49B Hyatt (2011)

Um edifício de consultórios
médicos com dois pavimentos

Alunos fizeram o cronograma da obra. O maior desafio para o professor foi escolher os
elementos que seriam úteis à tarefa e deixar os outros elementos invisíveis.

23F

Um edifício de dois
pavimentos nas proximidades
da universidade

Alunos de GC da Twente University modelaram o edifício com base em documentações
fornecidas e depois geraram um plano de projeto integrado.

Peterson et
al. (2011)

Fonte: A Autora, 2014
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2.7.3 NPBIM - Avançado
Neste nível, BIM é ensinado em Gerenciamento da Construção e em Ateliê de
Projeto Interdisciplinar, também conhecido como ‘Ateliê de Projeto Colaborativo’
(HEDGES et al., 2009

[4A];

DOSSICK; PEÑA, 2010

BIM’ (HOLLAND et al. 2010

[47B]).

[32B])

ou ‘Ateliê Colaborativo

O propósito é desenvolver algumas das

competências de um Gerente BIM (BIM Manager).
Para cursar uma disciplina desse nível, recomenda-se: ter conhecimentos sobre
tecnologia de construção e materiais e métodos de construção; ter prática
profissional (DENZER; HEDGES, 2008

[88A];

CHENG, 2006

[33A]);

e possuir

experiência na utilização das principais ferramentas BIM, assim como,
conhecimentos em linguagem de programação e conceitos de modelagem de
dados (IBRAHIM, 2007 [133A]).
Para verificar se o aluno possui esses pré-requisitos, o professor pode fazer
entrevistas e analisar as notas do aluno, seu nível de conhecimento em BIM, sua
experiência profissional e seu trabalho em equipe (BECERIK-GERBER; KU, 2011
[10B]).

Os objetivos de uma disciplina BIM de nível avançado são: (a) aprender técnicas
de BIM e processos relacionados, tais como: interoperabilidade, conceitos BIM,
ferramentas de gerenciamento BIM, implementação de BIM e estudos de casos
(BIM JOURNAL, 2010

[22A]);

(b) aprender processos de formação de equipes e

dinâmicas de equipe para educar os estudantes no valor da colaboração
(BECERIK-GERBER; KU, 2011
[42A],

[10B];

McCUEN; FITHIAN, 2010

PISHDAD; BOSORGI; BELLIVEAU, 2010

[68B])

[58B];

DONG, 2009

desafiando-os a projetar uma

solução que incorpore as contribuições específicas de sua área (SETTERFIELD;
DUNN; MARCKS, 2010

[80B]);

(c) saber como os projetos são executados, como

as disciplinas contribuem com informações, que informações são necessárias e
quando e como a informação pode ser trocada; (d) saber como colaborar quando
as equipes de projeto são, geograficamente, dispersas (BECERIK-GERBER,
GERBER, KU, 2011

[11B]);

(e) ter experiência de trabalho com a indústria e em

equipes; e (f) aprender a fazer apresentações (orais e escritas) (ARNOLD, 2010
[6B]).
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Ao longo da disciplina, os alunos desenvolvem um único modelo BIM em equipe,
formada por estudantes de mais de um curso relacionado com AEC (MESSNER,
2008[82A]; ARCE CAL POLY, 2009[16A]; TEXAS A&M UNIVERSITY, 2010 [85B]).
Os próprios estudantes podem criar as equipes. Cada aluno pode fazer um breve
histórico sobre si mesmo, incluindo sua experiência profissional e, depois,
completar exercícios de socialização previamente desenvolvidos para discutir as
diferenças individuais. As equipes, por sua vez, podem discutir os fatores a serem
considerados em um processo de equipe e apresentar seus planos de modo a
garantir que estes aconteçam de fato (McCUEN; FITHIAN, 2010) [58B]. O processo
de equipe pode ser desenvolvido pelos próprios alunos, mas sempre com a
assistência dos professores quanto a eventuais problemas (DEDERICHS;
KARLSHOJ; HERTZ, 2011) [28B], incluindo os de comunicação, quando se trata de
ensino à distância (HEDGES et al, 2009)

[4A].

Neste processo, os alunos podem

discutir conceitos de dinâmicas de equipe (relacionamentos interpessoais,
confiança, conflito, comprometimento, coesão etc.) para, então, desenvolver um
plano de trabalho escrito que contenha informações sobre: estabelecimento de
metas; compartilhamento da informação; abordagem de comunicação; interação;
papéis e responsabilidades do grupo; desempenho esperado de cada membro;
troca de papéis; redução de conflitos; plataforma; relatórios e tomada de decisões
(McCUEN; FITHIAN, 2010[58B]; BECERIK-GERBER, 2010; BECERIK-GERBER;
KU, 2011[11B]).
Quando a colaboração envolve várias disciplinas, compostas por turmas com
quantidade variada de alunos, podem ser formados grupos e subgrupos de
especialistas. Por exemplo, grandes equipes (com até 20 alunos) podem ser
divididas, proporcionalmente, quanto às especialidades. Em caso de faltar algum
especialista, a equipe pode receber consultoria de especialistas de outras equipes
(SETTERFIELD; DUNN; MARCKS, 2010) [80B].
Os alunos de cada curso devem criar um modelo que seja relevante para sua
área. Por exemplo, alunos de arquitetura responsabilizam-se pelo projeto
arquitetônico, enquanto alunos de engenharia fazem tarefas de estimativas e
construtibilidade (SALAZAR; VADNEY; ECCLESTON, 2010)

[77B].

Nessa fase, o

problema principal é a comunicação, devido às diferenças nas ontologias das
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diversas disciplinas. Os alunos podem, então, planejar um fluxo de trabalho para
o projeto e atualizá-lo de acordo com a necessidade (HOLLAND et al., 2010) [47B].
Problemas de colaboração (disponibilidade, distância, tempo e frequência) podem
ser resolvidos com o suporte das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) (EXPERT, 2008)

[36B].

A utilização de ferramentas de Groupware 43 pode

amenizar alguns problemas (LEEUWEN; PERALTA; SAMPAIO, 2008)[99B], porém,
recomenda-se que encontros virtuais sejam combinados com encontros físicos
(BECERIK-GERBER; KU, 2011) [10B].
Em uma disciplina desse nível, é importante estabelecer interações entre
estudantes e profissionais (BECERIK-GERBER; KU, 2011) [10B]. Estes fornecem
consultoria, entrevistas, participam de bancas e ajudam na definição do Nível de
Detalhe ou Level of Detailing (LoD44), requerido em cada etapa do projeto.
O Projeto a ser modelado deve ser um pouco mais complexo, real, ter entre 5.000
e 15.000 metros quadrados (m2), de preferência, estar em processo de
construção (ou recém-construído), apresentar atuais tendências de construção,
implementadas a partir de uma abordagem em equipe de projeto colaborativo,
durante o projeto e a construção (DONG, 2009) [42A]. Além disso, deve estar em
local de fácil acesso para as visitas dos estudantes, disponibilizar informações
(plantas e detalhes) aos alunos e, se possível, ter sido escolhido por estes. O
Quadro 19 apresenta alguns exemplos de projetos a serem modelados em uma
disciplina desse nível.
No entanto, encontrar o tipo certo de projeto para trabalhar, em sala de aula, com
alunos, é um fator chave a ser considerado. O ideal é escolher um projeto de
complexidade técnica balanceada e focar o aumento do nível de detalhe e as
análises (BECERIK-GERBER; KU, 2011) [10B].

43

Software colaborativo que apoia o trabalho em grupo, coletivamente.

44

Identifica a quantidade de informações conhecidas sobre um elemento do modelo, em um

determinado momento do projeto.
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Quadro 19 – Exemplos de projetos – NPBIM Avançado
N

Referência

85B

Texas A&M
University (2010)
Texas A&M
University (2010)

77B
47B

10B

Salazar, Vadney
e Eccleston
(2010)
Holland et al.
(2010)
Becerik-Gerber e
Ku (2011)

Projeto

Características
Edifício do campus, que estava em construção em 2009, pela
Satterfield & Pontikes Com. Os alunos combinaram o modelo
3D com o cronograma e apresentaram para a construtora.
Texas A&M Health Science Center

Agriculture Headquarters Building
2008 - Estação de trem
2009 - Náutica
2010 - Escola primária North Allston Elementary School
Penn State Child Care Center

Institute for Critical Technology and
Applied Science building phase II
(ICTAS II)
Prédio D da 2ª fase da SCA da USC

80B

Setterfield, Dunn
e Marks (2010)

Concepção de um novo edifício, com zero consumo
líquido de energia para o campus

Edifício do campus com área igual a 91.440 m2, planejado
para ser concluído em 2011. Os estudantes fizeram a
simulação 4D e apresentaram os vídeos de seus projetos.
Edifícios localizados nas proximidades (Natick e Boston, MA.)
das duas universidades (WPI e BAC), que podem ser
visitados e pesquisados diretamente pelos alunos.
Um pequeno edifício construído no campus, com 1.858 m2.
Este projeto foi mais simples do que o do semestre anterior.
Edifício em construção no campus, com três pavimentos e
3.920 m2, com custo estimado em 35 milhões de dólares e
com término previsto para 2010. Este projeto era
demasiadamente complexo.
Edifício de dois pavimentos, com 1.133 m2, com término
previsto para 2010 e custo estimado em 9 milhões e 200 mil
dólares. Este projeto foi mais simples do que o do ICTAS II.
Projeto de escopo muito grande (incluindo projeto ambiental)
para ser desenvolvido em apenas três meses.

Fonte: A Autora, 2014
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Para tal, é necessário manter contato com empresas de Construção Civil para
conseguir apoio no que diz respeito à permissão de uso dos projetos e ao
acompanhamento dos mesmos (plantas, seções, elevações do projeto arquitetônico,
estrutural e instalações, além de cronogramas e orçamentos). As empresas podem
fornecer para os alunos os documentos ainda não modificados dos projetos de uma
construção real que esteja em andamento. O proprietário do edifício assumiria o
papel de cliente e, a partir de então, o proprietário e os projetistas realizariam o
feedback e participariam das avaliações (HOLLAND et al. 2010
LUTZ; STEPHENSON, 2010

[69B],

[47B];

BROWN; PEÑA; FOLAN, 2009

PUDDICOMBE;
[17B];

PAVELKO;

CHASEY, 2010 [92B]).
Contudo, esta abordagem apresenta a desvantagem de o professor não ter muito
controle sobre os projetos. Além disso, a experiência do aluno pode variar conforme
o nível de colaboração do representante da empresa. Outra desvantagem é o
tamanho variável dos projetos, o que pode exigir mais trabalho do professor.
Portanto, quando as escolas decidem envolver clientes da indústria para patrocinar
os projetos, elas devem definir: como será a participação dessas empresas; o tipo de
projetos; e os benefícios para os alunos (ARNOLD, 2010 [6B]).
Entretanto, se os professores optarem pela concepção de um projeto, este deve ser
pequeno em escopo e não se deve exigir a entrega de muitos trabalhos. Exigir
muitos trabalhos (distribuição de papéis, planejamento da colaboração, criação e
desenvolvimento do modelo BIM, entrevistas com o proprietário e elaboração de
relatórios) faz com que os alunos se sintam limitados em relação a tarefas
específicas, pois suas experiências ainda são bastante restritas (BECERIKGERBER; KU, 2011

[10B]).

Em relação ao tempo, dois semestres (9 meses) é

suficiente para que os alunos acompanhem a construção de um projeto (ARNOLD,
2010 [6B]).
A avaliação do aluno pode se basear em vários quesitos, tais como: na forma como o
projeto foi realizado pela equipe; nas apresentações visuais e verbais do modelo
BIM; em leituras e análises de casos BIM; na participação em sala de aula; e em
relatórios de visitas técnicas. Também podem ser observadas atitudes como
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envolvimento, dedicação e trabalho ético (GEORGE MASON UNIVERSITY, 2009
[51A];

REX; PARK, 2008

[90A];

BECERIK-GERBER, 2010

UNIVERSITY OF WASHINGTON, 2008

[86B],

[9B];

NELSON, 2008

DICKER; SNYDER, 2008

[39A]),

[84A];

além de

habilidades para a formação de equipes e integração dos membros.
Segundo Setterfield, Dunn e Marks (2010)

[80B],

outros critérios podem ser utilizados,

entre eles, os quesitos que são considerados desafios para os alunos: ter atitude de
comunicação; usar ferramentas de comunicação; usar servidores; desenvolver o foco
ou o projeto; conduzir reuniões regulares da equipe; desenvolver atitudes de
liderança; e ser apaixonado por sua área e proficiente em tecnologias.
O desenvolvimento do projeto dos estudantes pode ser avaliado com base na
mensuração dos objetivos estabelecidos na pré-construção. Assim, busca-se avaliar
se tais objetivos foram abordados e integrados na proposta final, ou seja, como foi
realizada a decomposição do trabalho do projeto em partes manejáveis (Work
Breakdown Structure – WBS)45: custeio, planejamento das aquisições, planejamento
pelo método do caminho crítico (Critical Path Method - CPM)46 e o planejamento de
minimização de riscos para a segurança (TAIEBAT; KU; MCCOY, 2010 [84B]).
Os modelos BIM construídos pelos alunos podem ser avaliados em termos de sua
capacidade para superar problemas de Arquitetura e de Engenharia, em nível de
conteúdos de informação do modelo BIM/IFC. Também podem ser consideradas a
precisão e a organização do modelo (NIELSEN; FLEMING; KUMARASURIYAR,
2009 [85A]).
A apresentação final deve incluir uma banca composta por professores, consultores
do projeto real e, se possível, pelo proprietário e pelo construtor do edifício, que
45

Em Gerência de Projetos, WBS significa ‘Estrutura Analítica de Projetos’ (EAP), uma ferramenta
(produto, dado e/ou serviço) utilizada para definir/agrupar diferentes tarefas em um projeto, assim
como, o escopo de cada tarefa.

46

CPM é um método criado em 1958, na empresa norte-americana Dupont, com o objetivo de realizar
as paradas de manutenção no menor prazo possível e com nível constante de utilização dos
recursos. Por meio do caminho crítico, obtém-se a duração total do trabalho e a folga das tarefas.
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fariam a revisão do projeto, por meio da comparação das áreas, do cronograma e
dos custos, entre o projeto real e o projeto dos estudantes. Porém, se o projeto for
concebido pelos próprios alunos, o papel do ‘proprietário’ poderia ser representado
por uma banca formada por professores, consultores e/ou gerentes de facilidades de
edifícios do campus (SETTERFIELD; DUNN; MARCKS, 2010 [80B]).
A avaliação da disciplina pode ser realizada com a utilização de questionários on-line
para serem respondidos pelos estudantes após cada atividade e/ou ao final da
disciplina. Nesses questionários, o aluno pode ser solicitado a dizer o que esperava
aprender antes de cursar a disciplina, o que realmente aprendeu e como a
atividade/disciplina poderia ser melhorada. Outros parâmetros, como a avaliação
oficial, discussões, avaliação dos professores e trabalhos do aluno, também podem
ser utilizados (BECERIK-GERBER, 2010 [9B]; BECERIK-GERBER; KU, 2011 [10B]).

2.8 Atividades Educacionais para o ensino-aprendizagem de BIM
Neste tópico, pretendemos discutir como planejar atividades educacionais para o
ensino-aprendizagem de BIM no contexto de model authoring 47 .

A expressão

‘Atividades educacionais’ diz respeito a uma das ‘Unidades de Análise’ escolhidas
durante o processo de análise textual (Quadro 15). Por meio dessas atividades,
estudantes são submetidos a experiências que os levam a desenvolver mudanças
emocionais e intelectuais e habilidades motoras.
A determinação de atividades de ensino depende de diversos fatores, contudo, deve
ser guiada por princípios ou pontos de vista pautados em teorias da aprendizagem e
em orientação filosófica do professor ou da instituição.
Objetivos, pré-requisitos, estrutura do assunto, etapa do processo de ensino, tempo,
recursos e experiência didática do professor são alguns dos fatores que podem
influenciar a escolha das atividades educacionais (BORDENAVE; PEREIRA, 2011).
Ao escolher as atividades de ensino para uma disciplina BIM, é importante
considerar sua adequação aos objetivos do NPBIM recomendado para a disciplina.
47

Criação do modelo (Tradução da autora)
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Por exemplo, se o objetivo é aprender conceitos de colaboração, inicialmente, o
aluno deveria trabalhar com um colega mais experiente para adquirir o conhecimento
necessário e, mais tarde, ser introduzido em práticas integradas, primeiro, com
alunos do mesmo curso e, posteriormente, com alunos de outros cursos. Se as
escolas não têm cursos alternativos para simular prática integrada, devem utilizar
práticas colaborativas de aprendizagem à distância.
Em relação aos pré-requisitos, antes de trabalhar com alunos de outros cursos, os
estudantes deveriam ser instruídos sobre suas profissões e sobre os papéis
desempenhados pelos membros de uma equipe multidisciplinar (HEDGES et al.,
2009

[4A]).

Além disso, eles deveriam ter também experiências prévias em

colaboração com o suporte de BIM. Se houver participação de alunos de duas ou
mais escolas, recomenda-se nivelar suas habilidades e capacidades (BECERIKGERBER; KU, 2011 [10B]).
No caso de uma colaboração bi/multinacional, alguns fatores deveriam ser
considerados, tais como: diferenças de horários, de calendário escolar, de cultura, de
processos e materiais de construção e de ferramentas de comunicação, além de
dificuldades de linguagem (BRITO et al. 2011 [15B]).
Para que possam alcançar os objetivos educacionais, os estudantes são expostos a
vários elementos (fatos, situações, teorias, princípios, conceitos, processos, sistemas
etc.) que compõem a estrutura do assunto. O relacionamento desses elementos
determina o tipo de aprendizagem necessária para o estudante entender certo
conteúdo. Um exemplo disto é a estrutura de ensino do processo de modelagem de
uma construção por meio de um currículo BIM (Figura 13).
Os diversos tópicos, nessa estrutura, demandam diferentes tipos de aprendizagem e,
portanto, diferentes atividades de ensino a serem oferecidas pelos professores. Esta
estrutura foi projetada de acordo com os objetivos de cada nível de proficiência BIM,
que se inicia com a modelagem de uma pequena edificação (ou partes dela), seguida
da modelagem de uma pequena edificação construída, a que os estudantes têm

107

acesso, e culmina com a modelagem de um edifício complexo e em construção (ou
recém construído).
Figura 13 - Estrutura de conteúdo BIM ao longo de um currículo

Fonte: A autora, 2013
A fase do processo de ensino determina o tipo de atividade mais apropriado para a
aprendizagem. De acordo com a Taxonomia de Bloom revisada, no processo de
aprendizagem, existe um aumento contínuo da complexidade cognitiva, que é
representada

por

duas

dimensões:

‘processo

cognitivo’

e

‘conhecimento’

(ANDERSON et al., 2001). Os objetivos de aprendizagem são definidos de acordo
com essas duas dimensões. O objetivo, por sua vez, é definido pelo verbo e pelo
objeto. O verbo, geralmente, se refere a uma ação ligada ao processo cognitivo, e o
objeto, geralmente, se refere ao conhecimento que se espera que o aluno vá adquirir
ou construir. As atividades didáticas são, então, planejadas em função dos objetivos
(HEER, 2009).
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A

Dimensão

‘conhecimento’

inclui

quatro

categorias:

factual,

conceitual,

procedimental e metacognitivo (Figura 14). Os fatos são informações isoladas, tais
como: conhecimentos de terminologia, detalhes específicos e elementos. Os
conceitos consistem em sistemas de informação, tais como: classificações,
categorias, princípios e generalizações, teorias, modelos e estruturas. Os
procedimentos (saber como fazer) incluem habilidades, métodos e técnicas
específicas, ou seja, o conhecimento para saber quando usá-los. A metacognição
refere-se ao auto-conhecimento, ou seja, ao uso de estratégias de forma eficaz.
Figura 14 – Objetivos educacionais - Taxonomia de Bloom revisada

Fonte: Adaptado de Heer (2009)
Conforme pode ser observado na Figura 14, a dimensão ‘processo cognitivo’ envolve
cinco categorias: (a) lembrar, que significa reconhecer e recordar informações
importantes da memória de longa duração (listar, reconhecer, relembrar e identificar);
(b) entender, que é a capacidade de fazer sua própria interpretação do material
educacional, tais como leituras e explicações do professor (interpretar, exemplificar,
classificar, resumir, concluir, comparar, explanar); (c) aplicar, que significa usar o
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conhecimento aprendido em uma situação nova ou familiar (responder, fornecer,
conduzir e usar); (d) analisar, que significa dividir o todo em partes e descobrir como
essas partes se relacionam com o todo (selecionar, diferenciar, organizar/integrar e
atribuir);

(e)

avaliar,

que

diz

respeito

a

verificar

e

criticar

(verificar,

escolher/determinar, julgar e comparar); e (f) criar, que significa reunir elementos
para dar origem a algo novo (gerar, planejar e produzir).
A literatura sobre BIM aponta algumas atividades educacionais relacionadas a essas
capacidades, são elas: (a) listar fatos - utilizar meios de comunicação pública, tais
como blog, wiki e fóruns (HEINTZ, 2010
[27B],

MESSNER, 2008

[82A],

[91B],

HJELSETH, 2008

WU; ISSA; GIEL, 2010

[89B]);

[59A],

CZÈGÈ, 2010

(b) entender processo -

fazer visitas técnicas a empresas e canteiros de obra para entender a sequência de
um projeto (HYATT, 2011[49B]); (c) aplicar processo - usar ambientes virtuais, como
jogos, teleconferência e chat (YAN; LIU, 2007

[135A],

HEINTZ, 2010

[91B]);

(d) analisar

conceitos - instrução programada e estudo dirigido, tais como vídeo (LUCAS, 2014)
[55F]

e texto digital com componentes de auto-avaliação (CLEVENGER et al., 2010)

[23B]

e (e) aplicar conceitos - módulos de ensino de BIM, contendo exercícios

interativos desenvolvidos com a participação de profissionais da indústria (HYATT,
2011 [49B]; LUCAS, 2014 [55F]).
De acordo com Dossick (2008)

[45A],

o fórum é útil também para processamento,

acesso, apresentação, avaliação, debates e exposições de projetos. Setterfield,
Dunn e Marcks (2010)

[80B]

recomendam que os alunos sejam encorajados a utilizar

fóruns como meios de comunicação, ao invés de e-mail, quando se tratar de
assuntos de projeto ou houver necessidade de se comunicar com professores,
facilitadores e consultores. Porém, o fórum deve conter um espaço aberto para a
comunicação entre os alunos, um espaço privado para a interação com os
professores e um espaço aberto para a disponibilização de materiais de apoio.
Em relação à experiência didática do professor, no caso de um Ateliê de Projeto
Integrado/Interdisciplinar, a equipe responsável poderia ter um coordenador, um
professor assistente e um professor/palestrante de cada área para fornecer
assistência aos alunos, assim como, colaboradores da indústria para dar consultoria
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(HOLLAND et al., 2010

[47B]).

O professor de projeto não precisa saber como usar a

ferramenta BIM, desde que o professor de TI tenha essa habilidade. Ambos os
professores podem dar suporte um ao outro (BROWN; PEÑA; FOLAN, 2009

[17B]).

Professores de outras universidades, com mais experiência em BIM, podem ser
convidados para participar de disciplinas virtuais e, assim, ajudar professores
iniciantes (HEINTZ, 2010 [91B]).
Os recursos didáticos disponíveis devem atender a alguns requisitos, tais como:
ferramentas BIM48 adequadas para cada disciplina49, que suportem a troca de dados
através do IFC 50 (HJELSETH, 2008

[59A])

propósitos 51 (SMIT; WALL; BETTS, 2005

e que sejam empregadas para diversos
[136A]).

As salas de aulas deveriam ser

projetadas para atividades de modelagem, palestras, reuniões, debates e para fazer
apresentações. Seus ambientes devem ser equipados com vídeo e múltiplas telas
para teleconferência (BIM JOURNAL, 2010 [22A]).
Como o conceito de interoperabilidade é um dos maiores obstáculos para a
implementação de BIM pela indústria, os professores deveriam se esforçar para
apoiar padrões abertos (CAMPS, 2008

[28A]).

Um servidor único é recomendado para

resolver o problema de compartilhamento de arquivo (HEINTZ, 2010

[91B])

ou pode

ser usada a computação em ‘nuvem’ (PUDDICOMBE; LUTZ; STEPHENSON, 2010
[69B]).

Equipes
separados

interdisciplinares
para,

depois,

podem,
se

primeiramente,

reunirem

(SETTERFIELD; DUNN; MARKS, 2010

[80B];

em

um

trabalhar

em

ambiente

único

laboratórios
e

DUNN; SETTERFIELD, 2009

amplo

[35B]).

As

48

Uma matriz de software BIM pode ser encontrada no site BIM Fórum.

49

Arquitetura, Engenharia, Construção, modelagem geométrica e dados digitais.

50

Uma listagem de sistemas de software compatíveis com IFC pode ser encontrada em
http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations

51

Visualização, simulação, planejamento 4D, extração de quantitativos e estimativa 5D, verificação de
códigos e detecção de interferências.
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discussões das equipes podem ser facilitadas por meio do uso da tecnologia Cave
Automatic Virtual Environment (CAVE52) (KANG, 2012 [8F]).
Em relação ao tempo, no caso de um Ateliê de Projeto Integrado ou Interdisciplinar,
pode ser difícil combinar os horários de professores e alunos, ou mesmo, o fuso
horário, ao se organizar uma disciplina em que os participantes são de diferentes
universidades. Entretanto, os desafios logísticos podem ser, parcialmente, resolvidos
com o planejamento de um horário para algumas reuniões com todas as turmas de
ateliês de projeto, no mesmo espaço físico (ou virtual) (RASHED-ALI et al., 2010
[70B]).

2.9 Metodologia para o ensino-aprendizagem de BIM
A expressão ‘metodologia de ensino’ diz respeito a uma das ‘Unidades de Análise’
escolhidas durante o processo de análise textual. Conforme consta no Quadro 15,
este termo é definido como: ‘Conjunto de procedimentos (métodos, técnicas,
recursos e instrumentos) utilizados pelos sujeitos (professor e aluno), na prática
político-pedagógica, cujo objetivo principal é o ensino-aprendizagem’.
O tipo de aprendizagem requerida ou a teoria de aprendizagem que irá guiar o
professor é uma base para a elaboração dos princípios a serem adotados nas
atividades educacionais. Assim, a aprendizagem pode basear-se em: problemas
(Problem Based Learning); casos (Case-Based Learning); e/ou projetos (Project
Based

Learning).

Todas

essas

metodologias

são

apropriadas

para

o

desenvolvimento de projetos BIM com equipes de estudantes (HJELSETH, 2008 [59A];
HEINTZ, 2010

[91B];

HALLOWELL, TATUM, ROWINGS, 2013

[35F]).

Além dessas

metodologias, têm sido adotadas as abordagens design universal (Universal Design
for Learning) e aprendizagem pela descoberta (Structured Discovery Learning)
(RODRIGUEZ, 2014 [46F]; XIE; BODEN-MCGILL, 2014 [47F]).
Na aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learning), a atividade
principal é o desenvolvimento de um projeto e os conteúdos são introduzidos
52

Tecnologia desenvolvida em 1972 pelo Electronic Visualization Laboratory (EVL) da University of
Illinois. Imagens são projetadas no piso, parede e teto de uma sala de 10’ x 10’ x 9’.
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conforme forem necessários. As tarefas são planejadas de forma a refletir a
realidade profissional da situação e, geralmente, tomam mais tempo do que as
tarefas fundamentadas na aprendizagem baseada em problemas. Por este motivo,
quando se adota esta abordagem, é muito importante que o aluno saiba gerenciar
tempo e recursos (BECERIK-GERBER; KU, 2011

[10B]).

Esta abordagem é,

facilmente, adaptada ao contexto multidisciplinar, ao ensino à distância e à
interoperabilidade, porém, é difícil de ser implementada e generalizada em curto
prazo, sendo reservada para as escolas cujos professores são motivados para
enfrentar a mudança educacional que ela requer (EXPERT, 2008 [36B]).
Outra abordagem apropriada para ser utilizada com estudantes de uma disciplina
BIM de nível avançado é a aprendizagem baseada em papéis (Role-Based
Learning). Nesta abordagem, o professor determina o problema a ser estudado na
tarefa e os alunos assumem diferentes papéis. Os estudantes dividem o trabalho
entre os membros do grupo, considerando suas especialidades e limitações. Eles
também controlam o conteúdo, a entrega da tarefa e como será a interação entre os
membros. Contudo, ao utilizar esta abordagem com alunos de Gerenciamento da
Construção, Becerik-Gerber e Ku (2011)

[10B]

verificaram que esta apresenta uma

limitação, pois os estudantes ficam restritos a aprender apenas um papel.
A aprendizagem baseada em casos (Case-Based Learning) é similar à
aprendizagem baseada em problemas, porém, são utilizados problemas complexos
embasados em fatos reais, o que estimula a análise colaborativa e discussões em
sala. De acordo com Hallowell, Tatum e Rowings (2013)

[35F],

estas atividades

promovem a aprendizagem independente e permitem que estudantes se adaptem às
mudanças em uma indústria cada vez mais complexa.
O design universal (Universal Design for Learning) é um paradigma de
aprendizagem que busca respeitar as dificuldades e limitações de cada aprendiz.
Neste modelo, ao aluno é oferecida uma variedade de caminhos para que possa
aprender o conteúdo de forma personalizada, assim como, demonstrar sua
proficiência (CAST, 2011, apud RODRIGUEZ, 2014 [46F]).
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No modelo de aprendizagem pela descoberta estruturada, o professor apresenta
experiências, exemplos e conceitos aos alunos, que trabalham até encontrar as interrelações. O professor planeja as questões (ou problemas), encoraja os alunos e
fornece orientação (XIE; BODEN-MCGILL, 2014 [47F]).
Contudo, é difícil encontrar um professor que saiba múltiplas disciplinas e tenha
amplos conhecimentos em BIM, assim, vários professores precisariam incorporar
BIM em suas disciplinas. Entretanto, isto é difícil, pois, geralmente, há falta de
interesse e/ou disponibilidade de tempo, por parte dos professores, para aprender
novas tecnologias ou investir esforços para criar projetos reais (VOGT, 2010 [127A]).
Assim, ao invés de tentar forçar uma mudança no currículo, a academia deveria se
envolver com a indústria, de modo a promover BIM ou o pensamento colaborativo
em sua equipe de pesquisa, ensino e consultoria (LOCKLEY, 2011

[96B]).

Os cursos

deveriam entrar em contato com empresas no sentido de conhecer as tendências e
atualizar o ensino (LEE; HOLLAR, 2013

[13F]).

Por outro lado, a indústria deveria

estar disposta a investir na academia, por meio de visitas à sala de aula, de
discussões com professores e alunos sobre tendências e cenários atuais, de
compartilhamento de modelos genéricos e de ajuda a professores para o
desenvolvento de módulos de ensino (CHASEY; PAVELKO, 2010

[31A];

PAVELKO;

CHASEY, 2010 [92B]; LUCAS, 2014 [55F]).
De acordo com Glick, Porter e Clevenger (2010)
(2011) [41B], Coates, Arayci e Koskela (2010)

[98B] e

[42B],

Glick, Clevenger e Porter

Pollock (2010) [93B], ao adotar esta

estratégia, todos se beneficiam: (a) professores, pois o curso é enriquecido com a
identificação de temas de pesquisa e produção de materiais didáticos significativos;
(b) profissionais, pois têm a oportunidade de mostrar as capacidades de sua
empresa; (c) empresas, pois têm a oportunidade de resolver problemas de projeto de
forma inovadora, através das pesquisas; e (d) alunos, pois passam a aprender
tecnologias emergentes e inovadoras. O Quadro 20 apresenta alguns exemplos de
parcerias.
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Quadro 20 – Exemplos de parcerias entre escolas, associações e empresas
N

Referência

25B Construtech
(2011)
54B Klotz et al.
(2009)

79B Seletsky (2011)

97B BIM Academy
(2011)
17F MacDonald;
Mills (2013)

40F

Marble,
Benjamin e
Kurglan (2011)

Univ.& Empresa

Objetivo

Benefício

North Carolina State
University & Skanka
University of
Alabama e Penn
State & Órgão
responsável pela
construção de
prédios do campus
Várias
universidades & AIA

Instalar componentes
em prédios da NCSU.
Envolver alunos de
pós-graduação em
projetos de edifícios do
campus.

Desenvolvimento de pesquisa acadêmica.

Northumbria
University & Ryder
Australian Office of
Learning and
Teaching (OLT) e
University of
Technology
(Sydney) University
of South Australia,
University of
Newcastle
Piloto: Columbia
Building Intelligence
Project (C-BIP).

Criar um centro de
excelência em BIM.
Ajudar escolas a
introduzir disciplinas
colaborativas utilizando
ferramentas e
processos BIM.

Desenvolver Centros
de Pesquisa Aplicada
(AR Labs).

Explorar novas formas
de colaboração
baseadas em
tecnologia dentro e
entre os vários setores
da indústria de AEC.

Estudantes utilizam dados reais em suas pesquisas e
ganham experiência prática. Professores recebem auxílio
financeiro para suas pesquisas. Arquivos de projetos
podem ser acessados pelos alunos. Construtor não precisa
gastar com consultorias.
Profissionais e estudantes desenvolvem projetos,
protótipos, aprendem fabricação digital,
análises/simulações, usando BIM e
equipamentos/software.
Treinamentos, pesquisas, consultoria, desenvolvimento de
software, conteúdos etc.
Desenvolver novo currículo para cursos de AEC e várias
formas para usar um quadro chamado CODEBIM.

Incorporar think tanks local e internacional, junto com Ateliê
de projeto integrado e seminários de pesquisadores
GSAPP na Columbia University.

Fonte: A Autora, 2014
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Macdonald (2012) [10F], também propôs níveis de proficiência em BIM:
ilustração – o modelo é utilizado para ilustrar conceitos ensinados na
disciplina;
manipulação – os alunos manipulam/modificam modelos e também criam
componentes;
aplicação – os alunos criam modelos, preparam-se para colaborar com outras
disciplinas do curso, aprendem a usar BIM para sustentabilidade e a
configurar modelos para troca de informações; e
colaboração – alunos de cursos diferentes trabalham em equipe para resolver
problemas do mundo real (MACDONALD, 2012 [10F]).
De acordo com esta proposta, conforme o curso, os alunos desenvolverão apenas
alguns estágios, por exemplo, arquitetos criam modelos a partir do zero, enquanto
engenheiros civis e gerentes da construção aprendem a manipular modelos para fins
de análise (MACDONALD, 2012

[10F]).

Neste sentido, MacDonald e Mills (2013)

[17F]

propõem um quadro para os cursos avaliarem a maturidade em BIM 53 . Esta
ferramenta não define o período do currículo em que os estágios devem ser
introduzidos. Por exemplo, no curso de arquitetura, modelagem pode ser ensinada
no primeiro ano, enquanto que, no curso de engenharia estrutural, pode ser ensinada
no terceiro ano. No entanto, este recurso ajuda a definir métodos de ensino para
cada estágio.
Neste Capítulo, alcançamos o primeiro objetivo específico desta Tese, ao
identificarmos, a partir da literatura: (a) áreas do currículo em que BIM tem sido
introduzido; (b) tipos de colaboração que estão sendo ensinados; (c) obstáculos
enfrentados pelas instituições; (d) evolução do ensino de BIM em termos de (e)
estratégias adotadas pelas instituições.

53

Quadro disponível no endereço: http://codebim.com
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Além disso, foram apresentadas as categorias de disciplinas BIM, segundo o Nível
de Proficiência em BIM (NPBIM), e explanados os métodos e os recursos de ensino
apropriados para cada nível.
Verificamos, também, que pesquisas, nesse campo, são, relativamente, novas, e que
publicações sobre o tema são mais frequentes em eventos científicos internacionais.
Concluímos que o ensino de BIM tem alcançado um elevado nível nos Estados
Unidos, porém, está restrito a poucas universidades que possuem os recursos
necessários e são capazes de estabelecer parcerias com empresas para a troca de
informações.
A metodologia de ensino BIM, geralmente, é definida por meio da troca de
experiências entre as instituições acadêmicas e a indústria, com o objetivo de
simular, na universidade, a prática profissional. Conforme evolui a tecnologia, os
métodos de ensino são atualizados/modificados concomitantemente.
Contudo, mesmo que BIM seja utilizado como recurso didático, ou ensinado em uma
disciplina específica, sua introdução, nos currículos, deve seguir os critérios que são
recomendados para NPBIM. Esses níveis são determinados em função do tipo de
especialista BIM que se deseja instruir, assunto que será discutido no próximo
Capítulo.
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CAPÍTULO 3
ESPECIALISTAS BIM:
TIPOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Este Capítulo aborda, com mais profundidade, os tipos de especialistas BIM
identificados na etapa da Observação da Realidade (item 1.5.1 do Capítulo 1). Ao
focalizar a investigação do 5° e do 6° Ponto-Chave, realizou-se um mapeamento dos
tipos de especialistas BIM e suas respectivas funções, responsabilidades e
competências.
A partir de Análise Textual de documentos da literatura técnica internacional e de
anúncios de emprego de grandes empresas de AEC, foram identificados os
contextos de atuação desses profissionais, que resultou na construção de uma
hierarquia de funções BIM.
A partir de uma comparação entre as expectativas do mercado e a visão da
academia, também foram estabelecidas competências BIM. Entretanto, o estudo
focaliza as competências de um Gerente BIM e faz comparações com o perfil de um
Gestor de Projetos.
Os resultados deste estudo foram apresentados na International Conference on
Computing in Civil and Building Engineering - ICCCBE 2010, em Nottingham (UK)54,
no TIC201155 e no ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering 2011 ASCE IWCCE em Miami (EUA)56.

54

O artigo encontra-se publicado nos proceedings do evento em Barison e Santos (2010b). Durante
o processo de revisão, o artigo foi identificado como potencialmente adequado para ser incluído
em um dos tópicos especiais do ASCE Journal of Computing in Civil Engineering - JCCE.

55

O artigo foi publicado nos anais do evento em Barison e Santos (2011b).

56

O artigo encontra-se publicado nos proceedings do evento em Barison e Santos (2011a)
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3.1 Procedimentos e resultados da pesquisa
Inicialmente, foram analisados 14 textos (N=14) do grupo A, do campo ‘Ensino de
BIM’, cujos autores também abordam o campo ‘Especialistas BIM’ (Quadro 21). Para
delinear o perfil do campo ‘Especialistas BIM’ com maior clareza, foram pesquisados,
no período entre 06/2009 e 06/2010, mais documentos, o que resultou em um acervo
(N=41), que foi denominado grupo C (Quadro 22). Posteriormente foram analisados
mais 4 textos do campo ‘Ensino de BIM’, porém pertencentes aos grupos B e F
(Quadro 21).
Quadro 21 – Referências dos documentos dos grupos A, B e F
N
33A
75A
31A
87A
28A
71A
96A
59A
127A
98A
26A
92A

Grupo A (N=12)

N

Grupo B (N=1)

Cheng (2006)
96B Lockley (2011)
Kymmell (2008)
18B Casey (2008a)
Chasey e Pavelko
(2010)
Önür (2009)

N

20F Lee e Dossick (2012)
15F Gao, McIntyre e Ge (2012)

Camps (2008)
Khemlani (2007)
Sacks e Barak (2010)
Hjelseth (2008)
Voght (2010)
Salazar, Mokbel e
Aboulezz (2006)
Bronet et al. (2007)

138A

Pavelko e Chasey
(2010)
Casey (2008b)

55A

Harty (2010)

Grupo F (N=2)

Fonte: A Autora, 2014
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Quadro 22 – Referências dos documentos do grupo C
N

Referência (N=41)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Allison (2010)
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (2009)
Amor (2009)
Applied Software (2009)
Broekmaat (2009)
Brogan (2007)
Computer Integrated Construction Research Program (2009)
Cooperative Research Centre For Construction Innovation (2009)
C3Consulting (2009)
Dossick, Neff e Homayouni (2009)
Duke, Higgs e McMahon (2010)
Fox e Balding (2009)
Foster (2008)
Gallello (2008)
Gallello e Freeman (2004)
Green (2009)
Hardin (2009)
Homayouni, Neff e Dossick (2009)
Howard e Björk (2008)
Implement BIM (2009)
Knight (2008)
Owen (2009)
Panushev e Pollalis (2006)
Penttilä e Elger (2008)
Post (2009)
Sebastian (2009)
Smith e Tardif (2009)
Tatum (2009)
U. S. General Services Administration (2009)
Weise, Liebish e Wix (2008)
Bazjanac (2004)
Eastman et al. (2008a)
Eastman et al. (2008b)
Romero e Scheer (2009)
U. S. Department of Veterans Affairs (2010)
Autodesk Inc. (2010)
AGA CAD (2010)
Succar (2009)
Krippahl (2009)
BIM Manager (2009)
Indiana University (2010)

Fonte: A Autora, 2011

120

Durante os períodos 07/2010 a 12/2011 e 01/2012 a 08/2014, foram compostos mais
dois acervos denominamos grupo D (N=28) e grupo G (N=15) respectivamente
(Quadros 23 e 24). Vale observar que, nestes acervos, também foram incluídos
documentos que abordam estudos sobre implementação/processo BIM e tendências
em TI para construção civil.
Quadro 23 – Referências dos documentos do grupo D
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Referência (N=28)

Andrade e Amorim (2011)
Andrade e Ruschel (2011)
Bastos et al. (2011)
Batista (2010)
Case Design Inc. (2010)
Cousins (2010)
Pupo (2011)
Livingston (2011)
Martin (2011)
Rocha (2011)
Stehling e Arantes (2011)
Succar (2011)
Thomsen (2011)
Vandezande (2004)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vico Software (2011)
Witicovski e Scheer (2011)
Bhatla e Leite (2011)
Ceccato (2011)
Freire e Amorim (2011)
Hesselgren e Medjdoub (2011)
Nardelli (2009)
Oliveira e Pereira (2011)
Souza, Lyrio Filho e Amorim (2009)
Tebbe (2011)
Whitehead et al. (2011)
NTD Architecture (2010)
Anderson (2010)
U.S. Army Corps of Engineers (2006)

Fonte: A Autora, 2011
Quadro 24 – Referências dos documentos do grupo G
N

1
2
3*
4*
5
6
7
8
9*
10*
11*
12
13*
14*
15*

Referência (N=15)

Manzione (2013)
Succar, Sher e Williams (2013)
Abdulkader (2013)
Haron (2013)
Souza et al. (2013)
Building and Construction Authority (2011)
Construction Industry Council (2013)
Andrade (2012)
Binning (2012)
Kurul et al. (2013)
Durante (2013)
Delatorre (2014)
Davies, McMeel e Wilkinson (2014)
Wu e Issa (2014b)
Knutsen (2014)
( * ) Autores que citam Barison e Santos

Fonte: A Autora, 2014
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A maioria dos textos do grupo C é constituída por artigos publicados em sitios da
internet (46%), dados que podem ser observados na Tabela 6.
Tabela 6 – Fontes das publicações do grupo C
Número do documento no Quadro 22

N = 41

(100%) Fonte

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 29, 35,

19

(46 %)

Sitios da Internet

3, 10, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 31

9

(22 %)

Eventos internac.

6, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 33

8

(19 %)

Periódicos

17, 27, 28, 32, 38

4

(11 %)

Outro(s)

34

1

(2%)

36, 37, 39, 40, 41

Eventos nacionais

A maioria dos textos do grupo D é constituída por artigos publicados em eventos
nacionais (36%) e sitios da internet (32%), conforme mostra a Tabela 7.
Tabela 7 – Fontes das publicações do grupo D
Número do documento no Quadro 23 N = 28 (100%) Fonte

1, 2, 3, 7, 11, 16, 17, 19, 22, 23

10

(36%)

Eventos nacionais

5, 6, 9, 12, 13, 15, 26, 27

8

(32%)

Sitios da Internet

4, 18, 20, 21, 25, 28

6

(18%)

Outro(s)

8, 10, 14

3

(11%)

Periódicos

24

1

(3%)

Eventos internacionais

A maioria dos textos do grupo G é constituída por artigos publicados em outras
fontes (40%), conforme mostra a Tabela 8.
Tabela 8 – Fontes das publicações do grupo G
Número do documento no Quadro 24 N = 15 (100%) Fonte
1, 3, 4, 11, 12, 15
6
(40%)
Outro(s)

6, 7, 9

3

(20%)

Sitios da Internet

10, 13, 14

3

(20%)

Eventos internacionais

5, 8

2

(13%)

Eventos nacionais

2

1

(7%)

Periódicos
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Também foram investigados os contextos de atuação profissional dos autores de
todos os documentos analisados (Quadro 25).
Quadro 25 – Contexto dos autores do campo ‘especialistas BIM’
País
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

USA
USA
USA
USA
USA
AUS
AUS
AUS
UK
FIN e DEU
NLD
NZL
DNK
FIN
DEU
UK
POR
LT
BRA
USA
USA
USA
USA
USA

Instituição/Organização

VICO SOFWARE
Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)
VICO SOFWARE
Penn State
UW1
KLMK Group
Georgia Tech
GSA
BIM Consultant
Balfour Beatty
SU
ASHRAE
APPLIED
UK
Liollio Arch.
Harvard University (Harvard)
Engineering News-Record (ENR)
DKS Consulting, Building SMART
MSC Software
MSC Software
Lawrence Berkeley Nat. Lab. (LBNL)
IU
Autodesk Inc.
U.S. Department of Veterans Affairs
AUGI AEC/Edge
C3Consulting
CRCCI
Change Agents
US
HUT, KOOPX Architectural Design Group
TNO
UA
DTU
Swedish School of EBA (Haken)
Computacenter, AEC3
Implement BIM
Graphisoft
AGA CAD
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
AUGI Revit Editor
CASE DESIGN
VICO SOFWARE
BIMPRO
AIA, BIM Forum

N

5C
6C
1C
7C
10C e 18C
11C
32C e 33C
29C
16C
17C
28C
2C
4C
13C
21C
23C
25C
27C
14C
15C
31C
41C
36C
35C
40C
9C
8C
38C e 12D
22C
24C
26C
3C
19C
30C
20C
39C
37C
34C
12C
5D
15D
9D
6D

Contexto

EMP
EMP
EMP
UNIV
UNIV
EMP
UNIV
GOV
EMP
EMP
UNIV
ORG
EMP
UNIV
EMP
UNIV
EMP
EMP e ORG
EMP
EMP
GOV
UNIV
EMP
GOV
EMP
EMP
GOV
EMP
UNIV
UNIV e EMP
EMP
UNIV
UNIV
UNIV
EMP
ORG
EMP
EMP
UNIV
EMP
EMP
EMP
EMP
ORG

Continua
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País
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA

DNK
BRA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
UK
UK
UK
DEU
BRA
BRA
BRA
BRA
BRA
AUS
Qatar
UK
BRA
Singapura
UK
BR
USA
UK
BRA
BRA
New Zealand
USA
Noruega
USA

Instituição/Organização

Univ. Federal de Minas Gerais (UFMG)
Universidade Presbiteriana Mackenzie
SYENE e Univ. Federal da Bahia (UFBA)
Empresa de SP, UFPR
Universidade Federal Fluminense (UFF) e
Universidade do Grande Rio
(UNIGRANRIO)
KEA
Unicamp e Unip
Cadalyst
Empresa de SP
R&D group
Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
NTD ARCHITECTURE
Uiversity of Texas
Minnesota State University (USU1)
Foster and Partners
Zaha Hadid
PLP Architecture
Nemetschek Scia.
Univ. Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Unicamp
Coordenar Consultoria de Ação
University of Newcastle
Ashghal
University of Salford
EPUSP
CORENET
BIM TASK GROUP
Unicamp
MEPCor
Oxford Brookes University
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
USP, Método Engenharia
University of Auckland
UF e CSU
NTNU
U.S. Army Corps of Engineers

N

Contexto

55A
2D
8D
10D
13D
14D
26D
17D
24D
25D
18D
20D
27D
22D
19D
23D
7D
1G
2G
3G
4G
5G
6G
7G
8G
9G
10G
11G
12G
13G
14G
15G
28D

UNIV
UNIV
EMP
EMP
EMP
EMP
EMP
UNIV
UNIV
EMP
EMP
EMP
EMP
UNIV
UNIV
UNIV
UNIV
EMP
UNIV
GOV
UNIV
UNIV
GOV
ORG
UNIV
ORG
UNIV
UNIV
UNIV e EMP
UNIV
UNIV
UNIV
GOV

4D e 11D
21D
3D
16D
1D

UNIV
UNIV
EMP e UNIV
EMP e UNIV
UNIV

Fonte: A Autora, 2014
A maioria dos autores é proveniente de empresas (45%) e universidades (41%),
conforme mostram a Tabela 9 e o gráfico da Figura 15.
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Tabela 9 – Contexto dos autores do campo ‘Especialistas BIM’
Número do documento

N=89 (100%) Contexto

1C, 4C, 5C, 6C, 9C, 11C, 12C, 14C, 15C, 16C, 17C, 21C,

40

(45%)

Empresa

37

(41%)

Universidade

2C, 20C, 6D, 27C*, 7G, 9G

6

(7%)

Organização

8C, 29C, 31C, 35C, 6G, 28D

6

(7%)

Governo

24C*, 25C, 26C, 27C*, 30C, 36C, 37C, 38C, 39C, 40C,
3D*, 4D, 5D, 8D, 9D, 10D, 12D, 13D, 14D, 15D, 16D*,
18D, 20D, 25D, 26D, 27D, 1G, 12G*
3C, 7C, 10C, 13C, 18C, 19C, 22C, 23C, 28C, 32C, 33C,
34C, 41C, 1D, 2D, 55A, 11D, 17D, 19D, 21D, 22D, 23D,
24D, 7D, 24C*, 3D*, 16D*, 2G, 4G, 5G, 8G, 10G, 11G,
12G*, 13G, 14G, 15G

( * ) Autor(es) relacionado(s) com mais de um contexto

Figura 15 - Distribuição dos contextos de atuação profissional dos autores do campo
‘Especialistas BIM’

Fonte: A autora, 2011
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Conforme pode ser observado na Figura 15 e na Tabela 9, os profissionais que mais
têm publicado sobre especialistas BIM são provenientes de empresas de AEC,
localizadas, principalmente, nos Estados Unidos.
Para conseguir encontrar um profissional adequado, as empresas precisam dar um
nome ao cargo, escrever descrições do emprego e listar suas responsabilidades.
Além de analisar documentos (N=84) da literatura técnica, procurou-se, também,
analisar descrições de empregos, com o propósito de conhecer qual é a perspectiva
do mercado e, assim, poder compará-la com a visão da academia.
Inicialmente, foi realizado um levantamento de anúncios de carreiras relacionadas ao
BIM, em importante mercado de trabalho, ou seja, nos Estados Unidos. Este
levantamento foi realizado pela Internet, especialmente, nos sítios ‘BIM Wiki’ 57 ,
‘LinkedIn’58 e ‘Simply-Hired’,59 no período entre 06/2009 e 06/2010 (Quadro 26).
Quadro 26 – Referências dos documentos do grupo E
N

Referência (N=30)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aerotek CE (2010)
Aerotek CE (2009)
Apollo Technical (2010)
Artra Inc. (2010)
Benham Companies (2010)
Bentley Systems (2010)
Bergerabam Engineers (2010)
Blaize Group (2010)
Bohlin Cywinski Jackson (2009)
Bovis Lend Lease (2010)
Cadd Connection (2010)
DPR Cconstruction (2010a)
DPR Construction (2010b)
DPR Construction (2010c)
Eskew+Dumez+Ripple (2010)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HNTB (2010)
Horizontal Systems Inc. (2010)
Jacobs Engineering Group Inc. (2010)
KEO International Consultants (2009)
McCarthy (2010)
NBBJ (2010a)
NBBJ (2010b)
Optima (2009a)
Optima (2009b)
PBK (2010)
QPK Design (2010)
RCMS Group (2010)
Stoakley-Dudley Consultants (2010)
Technyx Canam Group (2010)
Walsh Group (2010)

Fonte: A Autora, 2014

57

Este sítio foi desativado a partir de 2011.

58

http://www.linkedin.com. Neste sítio, foram pesquisadas chamadas de emprego postadas em
discussões de grupos relacionados com o campo ‘Especialistas BIM’.

59

http://www.simplyhired.com. Este sítio notifica empregos via correio eletrônico.
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Na primeira busca, que foi realizada pela Internet, especialmente, nos sítios ‘BIM
Wiki’, ‘LinkedIn’ e ‘Simply-Hired’, foi possível encontrar descrições de emprego de 25
grandes empresas com sede nos EUA, algumas delas, com filiais internacionais.
Portanto, pode-se dizer que esta pesquisa se limitou ao contexto geográfico em que
os cargos estão sendo solicitados, ou seja, os Estados Unidos e países onde as
empresas possuem suas filiais, que, em sua maioria, estão localizadas na Europa.
Nas Figuras 16 e 17 é possível observar a localização geográfica dessas empresas e
suas respectivas filiais.
O Quadro 27 apresenta as empresas que anunciaram o emprego (N=25), as
empresas que contrataram o serviço (N=25), o nome do cargo a ser contratado
(N=31) e sua correspondente especialidade BIM.
Os códigos (SO, MEP, CM, CO, AD, GC) do Quadro 27 identificam se a atividade da
empresa é de:
desenvolvimento e/ou vendas de software (SO – Software Company);
projetos de instalações (MEP – Mechanical, Electrical and Plumbing
Consulting);
serviços de coordenação de obras (CM – Construction Management
Services);
serviços de consultoria (CO – Consulting Services);
projetos de arquitetura (AD – Architectural Design); ou
construção (GC – General Contractor).
A maioria das empresas (38,7%) da amostra desempenha atividades de construção,
seguida por empresas que desenvolvem projeto de arquitetura (22,6%) e de
instalações (13%). Em menor quantidade, estão as firmas de consultoria (9,6%), as
que desenvolvem software (9,6%) e as que coordenam projetos (6,5%). Observa-se,
também, que o cargo de Gerente BIM é o mais frequente da amostra, dados que
podem ser visualizados nas Tabelas 10 e 11.

Figura 16 – Localização das empresas da amostra
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Fonte: A autora, 2011
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Figura 17 – Localização das filiais das empresas da amostra

Fonte: A autora, 2011

Quadro 27 – Lista das empresas da amostra e respectivos cargos
N
1
2
3
4
5

Ativ.

N

Referência

GC
CO
AD
AD
GC
CM
GC
GC

5E
7E
8E
9E
10E
11E
12E
13E

Benham Companies (2010)
Bergerabam Engineers (2010)
Blaize Group
Bohlin Cywinski Jackson (2009)
Bovis Lend Lease (2010)
CADD Connection (2010)
DPR Construction (2010a)
DPR Construction (2010b)

Benham Companies
Bergerabam Engineers
Blayze Group
Bohlin Cywinski Jackson
Bovis Lend Lease
CADD Connection
DPR Construction
DPR Construction

6
7
8
9
10
11
12
13

GC
AD
CM

14E
15E
16E

DPR Construction (2010c)
Eskew+Dumez+Ripple (2010)
HNTB

DPR Construction
Eskew+Dumez+Ripple
HNTB

14
15
16

21
22
23
24

SO
CO
CM
AD
AD
GC
AD
AD
AD
AD
AD
GC
GC
CO

17E
18E
19E
22E
21E
24E
24E
23E
23E
5E
26E
27E
28E
29E

Horizontal Systems Inc.
Jacobs En. Group (2010)
KEO International Consultants
NBBJ (2010b)
NBBJ (2010a)
Optima (2009b)
Optima (2009b)
Optima (2009a)
Optima (2009a)
PBK (2010)
QPK Design (2010)
RCMS Group (2010)
Stoakley-Dudley Consultants
Technyx Canam Group (2010)

Horizontal Systems Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
KEO International Consultants
NBBJ
NBBJ
Optima
Optima
Optima
Optima
PBK
QPK Design
RCMS Group
leading GTA-West general contractor
Technyx Canam Group

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

25

GC

30E

Walsh Group (2010)

Walsh Group

31

13
14
15
16
17
18
19
20

Artra Inc.
HVAC, plumbing and piping firm
a nationwide MEP eng. consulting firm
Apollo Technical
Bentley Systems

N

4E
1E
2E
3E
6E

6
7
8
9
10
11
12

Artra Inc.(2010)
Aerotek (2010)
Aerotek (2009)
Apollo Technical (2010)
Bentley Systems (2010)

Empresa

SO
MEP
MEP
MEP
SO

1
2
3
4
5

US BIM Project Consultant
Detailing Manager
MEP CAD/BIM Supervisor
BIM Modeler/Designer
Director of BIM
Software/Technologies
Bentley BIM Coordinator
BIM Supervisor
BIM Manager
Digital Design Director
BIM/IPD Integration Manager
3D BIM Modeler
BIM Engineer
BIM Software Applications
Support Engineer
BIM Draftsperson
BIM Manager
Building Information Management
(BIM) Specialist
BIM Software Specialist
Southwest Regional BIM Manager
Corporate BIM Trainer
Project BIM Lead
BIM Integration Lead
Project Engineer: BIMCoordinator
Project Engineer: BIM Manager
Architect: BIM Manager
Architect: BIM Coordinator
BIM Coordinator
BIM Manager
MEP BIM Specialist
BIM Specialist
Manager, BIM Marketing and
Business Development
The Virtual Const. Coordinator

Especialidade BIM

Consultor BIM
Gerente BIM de instalações
Gerente BIM de instalações
Modelador BIM
Diretor de Tecnologias BIM
Coordenador BIM
Gerente BIM da Companhia
Gerente BIM do Modelo
Gerente BIM do Modelo
Gerente BIM da construtora
Modelador de instalações
Coordenador BIM
Gerente de TI

Modelador BIM
Gerente BIM do Escritório
Gerente BIM da Construtora
BIM Trainer
Gerente BIM da Construtora
Treinador BIM corporativo
Gerente BIM do Modelo
Gerente BIM do Escritório
Coordenador BIM
Gerente BIM da Construtora
Gerente BIM do Escritório
Gerente BIM do Modelo
Gerente BIM do Modelo
Gerente BIM do Escritório
Gerente BIM de instalações
Coordenador BIM
Gerente BIM de Desenv. de
negócios e marketing
Consultor BIM
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Fonte: A Autora, 2014

Cargo
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Tabela 10 – Estatística da amostra das empresas
Atividade da empresa

Anúncios (N=31) (%)

Construção (General Contractor)

12 (38,7%)

Projetos de Arquitetura (Architectural Design)

7 (22,6%)

Projetos de Instalações (MEP Consulting)

4 (13,0%)

Consultoria (Consulting Services)

3 (9,6%)

Desenvolvedor e Vendedor (Software Company)

3 (9,6%)

Coordenação de Projetos (Construction Management Services)

2 (6,5%)

Tabela 11 - Estatística da amostra de Especialistas BIM
Especialista BIM
Gerente BIM

Anúncios (N=31) (%)
22 (71,0%)

Modelador BIM

3 (9,7%)

Treinador BIM

2 (6,5%)

Diretor de Tecnologias BIM

1 (3,2%)

Consultor BIM

1 (3,2%)

Gerente de BIM Marketing

1 (3,2%)

Engenheiro de suporte para aplicações de software BIM

1 (3,2%)

Esses resultados indicam que, nos Estados Unidos, são as grandes empresas de
construção as que mais têm contratado especialistas em BIM. Entretanto, nota-se
que essas empresas adotam variados nomes para esses cargos. Em virtude disto,
procurou-se juntar, em um mesmo cargo, as funções e as responsabilidades
semelhantes dos cargos analisados, tanto nas descrições dos anúncios quanto nos
textos da literatura. Por meio deste estudo, foram identificados quatro (N=4) tipos de
contextos em que dez 12 tipos de especialistas BIM estão atuando.
O especialista BIM pode ocupar o quadro funcional de empresas de Arquitetura,
Engenharia Civil, Construção e Gestão de Facilidades (AEC/GF) ou agir,
externamente, em ambientes de construção virtual, indústria de software ou
empresas de consultoria (Figura 18).
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Ambientes de Construção virtual (Virtual building environments – VBE) são ‘lugares’
onde equipes de projeto da indústria da construção civil podem obter ajuda para a
criação de modelos BIM, em construção virtual. O propósito desses ambientes é

facilitar o uso de software como suporte ao trabalho multidisciplinar. São exemplos:
universidades, institutos de pesquisa e agências governamentais (BAZJANAC, 2004
[31C]).

Indústria de software abrange toda a indústria que desenvolve, produz e

comercializa sistemas de software e aplicativos BIM.
Consultoria BIM é uma atividade profissional de diagnóstico e formulação de
soluções para a implementação e manutenção de BIM em empresas de AEC/GF. A
consultoria BIM foca a definição d
da
a melhor alternativa de ação, em um ambiente de
negócios competitivo, e serve como apoio aos gestores e proprietários no que diz
respeito à tomada de decisões estratégicas.
Empresa de AEC/GF é uma atividade econômica que realiza produção e circulação

de bens e serviços de projeto de AEC e GF, mediante organização de fatores de
produção (capital, trabalho, matéria prima etc.).

Figura 18 – Contextos de atuação de especialistas BIM

Fonte: A autora, 2011
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3.2 Tipos de especialistas BIM
Este estudo identificou muitos especialistas diferentes, cada um com suas funções e
responsabilidades, mas, na prática, um mesmo profissional pode executar as tarefas
de um ou mais especialistas, dependendo da complexidade do projeto e do tamanho
da companhia em que este trabalha. Uma hierarquia de funções de especialistas BIM
é apresentada nas versões: inglês e português, respectivamente (Figuras 19 e 20).
Ao ocupar o quadro funcional de empresas de AEC/GF, o especialista BIM pode
evoluir na carreira60, ao assumir funções nos eixos61 profissional ou gerencial. O eixo
profissional agrega profissionais cuja natureza de trabalho se refere às funções
administrativas, técnicas e operacionais (DUTRA, 2004), e o eixo gerencial agrega
profissionais com funções de gestão.

3.2.1 Especialistas BIM do eixo de carreira profissional
O especialista BIM pode iniciar sua carreira no eixo profissional, exercendo funções
como: Operador BIM, Facilitador BIM, Modelador BIM ou Analista BIM. O Modelador
BIM (BIM Modeler) é também conhecido como Documentador BIM ou Operador BIM
(KYMMELL, 2008

[75A]).

Suas funções são: criar e desenvolver modelos BIM62, assim

como, extrair documentações a partir deles (U. S. GENERAL SERVICES
ADMINISTRATION, 2009 [29C]).

60

Carreira é um caminho estruturado e organizado, no tempo e no espaço, que pode ser seguido por
alguém.

61

Eixos de carreira são agrupamentos de funções cuja natureza de trabalho é similar.

62

Geometria (3D), de custos (5D), de etapas da construção (4D), de instalações e de fabricação.

Figura 19 - Hierarquia de especialistas BIM (termos em inglês)
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Fonte: A autora, 2011
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Figura 20 - Hierarquia de especialistas BIM

Fonte: A autora, 2011
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O Modelador BIM poderá ocupar a posição de especialista em CAD (Draftsperson),
também conhecida como ‘cadista’ (BAZJANAC, 2004

[31C]).

Entretanto, nem sempre

um ‘cadista’ se tornará um Modelador BIM, porque muitos ‘cadistas’ não gostam de
mudar seus processos e tendem a não aceitar mudanças, além disso, não está claro
se tal processo acontecerá da mesma forma e com a mesma desconexão que existe,
hoje, entre desenhista e projetista (KHEMLANI, 2007 [71A]). Contudo, será natural que
um Modelador BIM migre para a posição de um Gerente BIM à medida que adquire
mais experiência (KYMMELL, 2008 [75A]).
Ao atuar em escritórios de projeto, o Modelador 3D (3D Modeler) cria a geometria63
nos modelos e trabalha com a equipe de projeto. Ao atuar em construtoras, o
Modelador de Custos insere, no modelo BIM, informações sobre processos
construtivos e sobre recursos exigidos para esses processos. O Modelador de
Etapas (4D Planner)64 desenvolve o modelo 4D, adicionando etapas aos recursos e
criando um arquivo de planejamento de etapas com base no planejamento fornecido
pelo construtor (PANUSHEV; POLLALIS, 2006

[23C]).

O Modelador de Instalações

desenvolve projetos de instalações prediais (AEROTEK, 2009

[1E]).

O Modelador de

Fabricação cria, a partir do modelo de construção, os modelos 3D para a fabricação
(U. S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2010
tradicionais ‘shop drawings’

65

[36C]),

que podem substituir

(AUTODESK, 2010 [36C]).

O orçamentista poderá se tornar um Modelador de Custos à medida que passa a
utilizar BIM para extrair dados quantitativos e fazer orçamentos. Contudo, o
orçamentista não precisa modelar em 3D, basta apenas que oriente o Modelador de
Instalações sobre o que deverá ser detalhado no modelo para que este possa obter,

63

Criar a geometria é desenvolver um modelo 3D.

64

Designação adotada por Haron (2013) [4G].

65

Desenhos produzidos pelo construtor, empreiteiro, fabricante ou fornecedor. Eles são tipicamente
exigidos para componentes pré-fabricados e mostram mais detalhes do que documentações de
projeto.
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corretamente, as quantidades estabelecidas nos orçamentos (BROEKMAAT, 2009
[5C].)

O Analista BIM (BIM Analyst) faz análises e simulações baseadas no modelo BIM
(U. S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2009

[29C]),

tais como: análises de

desempenho, de circulação, de segurança etc. (APPLIED SOFTWARE, 2009

[4C]).

Este especialista pode trabalhar em escritórios de projeto, particularmente, de
instalações e também como um consultor.
O Facilitador BIM (BIM Facilitator) também é conhecido como ‘Piloto BIM’. A função
de um facilitador BIM é auxiliar outros profissionais, ainda não qualificados, na
operação de software BIM e na visualização e recuperação das informações do
modelo (JARADAT, 2012; WOODSIDE et al. 2012, apud KNUTSEN, 2014

[15G]).

Ele

costuma trabalhar com quem vai construir, fisicamente, uma edificação, auxiliando a
comunicação entre o engenheiro e o mestre de obras ou construtor (KYMMELL,
2008; [75A] KNUTSEN, 2014 [15G]).
Uma função semelhante poderá existir: o Operador BIM (BIM Facility Operator),
porém, este trabalha para Gerentes de Facilidades e sua função é ajudar a extrair
informações dos modelos para dar suporte às atividades de gerenciamento de ativos,
planejamento de espaço e escalas de manutenção (COMPUTER INTEGRATED
CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2009

[7C]).

Este especialista também é

conhecido como ‘Guardião BIM’ quando assume a função de manter, guardar e
administrar modelos durante todo seu ciclo de vida (BAZJANAC, 2004 [31C]).

3.2.2 Especialistas BIM de outros contextos
Especialistas que trabalham em Ambientes de Construção Virtual (BAZJANAC, 2004
[31C]),

em companhias de software e empresas de consultoria desenvolvem uma

atuação externa em relação às empresas de Arquitetura, Engenharia, Construção e
Operação (AECO).
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O

Desenvolvedor

de

software/aplicações

BIM

(BIM

Application/Software

Developer) (U. S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, 2009

[29C])

desenvolve

e personaliza softwares para dar suporte à integração e ao processo BIM (APPLIED
SOFTWARE, 2009

[4C]),

que envolve, desde pequenos plug-ins para servidores do

modelo, até ferramentas de gerenciamento integrado de projetos e repositórios de
dados (AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING
ENGINEERS, 2009

[2C]).

Este especialista trabalha para vendedores autorizados de

software BIM, empresas especializadas na implementação de soluções de software
de gerenciamento e projeto ou que oferecem serviços de programação para
empresas que querem agilizar seu trabalho com projetos BIM. Estes serviços podem
incluir ferramentas de software para BIM e a criação de objetos BIM (AGA CAD,
2010 [37C]).
O Diretor de Tecnologias BIM (Director of BIM Technologies) define estratégias
para tecnologias BIM (produtos) e trabalha com a equipe de desenvolvimento na
produção de novas versões de ferramentas BIM, com base em pesquisas com
usuários (BENTLEY SYSTEMS, 2010 [6E]).
O Especialista em Modelagem (Modelling Specialist) é um profissional de TI que
contribui para o desenvolvimento do padrão IFC, juntamente com especialistas de
diferentes áreas da indústria de AEC/GF, desde os requisitos iniciais até as
características finais de um produto de software. Este profissional propõe as
extensões IFC e é familiarizado com a estrutura de dados IFC e com os conceitos de
modelagem e responsável pelo mapeamento dos requisitos de troca de informações
(Exchange Requirements - ER) 66 para classes IFC (WEISE; LIEBISH; WIX, 2008
[30C]).

Como os modelos BIM são, estruturalmente, muito complicados, em muitos

casos, o uso da troca de dados IFC requer que cada empresa tenha uma pessoa
qualificada para garantir a integridade dos dados que são trocados (AMOR, 2009
[3C]).

66

Define os dados comuns necessários entre dois processos.
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O Consultor BIM (BIM Consultant) trabalha em médias e grandes empresas que
adotam ou estão implementando BIM e ainda não possuem um especialista
experiente para orientar a equipe de projeto (GALLELLO, 2008 [14C]).
Um Consultor BIM pode atuar em nível estratégico (Strategic BIM Consultant),
funcional (Functional BIM Consultant) ou operacional (Operational BIM Consultant).
O Consultor Estratégico gera estratégias que, normalmente, são de médio a longo
prazo e são baseadas em uma visão de conquista de mercado. O Consultor
Funcional gera planos de ação de acordo com estas estratégias. O Consultor
Operacional foca uma solução de software, uma disciplina; sua função é,
absolutamente, instrumental e, geralmente, trabalha diretamente com usuários, ou
seja, com quem, realmente, executa o processo de implementação BIM, (SUCCAR,
2009

[38C]).

Além desses, também existe o Consultor Operacional Registrado

(Registered Operational Consultant), que é treinado por um fornecedor de software
para executar planos de implementação de seus produtos BIM (KRIPPAHL, 2009
[40C]).

O Treinador BIM Corporativo (Corporate BIM Trainer) trabalha em empresas de
consultoria e desenvolve e customiza programas de treinamento a funcionários para
o uso e aplicação de ferramentas BIM, além de dar suporte aos usuários, em seus
projetos (KEO INTERNATIONAL CONSULTANTS, 2009 [19E]).
Como o próprio nome diz, o Gerente BIM de Desenvolvimento de Negócios e
Marketing (BIM Marketing and Business Development Manager) também trabalha
em firmas de consultoria, onde elabora/implementa planos de marketing e negócios
para os serviços prestados pela empresa, além de realizar e avaliar estudos e
análises de mercado em relação a esses serviços. Outras atividades podem
envolver: a participação em eventos para apresentar e promover serviços BIM; a
formação de uma rede de contatos com potenciais clientes; e a garantia de que
ferramentas que gerenciam relacionamentos se integrem com outros softwares
(TECHNYX CANAM GROUP, 2010 [29E]).
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O Pesquisador BIM e o Educador BIM (BIM Researcher/Educator) trabalham em
universidades, institutos de pesquisa ou organizações governamentais e sua função
está relacionada ao ensino, coordenação e/ou desenvolvimento de pesquisas sobre
BIM. Eles são líderes envolvidos na criação de novos conhecimentos para beneficiar
a indústria, a comunidade e o ambiente (AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, 2009

[2C]),

pois fornecem

oportunidades aos profissionais da área de AEC/GF para criar um modelo BIM e
operar um edifício virtual durante o desenvolvimento de seus projetos (BAZJANAC,
2004 [31C]).
O Verificador BIM (BIM Checker) trabalha em agências governamentais como, por
exemplo, prefeituras. Sua função é analisar projetos que requerem aprovação oficial.
O verificador BIM analisa informações sobre elevações, dimensões e áreas, entre
outros parâmetros, e requisita correções se estes não estiverem de acordo com o
código de obras local. Este profissional ajuda especialistas em códigos de obras na
verificação de seu trabalho, incluindo projetos especiais e complexos, de modo a
assegurar a conformidade com as regras municipais de construção (ROMERO;
SCHEER, 2009 [35C]).

3.2.3 Especialistas BIM do eixo de carreira gerencial
No eixo de carreira gerencial, o Gerente BIM pode iniciar com uma atuação em nível
de projeto e depois passar para o nível de escritório e de organização. Este
profissional pode trabalhar em organizações do proprietário (empreendedores e
incorporadoras), empresas de gerenciamento de facilidades, empresas de projeto e
construtoras. Esta visão de que Gerentes BIM compartilham tarefas de coordenação
em vários níveis foi confirmada por estudo de Knutsen (2014) [15G].
A principal função do Gerente BIM é gerenciar pessoas na implementação e
manutenção

do

processo

RESEARCH PROGRAM, 2009;

BIM
[7C]

(COMPUTER

HARDIN, 2009

INTEGRATED

[17C];

POST, 2009

CONSTRUCTION
[25C]).

O Gerente

BIM trabalha, internamente, nas empresas, pois é responsável pela coordenação da
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equipe e pela produção e uso do modelo. Neste papel, ele deve avaliar as metas do
processo BIM e, a partir de então, delinear um plano que contemple as exigências e
os desejos dos clientes e que esteja de acordo com a experiência da equipe de
projeto e com os recursos disponíveis (KYMMELL, 2008 [75A]).
Conforme o tipo de companhia, o contexto de atuação profissional do Gerente BIM
pode variar, mas suas funções e responsabilidades são, basicamente, as mesmas.
Outro fator que pode ter grande influência sobre os deveres de um Gerente BIM é o
tamanho da empresa. Em grandes empresas, com múltiplas filiais, localizadas em
outros países, este profissional pode agir: em nível organizacional (macro-nível),
definindo políticas e estratégias para toda a companhia; em nível local (nível do
escritório/construtora), gerenciando alguns projetos, de acordo com os padrões
estabelecidos para o escritório/construtora; e em nível de projeto (micro-nível)
(C3CONSULTING, 2009 [9C]).
Um profissional pode chegar a esta posição trabalhando dentro da própria empresa
ou ser contratado para ocupar o cargo. No primeiro caso, a pessoa pode ter criado e
ocupado o cargo, ter sido forçada a ocupá-lo ou até ser alguém que já fornecia
suporte CAD e que, depois, expandiu para BIM. O mais comum é uma pessoa ser
indicada para ocupar esta posição por ter conhecimentos e habilidades com
softwares (BIM MANAGER, 2009 [41C]).
Convém ressaltar que o papel de Gerente BIM é diferente do papel de Gerente CAD
(CAD Manager) (HJELSETH, 2008

[59A]),

pois este atua em firmas de projeto para:

gerenciar os padrões da firma, implementar softwares, atualizar licenças, converter e
enviar arquivos para os membros da equipe, em diferentes momentos do projeto etc.
(HARDIN, 2009

[17C]).

Diferentemente, o Gerente BIM define, desde o início do

projeto, quem vai fazer o quê e como será a interação (BIM MANAGER, 2009 [41C]).

3.2.3.1 Nível de Projeto
O Gerente do Modelo (Model Manager) também é conhecido como Gerente de
Modelagem (Modeling Manager), Gerente de Informação (Information Manager)
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(CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL, 2013

[7G]),

Coordenador BIM para cada

disciplina (BIM Coordinator for each Consultant) (BUILDING AND CONSTRUCTION
AUTHORITY, 2012

[6G])

ou Facilitador BIM do Projeto (Design BIM Facilitator) (USC-

CCDFM, 2012; LACCD, 2009, apud KNUTSEN, 2014 [15G]).
Esta função focaliza a produção do modelo e interage com o sistema de
gerenciamento de projetos e com outros agentes do projeto (SEBASTIAN, 2009 [26C]),
tais como: modeladores, projetistas e outros membros da equipe de projeto
(BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY, 2012

[6G]). Sua

função principal é

integrar informações provenientes de diferentes agentes, de modo a garantir que não
haja diluição de responsabilidades entre a equipe de projeto e o construtor
(FOSTER, 2008

[13C]).

Suas responsabilidades incluem: o gerenciamento da

colaboração; o compartilhamento dos arquivos eletrônicos (AUTODESK INC., 2010
[36C]);

e a coordenação técnica do projeto, que compreende a revisão e as trocas do

modelo (BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY, 2012 [6G]).
A Construction Industry Council (2013) [7G] definiu o escopo dos serviços prestados
por esse especialista: (a) gestão do ambiente de dados comuns (Common Data
Environment - CDE67); (b) gestão das informações do projeto (Project Information
Management - PIM); e (c) gestão da equipe de projeto, que envolve trabalho
colaborativo e troca de informações.
São funções desse profissional: (a) estabelecer os processos e os procedimentos
para a troca de informações, a estrutura de informações e os padrões de
manutenção do modelo BIM; (b) iniciar, aprovar e implementar os planos de
informação de projeto e ativos (Project Information Plan68 e Asset Information Plan69)
e permitir a integração de informações e a coordenação de informações pelo Líder
67

CDE é uma denominação para Extranet de Projeto que, no caso, é voltada ao BIM.

68

PIP é um plano para a estrutura, gerenciamento e troca da informação pela equipe de projeto no
modelo BIM e os processos e procedimentos relacionados.

69

AIP é o uso do modelo para Facilidades. Um documento que detalha as informações que o modelo
BIM de operação deve ter para ser usado na fase de operação e manutenção. Os ativos podem
ser, por exemplo, máquinas de ar condicionado, bombas hidráulicas etc.
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de Projeto (Design Lead 70 ); (c) apoiar a implementação do Protocolo BIM do
Projeto71, cooperar com os membros da equipe e com o contratante na gestão de
valor e de riscos e na gestão de desempenho; e (d) participar de reuniões das
equipes de projeto e de empreendimento, aprovar e manter os registros, arquivos e
auditorias do modelo e ajustar orçamentos e planejamento.
Em relação a essas funções específicas, o Gerente do Modelo deve: (a) comparecer
a reuniões com clientes e modeladores para identificar quais modelos serão
necessários

e

quem

são

os

‘donos’

dos

modelos

individuais

e

suas

responsabilidades; (b) dividir o projeto entre grupos de modeladores, devolver os
modelos aos modeladores com pedidos de alteração ou Requests For Changes
(RFC); (c) discutir esses pedidos com os modeladores; (d) verificar se há
interferências; e (e) manter o modelo atualizado e preciso (COMPUTER INTEGRATED
CONSTRUCTION RESEARCH PROGRAM, 2009

[7C];

FOSTER, 2008

[13C];

PANUSHEV;

POLLALIS, 2006 [26C]; SEBASTIAN, 2009 [26C]).
Há discussões sobre a necessidade de empresas de projeto disponibilizarem,
internamente, Gerentes do Modelo. Os deveres e responsabilidades deste
especialista podem variar de acordo com as exigências e os procedimentos do
projeto, o que é definido pelas partes que contribuem para o modelo (FOSTER, 2008
[13C]).

Neste contexto, os responsáveis pelas principais disciplinas de projeto, que

contribuem com o conteúdo de modelagem, podem determinar um Gerente do
Modelo para o projeto (INDIANA UNIVERSITY, 2010
[36C];

[42C];

AUTODESK INC., 2010

U. S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2010

empresas da Noruega e Suécia, Knutsen (2014)

[15G]

[35C]).

Ao investigar

identificou os fatores

determinantes da coordenação BIM: o tipo e tamanho do projeto, assim como, a sua
complexidade.

70

Design Lead é um profissional que configura os padrões e coordena o projeto.

71

Protocolo BIM é um documento que fornece as obrigações dos principais membros da equipe em
relação ao uso de BIM no projeto.
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No fluxo de trabalho BIM norte-americano, o Gerente do Modelo designado para o
projeto arquitetônico estabelece (durante a fase de estudo preliminar) um modelo
básico que deverá ser usado para o desenvolvimento dos modelos de outras
disciplinas. Na fase de anteprojeto, este modelo é, então, enviado para os Gerentes
do Modelo designados para os projetos das outras disciplinas. Eles editam e
devolvem os modelos completos ao Gerente do Modelo de arquitetura, que, então,
os revisa para garantir que estejam de acordo com as exigências da fase de projeto,
liga os modelos parciais, elimina objetos redundantes e duplicados, cria um modelo
de coordenação e os deposita em um sistema de gerenciamento de projetos
(AUTODESK INC., 2010 [36C]).
Isto significa que, no fluxo de trabalho BIM norte-americano, o Gerente do Modelo
designado para o projeto arquitetônico deve manter e gerenciar a integridade do
modelo multidisciplinar e, ao assumir esta responsabilidade, suas funções são: (a)
mapear uso do modelo BIM; (b) determinar uso do BIM para simulações, análises e
documentações do projeto; (c) identificar ferramentas de análise que são
interoperáveis com o modelo BIM (BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY,
2012

[6G]);

(d) assegurar que as exigências de modelagem dos padrões BIM foram

cumpridas; (e) trocar os arquivos entre agentes de outras disciplinas para otimizar o
uso do modelo para planejamento, quantitativos, estimativas etc. (BLAIZE GROUP,
2010

[8E]);

(f) carregar os modelos parciais nos servidores de troca de arquivos; (d)

preparar os modelos parciais para a revisão de coordenação; (g) validar e controlar o
Nível de Detalhe dos modelos, de acordo com o que foi definido para cada fase do
projeto; e (h) combinar ou ligar os múltiplos modelos parciais (INDIANA
UNIVERSITY, 2010 [42C]; AUTODESK INC., 2010 [36C]).
Outras funções do Gerente do Modelo poderão incluir: (a) configurar todos os novos
projetos que deverão seguir os padrões BIM; (b) criar uma estrutura padrão para a
modelagem de objetos da biblioteca de componentes BIM; (c) converter os objetos
entregues pelos modeladores das diferentes disciplinas com base no padrão BIM da
companhia; (d) fazer a modelagem de componentes que não são padronizados; (e)
fazer a modelagem de geometrias complexas que requerem a programação de
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ferramentas BIM; e (f) definir a estrutura e o Nível de Detalhe do modelo
(PANUSHEV; POLLALIS, 2006 [23C], SEBASTIAN, 2009 [26C]).
O Gerente BIM de Instalações trabalha em empresas de projeto de instalações
prediais (MEP, HVAC) e, às vezes, é denominado Gerente BIM de Detalhamento
(BIM Detailing Manager). Neste papel, assume as funções de gerenciar a equipe de
detalhamento das instalações, fornecendo suporte aos modeladores e ajudando no
estabelecimento e implementação de padrões BIM. Este especialista deve interagir
com os departamentos de gerenciamento de projetos, de construção, de engenharia
e de pré-construção, além de fornecer orçamentos detalhados para a estimativa de
custos (AEROTEK, 2009

[1E]).

O Gerente BIM de instalações também pode ser

chamado de Supervisor CAD/BIM de instalações (MEP/CAD BIM Supervisor),
quando fornece treinamentos e ajuda líderes da produção digital a entender os
sistemas e os processos e a manter relacionamentos com outros projetistas BIM
(AEROTEK, 2009 [1E]).
Quando atua em construtoras, o Coordenador BIM (BIM Coordinator) (AUTODESK
INC., 2010

[36C])

é também conhecido como Coordenador BIM do contratante (BIM

Coordinator for Contractor) (BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY, 2012
[6G]).

Esta função também é denominada: Coordenador da Construção Virtual (Virtual

Construction Coordinator), (WALSH GROUP, 2010

[30E]),

Gerente de Modelagem da

Construção Corporativa (Corporate Construction Modeling Manager) (McCARTHY,
2010

[20E]),

Gerente BIM de Construção (Construction BIM Manager) (U.S.

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2010

[35C])

ou Facilitador BIM de

Construção (Construction BIM Facilitator) (USC-CCDFM, 2012; LACCD, 2009, apud
KNUTSEN, 2014 [15G]).
No fluxo de trabalho BIM norte-americano, este profissional é responsável por
receber ou criar o modelo BIM para ser utilizado em estudo de construtibilidade e no
canteiro de obras (BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY, 2012

[6G]),

incluindo a atualização do modelo BIM com as informações obtidas durante a fase de
construção (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2010

[35C]).

Suas
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responsabilidades podem incluir: (a) gerenciamento dos fluxos entre subempreiteiros
e fabricantes (EASTMAN et al. 2008a

[32C]);

(b) atualização de modelos BIM para

refletir, no modelo, as condições ‘as-buil’ 72 (WALSH GROUP, 2010

[30E]);

(c)

coordenação das atividades de cronograma e das etapas da construção (U.S.
DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS, 2010

[35C]);

(d) coordenação da equipe de

projeto e subempreiteiros; (e) revisão do modelo; e (f) determinação das
responsabilidades

de

verificação

CONSTRUCTION AUTHORITY, 2012

de
[6G]).

interferências

(BUILDING

Segundo Knutsen (2014)

AND

[15G],

esta

descrição do Coordenador BIM é confirmada por U.S. Army Corps of Engineers
(2006)

[28D],

Sebastian (2009)

[26C]

e LACCD (2009 apud KUTSEN, 2014

[15G]),

no

entanto, esses autores não definem se um Coordenador BIM é uma nova posição ou
se estas funções são compartilhadas por mais de um profissional.
O Coordenador BIM do Proprietário (Owner’s BIM Coordinator) também é
conhecido como Gerente BIM para o Projeto (BIM Manager for Project). Este papel
pode ser desempenhado pelo projetista que lidera a equipe de projeto ou por um
especialista BIM indicado pelo proprietário ou Gestor de Projetos. Sua principal
responsabilidade é coordenar o uso do modelo BIM no projeto e supervisionar o
processo BIM para o proprietário. Sua função é determinar, no plano de execução
BIM: (a) o cronograma de uso do modelo; (a) as atividades de compartilhamento do
modelo; (c) o controle de qualidade da modelagem; (d) e as responsabilidades de
modelagem e as documentações (BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY,
2012 [6G]).
O Gerente BIM da Facilidade (Facility BIM Manager) gerencia a facilidade,
utilizando, como recurso, o modelo BIM.

3.2.3.3. Nível de Escritório/Construtora
O Gerente BIM do Escritório (Office BIM Manager) é também conhecido como
Integrador de Sistemas (Systems Integrator) (EASTMAN et al. 2008b
72

[33C])

e Líder

Inserir, no modelo BIM coordenado, as informações sobre as modificações realizadas no projeto
durante a fase de construção.
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BIM de Integração (BIM Integrator Lead) (NBBJ, 2010a

[21E]).

Este papel é

responsável pela implementação de BIM e pela coordenação das equipes de projeto
que interagem com o escritório 73 . Este especialista deverá implementar BIM em
múltiplas equipes/disciplinas de projeto (HNTB, 2010

[16E])

e, portanto, deverá

participar de reuniões para discutir o plano de desenvolvimento para a
implementação de um projeto BIM (COMPUTER INTEGRATED CONSTRUCTION
RESEARCH PROGRAM, 2009 [7C]). Em conjunto com o Gerente BIM da Companhia

(Chief BIM Officer), sua função é auxiliar o desenvolvimento e a documentação de
padrões BIM da empresa (NBBJ, 2010a

[21E])

e a implementação de BIM em

documentos de construção e documentos as-built (OPTIMA, 2009a [23E]).
O Gerente BIM da Construtora (Construction BIM Manager) é também chamado de
Gerente BIM/IPD de Integração (BIM/IPD Integration Manager) (BOVIS LEND
LEASE74, 2010

[10E]).

Sua principal responsabilidade é o estabelecimento de padrões

para a tecnologia BIM e de processos de trabalho que forneçam planejamento,
coordenação,

licitação

e

detecção

de

interferências

eficientes.

Outra

responsabilidade é o estabelecimento do tipo de tecnologia e de fluxos de trabalho
que propiciem efetivas ligações entre os modelos BIM e a tecnologia necessária para
suportar o equipamento utilizado para a fabricação (EASTMAN, 2008b [33C]).
Outros deveres poderão incluir: gerenciamento de recursos (pessoas, hardware,
software, bibliotecas) envolvidos na produção dos modelos e recrutamento de
pessoas para cada atividade do projeto. Para a condução de tais tarefas, são
selecionados modeladores qualificados e desenvolvidos treinamentos em conceitos e
softwares BIM, de forma a manter os funcionários atualizados (HARDIN, 2009 [17C]).
Outra função desse especialista é promover confiança e credibilidade em BIM entre a
equipe de projeto, membros da equipe interna, subcontratantes e clientes, de modo a
73

O termo ‘escritório’ significa que, em uma empresa de projetos com filiais em vários locais, há, em
cada escritório, um Gerente BIM.

74

Empresa construtora e incorporadora multinacional (britânica e australiana) especializada em
construção e gerenciamento de obras.
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alcançar 100% de satisfação do cliente em relação aos projetos BIM, assim como,
manter/expandir vários relacionamentos e parcerias de projeto (HARDIN, 2009 [17C]).
No caso de construtora que é, também, incorporadora, a meta desse profissional é
vender o imóvel, construindo com qualidade e economia. Quando trabalha em uma
construtora, o papel desse profissional é fazer a monitoração da produtividade e dos
custos, cujos dados sevem para orientar a equipe de projeto e construção. Ao
trabalhar em uma construtora que só faz obras, sua meta é entregar a obra com
qualidade, dentro do prazo estabelecido.

3.2.3.4 Nível de Companhia
O Gerente BIM da Companhia (Chief BIM Officer) atua em grandes escritórios de
projeto onde é responsável por estabelecer as conexões necessárias para a
comunicação entre as filiais (EASTMAN, 2008b

[33C]).

Sua principal função é

supervisionar os recursos tecnológicos de comunicações intra/intercompanhia
destinados à colaboração de projeto (OPTIMA, 2009a

[23E]).

O que se espera deste

profissional é a configuração de métodos de intercâmbio de dados BIM com
consultores (dentro e fora da firma) e a coordenação da configuração de bibliotecas e
templates para uso interno (EASTMAN, 2008b [33C]).
Esse profissional é responsável, também, pelo planejamento de treinamentos para
os funcionários, para que estes sejam capacitados conforme as atuais e futuras
versões de software BIM. Isto pode incluir gerenciamento, agendamento e realização
de treinamentos internos e seminários em sistemas de software relevantes.
Além disso, este especialista deverá ajudar a criar e estabelecer um manual do
usuário da ferramenta BIM para uso em toda a companhia (BOHLIN CYWINKI
JACKSON, 2009

[9E]).

Assim, o Gerente BIM da Companhia deve: conhecer a visão

de outras empresas; estar constantemente informado sobre as tendências BIM;
participar de conferências técnicas e de organizações da indústria; e colaborar com
outros

profissionais,

tais

como

vendedores,

pesquisadores,

construtores

e
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subcontratantes envolvidos na implementação de sistemas e no desenvolvimento de
ferramentas BIM (OPTIMA, 2009a [23E]).
O Gerente BIM da Companhia deve também: desenvolver materiais de propaganda
para informar clientes sobre as capacidades BIM da empresa; avaliar novos produtos
BIM; verificar a existência de problemas técnicos e de deficiências em sistemas de
software, hardware e rede; e garantir que todos os envolvidos estejam
comprometidos com o projeto do empreendimento, pela criação de um sistema de
contratos, de forma que cada agente assuma suas responsabilidades (KNIGHT,
2008 [21C]).
O Gerente BIM da Companhia (BIM Construction Officer) também pode atuar em
grandes companhias de construção e, geralmente, é um funcionário da empresa que
ajuda a estimar os custos e o tempo necessário para implementar/usar software BIM
e liderar esforços BIM e IPD sobre os projetos da companhia.
O gerente BIM da Companhia desenvolve um plano que se inicia pela formação de
um pequeno grupo que, depois de ser treinado, realiza alguns trabalhos com BIM
(HARDIN, 2009

[17C];

BOHLIN CYWINKI JACKSON, 2009

[9E]).

Por isto, este

profissional deve conhecer as ferramentas usadas pela empresa e fornecer o suporte
para a criação de um departamento BIM dentro da mesma.
Um estudo de Davies, McMeel e Wilkinson (2014)

[13G]

constatou que guias e

manuais BIM contemplam os papéis de Modelador BIM e Consultor BIM identificados
na presente pesquisa. O estudo confirmou que os títulos de especialistas BIM podem
variar, porém, suas funções são basicamente as mesmas. O Quadro 28 apresenta
um resumo dos especialistas BIM e suas principais funções.

149

Quadro 28 – Resumo das principais funções de especialistas BIM
Especialista BIM

CONSULTORIA

Consultor BIM
Consultor BIM estratégico
Consultor BIM Funcional
Consultor BIM Operacional
Consultor BIM Registrado

EMPRESAS – eixo profissional

ACV

INDÚSTRIA

Treinador BIM Corporativo

Funções e Responsabilidades
Orientar projetistas, desenvolvedores e construtores
na implementação de BIM
Gerar estratégias de médio e longo prazo, baseadas
em visão de realização
Gerar planos de ação de acordo com as estratégias
Executar o plano de implementação BIM
Desenvolver plano de implementação BIM para
fabricante de software
Desenvolver e customizar programas de treinamentos
para funcionários

Especialista em
Modelagem

Mapear requisitos de troca de informações (ER) para
classes IFC. Garantir a integridade de dados.

Desenvolvedor de
Software e aplicações BIM
Diretor de tecnologias BIM

Desenvolver, personalizar e implementar software p/
suportar a integração/processo BIM.
Definir estratégias para tecnologias BIM.

Pesquisador BIM
Educador BIM
Verificador BIM

Coordenar e desenvolver pesquisas sobre BIM
Ensinar BIM em universidades
Analisar projetos BIM que requerem aprovação oficial

Modelador BIM

Criar,
desenvolver modelos
BIM e extrair
documentações destes
Criar a geometria nos modelos e trabalhar com a
equipe de projeto
Inserir, no modelo (5D), informações sobre processos
construtivos e recursos
Adicionar etapas aos recursos com base no
planejamento do construtor (4D)
Desenvolver projetos de instalações prediais
detalhando um modelo 3D
Criar os modelos 3D para a fabricação a partir do
modelo de construção

Modelador 3D
Modelador de Custos
Modelador de Etapas
Modelador de Instalações
Modelador de Fabricação
Analista BIM
Facilitador ou Piloto BIM
Operador BIM
Guardião BIM

Fazer análises e simulações baseadas no modelo
Auxiliar pessoas a visualizarem o modelo BIM.
Ajudar a extrair informações dos modelos para
suportar atividades de GF
Guardar, manter e administrar modelos durante a fase
de operação

Continua
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Especialista BIM

Gerente BIM da Companhia
(construção)

Gerenciar pessoas na implementação e manutenção
do processo BIM
Integrar informações de diferentes agentes
Implementar BIM no escritório e coordenar equipes de
projeto
Estabelecer e supervisionar comunicação entre filiais.
Gerenciar e dar suporte aos modeladores de
instalações
Implementar BIM/IPD na companhia (construção ou
incorporação)

Coordenador da Construtora
Coordenador BIM
Gerente BIM da Facilidade
Coordenador BIM do
Proprietário
Gerente BIM de
Desenvolvimento de
Negócios e Marketing

Estabelecer padrões e processo BIM
Criar e atualizar o modelo BIM de Construção
Gerenciar a facilidade por meio de BIM
Supervisionar o processo BIM em nome do
proprietário
Elaborar/implementar/avaliar
planos
de
marketing/negócios de serviços prestados pela
empresa.

Gerente BIM

EMPRESAS – eixo gerencial

Funções e Responsabilidades

Gerente do Modelo
Gerente BIM do Escritório
Gerente BIM da Companhia
Gerente BIM de Instalações

Fonte: A autora, 2011

3.3 Quem assumirá os cargos de especialistas BIM?
Uma pesquisa com construtoras, nos Estados Unidos, constatou que os cargos BIM
mais comuns são Gerente BIM, Coordenador BIM e Modelador BIM (WU; ISSA,
2013ª

[14F]).

Embora seja comum utilizar o termo BIM como prefixo para anúncios

desses cargos, alguns entrevistados argumentam que BIM não deveria aparecer em
títulos de cargos específicos, pois se trata de um processo de negócio integrado.
Sob esta ótica, Sjogren (2008 apud KNUTSEN, 2014
KNUTSEN, 2014

[15G])

[15G])

e Boaping (2011 apud

argumentam que um Gestor de Projetos deve assumir

parte da função de Gerente BIM, especialmente aquelas relacionadas às tarefas de
coordenação referentes aos processos administrativos.
No contexto da construção civil nacional, nota-se que, BIM facilita algumas tarefas do
Coordenador de Projetos (Design Manager). Entre as mais importantes funções
deste especialista, destacam-se: a interação entre os diversos projetistas, desde as
etapas iniciais do processo, visando a discutir/viabilizar, antecipadamente, as
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soluções para o projeto (MELHADO et al., 2004); e o gerenciamento de questões
técnicas de integração (JACQUES, 2000), como a detecção de interferências.
BIM atribui ao Coordenador de Projetos algumas novas funções: (a) assegurar que
as trocas de informações entre os projetistas sejam efetivadas de forma que estes
‘conversem entre si’; (b) estabelecer o nível de detalhamento do modelo; e (c)
assegurar que o modelo seja do conhecimento de toda a equipe de projeto e
construção (FISCHER, 2011 [37B]).
O processo BIM também envolve outro nível de especialidade: o Gerente de
Projetos (Project Manager). A função deste profissional é gerir o empreendimento
em nível estratégico (JACQUES, 2000). Seu trabalho se inicia antes da concepção
dos projetos, pela coleta de informações, elaboração do programa de necessidades
do empreendimento, verificação dos aspectos legais iniciais do projeto e pelo
envolvimento político do projeto (DE CUNTO, 2006). Com BIM, sua nova função será
coordenar o processo BIM em nome do proprietário.
Qual é a diferença entre esses dois profissionais e um Gerente BIM? De acordo com
Building and Construction Authority (2012)

[6G],

um Coordenador de Projetos e um

Gestor de Projetos que possuem efetiva qualificação podem coordenar projetos BIM,
contudo, um Gerente BIM não pode tomar decisões sobre o projeto no que se refere
a soluções de construção e de engenharia.
Segundo Manzione (2013)

[1G],

em longo prazo, a figura de um Gerente BIM é

indispensável, mas, como muitas de suas funções são superpostas às de um
Coordenador de Projetos, entende-se que é necessário melhorar sua capacitação
profissional. Outras funções, meramente tecnológicas, poderão ser realizadas por
profissionais subordinados ao Coordenador de Projetos.
Conforme pesquisa de Souza et al. (2013)

[5G]

o Gerente BIM é o profissional que

atua na coordenação do projeto sob o ponto de vista da TI, enquanto que o
coordenador do processo de projeto deve ter a visão do processo de construção e
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atuar na gestão do processo de projeto, incluído as suas interfaces ao longo do ciclo
de vida do empreendimento.
Para verificar estas sobreposições de funções, apresentamos abaixo, uma lista de
novas funções relacionadas ao BIM que um Coordenador e um Gestor de Projetos
poderão assumir. Estas funções são separadas, de acordo com a classificação de
Nóbrega

Júnior

(2012),

em:

(a)

atividades

de

processo

de

projeto;

(b)

responsabilidades em relação ao projeto do produto; (c) responsabilidades em
relação às equipes e; (d) autonomia (intensidade do poder)75.

3.3.1 Coordenador de Projetos
Processo de projeto
Iniciar, aprovar e implementar o Plano de Informações do Projeto (Project
Information Plan) e o Plano de Informação de Ativos (Asset Information Plan).
Planejar o processo BIM.
Estruturar as informações de acordo com os recursos da equipe de projeto e
as exigências do contratante do serviço.
Definir o nível de detalhe das informações necessárias para saídas de projeto.
Definir as ferramentas utilizadas pelos projetistas.
Definir como os arquivos serão trocados.
Controlar a qualidade dos modelos.
Detectar interferências e elaborar o relatório de responsabilidades.
Permitir a integração de informações entre a equipe de projeto.
Aprovar formatos para saídas de projeto.

75

Nobrega Júnior (2012) investigou o perfil, responsabilidades e autonomias do Coordenador de
Projetos no contexto da construção civil brasileira.
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Estabelecer processos e procedimentos que possibilitem a troca confiável de
informações entre os membros da equipe de projeto, empregadores e outras
partes.
Coordenar a troca de modelos, validar os arquivos, liberando-os para os
demais projetistas.
Definir o ponto de origem do modelo, o sistema de coordenadas e as unidades
de medida.
Projeto do produto
Fazer simulação das etapas da obra.
Atualizar o modelo com as informações advindas da obra (processo de
incorporação ‘as-built’).
Equipes
Apoiar a implementação do Protocolo BIM do Projeto.
Articular e cooperar com os projetistas e com o contratante.
Ajudar os projetistas a estabelecer processos de intercâmbio de informações.
Agendar, comunicar e ser responsável pelo registro das reuniões.
Controlar a liberação de arquivos eletrônicos.
Liderar e orientar a equipe de modelagem.
Planejar treinamentos BIM.
Autonomias
Propor ou corrigir o processo de modelagem e fazer análise crítica do modelo.
Definir e aprovar procedimentos para convocar, presidir e participar de
reuniões.
Implementar a manutenção de registros, arquivos e auditoria para o modelo
BIM.
Delegar trabalho de modelagem.
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3.3.2 Gestor de Projetos
Definir uma hierarquia de responsabilidades BIM, competências e descrições
de emprego.
Supervisionar o cronograma de elaboração do modelo.
Configurar e manter as bibliotecas de componentes BIM e templates.
Configurar métodos de intercâmbio de dados BIM.
Ajudar a criar e estabelecer um manual do usuário para a ferramenta BIM.
Estar informado sobre as tendências do mercado em relação a BIM.
Ajudar no desenvolvimento de propaganda.
Criar sistemas de contrato.
Planejar a implementação de BIM.

3.4 O conceito de competência
Nos países norte-americanos, competências individuais são consideradas como um
grupo de características (knowledge, skills and attitudes) conhecido pela sigla KSAs.
De acordo com Slivinski e Miles (1996), estas características são a base (afetam) da
performance (ou comportamento) do indivíduo no trabalho. Na Europa, competências
são entendidas de uma forma diferente. Segundo Parry (1996), empregados
demonstram a posse de uma competência quando atingem ou excedem resultados
esperados em seu trabalho. Nesta visão, competências podem ser melhoradas por
meio de treinamentos e desenvolvimento (SLIVINSKI; MILES, 1996).
As empresas devem selecionar competências em termos práticos e concretos, de
forma que elas estejam alinhadas às metas da organização. Zingheim e Schuster
(2009) recomendam manter programas de competência, relativamente, simples e
fáceis de entender.
Hoff (2010) fornece alguns critérios para se criar um modelo de competência: (a)
coletar informações sobre um cargo/função (tarefas e habilidades); (b) criar um
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esboço do modelo de competências (estabelecer as competências do cargo,
separando as competências técnicas das comportamentais); (c) colecionar feedback
quantitativo/qualitativo para medir as competências76; e (d) refinar o modelo final.
Uma investigação sobre as competências individuais necessárias para desempenhar
funções relacionadas ao BIM é o primeiro passo para se criar um modelo de
competências BIM, o que significa coletar informações sobre o cargo. Selecionar e
organizar competências BIM individuais facilita a adoção de BIM, esclarece
atividades complexas durante uma colaboração multidisciplinar, além de ser um dos
indicadores de resultado da competência organizacional (SUCCAR; SHER;
WILLIAMS, 2013 [2G])
Como o termo competência pode ser entendido de diversas formas, nesta
investigação, adotamos definições advindas da área de recursos humanos e nos
limitamos ao estudo de competências BIM individuais. Termos como aptidão,
qualificações, habilidade/capacidade, conhecimentos e atitudes podem significar
competências individuais (ver definições para esses termos no Quadro 29).
Para Succar, Sher e Williams (2013)

[2G],

competência individual é uma unidade de

medida da capacidade do indivíduo para conduzir uma atividade e entregar um
resultado que se aplica a uma única pessoa, independente de sua função, cargo ou
posição no emprego. Segundo Cardy e Selvarajan (2006), as organizações podem
identificar e desenvolver competências de seus empregados, em nível individual ou
de equipe. Para isto, podem ser utilizadas quatro abordagens diferentes que se
baseiam: em exigências do cargo, no futuro, na pessoa e em valores. Para construir
uma lista de competências individuais baseadas em exigências do cargo,
recomenda-se identificar as tarefas mais importantes do mesmo, por meio de
levantamento ou entrevistas com funcionários.

76

A mensuração de competências é feita pela utilização da escala Likert de 1 (pouquíssima evidência)
até 5 (máxima evidência) da competência para o cargo.
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Quadro 29 – Termos e definições de competências individuais
Termos

Aptidão

Definições

Capacidade natural para adquirir tipos de conhecimentos
ou

habilidades

relativamente gerais

ou

específicas

(COLMAN, 2001).
Qualificações

Grau educacional e anos de experiência profissional.

Habilidade/capacidade

Capacidade é uma habilidade desenvolvida, competência
ou força para fazer algo; capacidade existente para
desempenhar
treinamento

alguma
(COLMAN,

função,

sem

2001).

educação

Habilidade

é

ou
uma

composição de capacidade, técnica e conhecimento, que
permite a alguém completar uma tarefa com um elevado
padrão.
Conhecimento

Base de conhecimento necessária para entender o que
precisa ser feito. O indivíduo precisa ter conhecimento
para aprender a fazer alguma tarefa.

Atitude

Uma predisposição (estável, duradoura e aprendida) para
responder a determinadas tarefas de certa maneira
(STATT, 1998).
Fonte: A Autora, 2013

Na Weitz Company, por exemplo, as descrições de emprego para posições BIM e
VDC foram criadas com base em entrevistas com empregados de outras empresas
para identificar como estas estão integrando BIM em seu trabalho (COUSINS, 2010
[6D]).
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Outras formas de identificar, refinar e validar competências BIM individuais são
descritas por Succar, Sher e Williams (2013) [2G]:
analisar descrições de anúncios de emprego disponíveis em sítios da
internet especializados em recrutamento;
separar papéis específicos BIM, conforme definido em guias BIM,
planos de gerenciamento de BIM etc.;
revisar literatura acadêmica e publicações da indústria focadas em
fluxo de trabalho BIM entregáveis e seus requisitos;
adotar e adaptar inventários de habilidades formais e critérios de
certificação; e
selecionar requisitos de competências de associações da indústria,
organizações e especialistas no assunto.
Utilizando algumas dessas estratégias, Wu e Issa (2014b) [14G] identificaram cargos
BIM e as qualificações desejáveis para o cargo. O estudo propôs um modelo para o
planejamento da força de trabalho em empresas que estão iniciando a implantação
de BIM. Neste modelo, as metas de negócios da empresa devem ser alinhadas aos
usos de BIM. Por exemplo, para a meta ‘aumentar a capacidade de projeto da
empresa’, o uso de BIM correspondente é ‘autoria de projeto’. O modelo também
prevê analisar a diferença entre a competência dos empregados e as expectativas do
empregador. Por exemplo, a ‘coordenação 3D’ pode ter um valor ‘alto’ para a
empresa, enquanto que seus empregados podem ter competência ‘média’ neste uso
de BIM.
O presente estudo utilizou uma abordagem menos rigorosa, que é a construção de
uma lista genérica de competências com base em descrições de emprego e na
literatura.
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3.5 Competências exigidas para o cargo de Gerente BIM
Neste estudo, analisamos textos dos grupos A, C e E, do campo ‘especialistas BIM’.
A análise foi organizada seguindo um processo de desintegração dos textos em
‘Unidades de Análise’, definidas com base nas competências individuais, de acordo
com os termos indicados no Quadro 29. Em seguida, comparamos as competências
exigidas pelo mercado de trabalho, para as carreiras relacionadas ao BIM, e as
competências citadas na literatura.
Como o cargo de Gerente BIM é o mais frequente da amostra (Quadro 27),
resolvemos analisar as competências deste especialista. Não seria possível obter
resultados significativos para qualquer outro especialista, pois a amostra era
demasiadamente pequena.
Como o Gerente BIM é o profissional responsável pela maioria das tarefas
relacionadas a BIM, incluindo a implementação e o treinamento, é natural que a
maioria dos anúncios de emprego solicitem este cargo, especialmente, na fase
inicial, quando a maior parte das empresas está implantando a tecnologia BIM.
O Quadro 30 apresenta um resumo dos resultados da análise de conteúdo
conduzida para os anúncios e literatura. Os números entre parênteses ( ), na coluna
do lado esquerdo, referem-se à quantidade de anúncios que mencionam o ítem em
questão.
Os números entre colchetes [ ], na coluna do lado direito, referem-se ao número da
referência nos Quadros A, C e E. Os itens são listados em ordem decrescente de
frequência. Vale observar que, nos anúncios analisados, não foi mencionada
nenhuma competência relacionada com ‘aptidão’.

Quadro 30 - Competências requeridas para o cargo de Gerente BIM (grupos de documentos A, B, C, D, G e F)

Habilidades
e
capacidades

Anúncios* (N=22)

Autores** (N=27)

Capacidade com múltiplas aplicações BIM (22)
Comunicação oral e escrita (12)
Organização e priorização (10)
Experiência em dar treinamentos (5)
Implementação de BIM na companhia (5)
Habilidades de apresentação (4)
Trabalho em ambiente colaborativo (4)
Entender desenhos de construção (3)
Uso de linguagem de programação (3)
Liderança (3)
Habilidades interpessoais (2)
Mentoring77 (2)
Entender BIM (2)
Trabalhar independentemente (2)
Fazer estimativas de custos com ferramentas BIM
(2)
Usar ferramentas de planejamento 4D (2)
Gerenciamento (1)
Gerenciamento do tempo (1)
Comunicação gráfica (1)
Prosperar frente aos desafios (1)
Comprometimento (1)

Pensamento crítico [1C, 138A, 33A, 14C, 16C, 59A, 87A, 28C, 13D]
Comunicação oral/escrita [1C, 9C, 32C, 59A, 18C, 22C, 24C,
28C, 4G]
Pensamento sistêmico [14C, 75A, 87A, 22C, 24C, 28C, 8D]
Gerenciamento [138A, 7C, 8C, 9C, 17C, 24C, 15D, 9D, 13D]
Trabalho de equipe coordenado [9C, 10C, 11C, 18C, 55A, 9D]
Manipulação de software [138A, 8C, 24C, 96B, 10D, 12D, 2D, 20F
15F]

Compreensão de processos [9C, 18C]
Habilidades de apresentação [1C, 24C]
Pensamento crítico, pensamento lateral e resolução de
problemas [87A, 6D, 4G]
Integração de novos materiais em projetos [26A]
Habilidades Interpessoais [8D]
Habilidade pessoal de empatia [9D]
Habilidades pessoais de paciência e perseverança [13D]
Condução de novos tipos de análises [15D, 2D]
Implementação e manutenção de BIM na companhia [9C, 17C]
Realização de estimativas de custos com ferramentas BIM [9C]
Uso de ferramentas de cronograma, detecção de interferências,
simulação 4D, logísticas, planejamento da segurança [9C, 20F]
Aprendizagem independente [1C]
Habilidades básicas em CAD [20F]

Continua
77

Mentoring diz respeito a uma relação entre uma pessoa experiente (mentor) para ensinar e preparar um indivíduo (o orientando ou protegido) como
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pessoa e como profissional. O mentor é um conselheiro sensível e de confiança. Fonte: mbianchini consulting.
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Aptidão
Educação

Experiência
Conhecimento

Atitudes

Anúncios* (N=22)

Autores** (N=27)

Desde Ensino Superior e diploma técnico (4)
até a graduação, mas, usualmente, graduação
(12) é exigida em Arq., Eng. Civil e G.C. ou um
campo relacionado
Normalmente 5 a 7 anos (12)
Processo de Construção/Projeto (3)
Processo de fluxo de trabalho BIM (3)
Custos de construção, cronogramas e riscos
financeiros (2)
Projeto baseado em objeto paramétrico (1)
Desenhos de construção (1)
Conceitos BIM /IPD (1)
Gerenciamento de Projeto BIM (1)
Tecnologia para sistemas colaborativos (1)

Autodirigido e motivado (4)
Entusiástico sobre o potencial de BIM (3)
Entusiástico para fazer inovações técnicas (2)
Disposto a agir como um membro do time (2)
Motivado para aprender continuamente (1)
Pensar em qualidade (1)
Mostrar iniciativa (1)
Disposto a viajar (1)

( * ) Número de anúncios do Quadro 32 que mencionam o item

Capacidade para trabalhar com computadores, habilidades de
observação e planejamento que permitam uma boa visualização
do edifício, antes deste ser construído [75A, 4G]
Graduação (ou equivalente) Gerenciamento da Construção,
Engenharia ou Arquitetura [32C]
Normalmente 3 a 4 anos [32C]
Tecnologia de Informação [138A, 33A, 32C, 14C, 17C, 59A, 24C,
26C, 13D, 2D, 4G]
Processo de construção [1C, 31A, 33A, 14C, 59ª, 8D, 9D, 13D,
14D, 10D, 2D, 13D]
Gerenciamento [1C, 17C, 18C, 26C, 15D, 9D, 13D, 9D]
Processo de coordenação BIM [1C, 7C, 15D, 9D, 13D]
Processos BIM/IPD, Padrões BIM [17C, 29C, 13D, 15F]
Outras disciplinas [18C, 10D, 4G]
Limitações e capacidades de softwares BIM [9D]
Documentos de contratos [15D]
Programação computacional [2D] e Geometria complexa [2D]
Etapas de um projeto [4G]
Softwares associados à produção do modelo [4G]
Ser um membro do time [1C, 18C, 87A, 9D]
Ter motivação para aprender continuamente [1C]
Estar envolvido e interessado em BIM [8C, 4G]
Apreciação de valor à prática profissional [33A]
Não ser muito ambicioso [9C]
Disposto a colaborar [8D, 9D, 4G]
Valorizar opiniões e perspectivas diferentes [9D]
Adaptação rápida a mudanças [4G]
[**] Referências nos Quadros 1, 2, 3, 21, 22, 23 e 24

Fonte: A autora (2011)
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3.5.1 Habilidades e Capacidades
Neste estudo, agrupamos as habilidades requeridas de um Gerente BIM em:
básicas, pessoais e funcionais (Figura 21 e Quadro 31).
Figura 21 – Habilidades requeridas para o cargo de Gerente BIM

Fonte: A autora, 2011
Quadro 31 – Definições das habilidades discriminadas na Figura 21
Habilidade
Comunicação verbal
oral
Comunicação verbal
escrita
Comunicação não
verbal

Definição
Capacidade de emitir palavras e sons (no idioma nativo) para explicar
e apresentar ideias de forma clara para diversos públicos.
Capacidade para pesquisar, identificar e registrar informações que
procura.
Capacidade para aumentar a expressão de ideias, por meio de
gestos, expressões faciais, tom da voz, ícones, símbolos e figuras
(UNISERVE SCIENCE, 2004).

Continua
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Habilidade

Definição

Cognição

Capacidade da memória para apresentar materiais aprendidos
anteriormente; entender fatos e ideias; usar novo conhecimento;
resolver problemas de novas situações; reunir dados e
informações relevantes; aplicar métodos de síntese; pensamento
crítico; compilar informações de uma forma diferente;
apresentar/defender opiniões e gerar algo novo.
Capacidade para interpretar e avaliar observações,
comunicações, informações e argumentações.

Pensamento crítico
Resolução de
problemas

Capacidade para identificar, definir e analisar problemas e criar
soluções.

Pensamento lateral

Capacidade para resolver um problema de forma completamente,
diferente da maioria das pessoas (UNISERVE SCIENCE, 2004).

Pensamento criativo

Capacidade para sugerir novas ideias ou mudança em relação às
antigas.

Pensamento sistêmico

Capacidade para avaliar acontecimentos e suas possíveis
implicações, a fim de criar uma solução única que possa
contemplar as expectativas de todas as partes envolvidas
(SENGE, 1990).

Autogerenciamento

Capacidade para gerenciar reações pessoais frente a
responsabilidades e desafios do trabalho e da vida.

Aprendizagem
independente

Capacidade para reconhecer lacunas no conhecimento e adquirilo independentemente; desejo para continuar a aprender, além
da sala de aula estruturada da escola e da universidade.

Metas

Capacidade para criar, planejar e realizar metas pessoais e
profissionais.

Liderança

Processo bem sucedido para influenciar as atividades de um
grupo através da realização de uma meta comum.

Trabalho em rede

Capacidade para, de forma ativa, buscar, identificar e,
efetivamente, criar contatos com outros e manter os que resultam
em benefícios mútuos.

Trabalho de equipe

Capacidade para trabalhar com outros, em um grupo, através de
uma meta comum (UNISERVE SCIENCE, 2004).

Gestão

Capacidade para planejar o trabalho da equipe, atribuir tarefas,
esclarecer metas e monitorar o trabalho.

Habilidades técnicas

Habilidades para conduzir atividades ou entregar resultados
relacionados a BIM.

Fonte: A Autora, 2013
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No modelo conceitual, proposto por Succar, Sher e Williams (2013)

[2G],

os

indicadores de competência BIM individual envolvem a experiência em projetos BIM
(quantidade e tipo de projeto) e conhecimentos. As competências são distribuídas
em três grupos: essenciais, de domínio e de execução. Qualificações, aptidões,
habilidades básicas, atitudes, habilitadores situacionais (nacionalidade, linguagem
etc.) e experiência compõem as competências essenciais. Conhecimentos e
habilidades funcionais e pessoais constituem competências de domínio e de
execução. As competências de domínio são as capacidades profissionais (meios e
métodos utilizados) para entregar resultados. As competências de execução
representam as habilidades individuais para utilizar técnicas e ferramentas
específicas para conduzir uma atividade (Quadros 32 e 33).
Quadro 32 – Competências BIM individuais
Competências

Competências de domínio

Competências

essenciais

Primárias

de execução

Secundárias

Habilidades

Técnicas

Operacionais

Usar

básicas

Funcionais

Administrativas

ferramentas

Qualificações

Gerenciais

Implantação

Operar

Experiência

De suporte

Pesquisa e

equipamentos

Habilitadores

Desenvolvimento

situacionais
Atitudes

Fonte: Succar, Sher e Williams (2013) [2G]
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Quadro 33 – Competências BIM individuais de domínio
Grupo

Primárias

Suporte

Técnicas
Funcionais

Secundárias

Gerenciais

Definição

Capacidades necessárias para manter
tecnologia de informação e sistemas de
comunicação.
Capacidades necessárias para gerar
entregáveis de projetos em disciplinas
específicas.
Habilidades não técnicas necessárias
para iniciar, gerenciar e entregar
projetos.
Capacidades para tomar decisões
voltadas à adoção e seleção de
estratégias e iniciativas de longo prazo
Atividades organizacionais do dia-a-dia
para atingir e manter objetivos
estratégicos.

Competências

Capacidades para dar manutenção em software, Web Design,
dados, arquivos, rede, suporte em TI e resolver problemas
relacionados ao software.
Detalhar e documentar, desenhar e modelar, gerenciar o modelo,
ter habilidades em equipamentos, gerenciar documentos, ter
habilidades técnicas básicas.
Colaborar, facilitar uma reunião de coordenação, gerenciar o
empreendimento, gerenciar a equipe e o fluxo de trabalho.

Liderar, planejar estratégias, gerenciar a organização,
desenvolver o negócio, gerenciar o cliente, estabelecer
relacionamentos e parcerias.
Administrativas
Entender de finanças, contas e orçamentos, administração geral,
políticas e procedimentos do escritório, recursos humanos e
processos de seleção, marketing, licitações e aquisições,
administração de contratos e conformidade, gerenciamento de
risco e controle de qualidade.
Operacionais
Esforço diário requerido do indivíduo Programar e planejar, estimar e quantificar, uso geral do modelo,
para entregar um projeto.
analisar e simular, selecionar e especificar, verificar e monitorar,
operar e controlar, ligar e estender, conceber e projetar.
Implantação
Atividades requeridas para introduzir
Desenvolver componentes, gerenciar bibliotecas, desenvolver
templates e padrões, dar treinamentos, testar processos e
conceitos BIM, ferramentas e fluxo de
trabalho em uma organização.
sistemas e desenvolver guias e manuais.
Pesquisa &
Atividades requeridas para avaliar
Mudança de facilitação, ter habilidades em avaliação e pesquisa,
Desenvolvimento processos, investigar novas soluções e planejamento e desenvolvimento de estratégia, ensino e
facilitar sua adoção.
treinamentos, desenvolvimento e pesquisa geral.

Fonte: Succar, Sher e Williams (2013) [2G]
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Nesse modelo proposto por Succar, Sher e Williams (2013) [2G], as competências BIM
são genéricas e refletem as exigências de cada disciplina, especialidade e papel.
Nesta Tese, procuramos, especificamente, definir o escopo das competências do
Gerente BIM e nos baseamos nas funções do cargo.
Entretanto, algumas habilidades do Gerente BIM também são requeridas de um
Coordenador de Projetos. Segundo Melhado et al. (2004), o Coordenador de
Projetos deve possuir habilidades administrativas, de liderança e visão sistêmica. De
Cunto (2006) acrescenta, também: (a) habilidades interpessoais de comunicação; (b)
disciplina para realizar reuniões e trocas de informações; (c) atenção aos detalhes;
(d) capacidade para avaliar a qualidade das soluções e a compatibilidade entre as
várias partes do projeto; (e) iniciativa; (f) ser um eterno aprendiz; (g) inovação; e (h)
ter facilidade para trabalhar em equipe e para negociação.
Portanto, as habilidades que complementam a capacidade de um Gestor e de um
Coordenador de Projetos, para trabalhar em projetos BIM, são as novas habilidades
funcionais específicas:
capacidade

para

(C3CONSULTING,

trabalhar
2009

[9C];

com
CASEY,

múltiplas
2008b

aplicações

[138A];

COOPERATIVE

RESEARCH CENTRE FOR CONSTRUCTION INNOVATION, 2009
PENTTILÄ; ELGER, 2008

[24C];

LOCKLEY, 2011

[96B];

BIM

ROCHA, 2011

[8C];
[10D];

SUCCAR, 2011 [12D]; ANDRADE; RUSCHEL, 2011 [2D]);
capacidade para implementação e manutenção de BIM na companhia
(C3CONSULTING, 2009 [9C]; HARDIN, 2009 [17C]);
capacidade para compreender processos BIM (C3CONSULTING, 2009 [9C];
HOMAYOUNI; NEFF [18C] DOSSICK, 2008 [45A]) e
capacidade para conduzir novos tipos de análises (BRONET et al., 2007
[26A];

VICO SOFTWARE, 2011 [15D]; ANDRADE; RUSCHEL, 2011 [2D]).
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3.6 O perfil de um Gerente BIM
Conforme mostra o Quadro 30, este estudo revelou que o mercado de trabalho está
mais focado em habilidades relacionadas às tecnologias e aos sistemas, em
especial, habilidades para trabalhar com software/aplicações BIM (22 anúncios). A
literatura relata, mais frequentemente, as habilidades de pensamentos crítico (9
autores) e o pensamento sistêmico (7 autores).
Em termos de escolaridade, os requisitos coletados, a partir dos anúncios de
emprego, indicaram que as empresas, às vezes, admitem especialistas com um grau
menor do que o indicado na literatura (4 anúncios solicitam desde Ensino Superior a
diploma técnico, e 12 anúncios solicitam graduação). Provavelmente, isto se deve ao
fato de que as responsabilidades específicas de um Gerente BIM variam muito entre
as empresas, que, muitas vezes, focam questões técnicas em detrimento da gestão
e, nesse caso, um grau mais elevado poderia não ser necessário.
Por outro lado, quanto à experiência, parece que o mercado de trabalho espera que,
em média, os profissionais sejam mais experientes do que o relatado na literatura.
Apenas um relato, de Eastman et al. (2008a, p. 179)

[32C]

cita exemplos de requisitos

de experiência para o cargo: “Minimum three to four years’ experience in the design
and/or construction of commercial buildings structures” 78 . Entre os anúncios de
emprego,

21

solicitam

experiência

para

diversos

cargos

relacionados

ao

gerenciamento BIM (Quadro 34).

78

Ter, no mínimo, 3 a 4 anos de experiência em projeto e/ou construção de estruturas de edifícios
comerciais (tradução da Autora)

Quadro 34 – Casos de anúncios que solicitam experiência profissional
Cargo

N

Anúncio

Tipo da empresa

Mínimo Máximo

Gerente do modelo

8E
22E
9E
25E
23E
15E
21E
26E
5E
28E
24E
12E
13E
18E
24E
10E
16E
24E
1E
2E
27E

Blaize Group (2010)
NBBJ (2010b)
Bohlin Cywinski Jackson (2009)
PBK (2010)
Optima (2009a)
Eskew+Dumez+Ripple (2010)
NBBJ (2010a)
QPK Design
Benham Companies (2010)
Stoakley-Dudley Consultants (2010)
Optima (2009b)
DPR Cconstruction (2010a)
DPR Cconstruction (2010b)
Jacobs Engineering Group Inc. (2010)
Optima (2009b)
Bovis Lend Lease (2010)
HNTB (2010)
Optima (2009b)
Aerotek CE (2010)
Aerotek CE (2009)
RCMS Group (2010)

Projeto de arquitetura
Projeto de arquitetura
Projeto de arquitetura
Projeto de arquitetura
Construtora
Projeto de arquitetura
Projeto de arquitetura
Projeto de arquitetura
Construtora
Construtora
Construtora
Construtora
Construtora
Consultoria
Construtora
Const/incorp.
Gerenciamento
Construtora
Projeto de instalações
Projeto de instalações
Construtora

7
7
5
3
2
5
3
2
4
3
2
1
2
10
5
5
3
5
5
5
3

Gerente BIM do escritório

Coordenador BIM

Gerente BIM da
construtora/incorporadora

Gerente BIM da companhia
Gerente BIM de instalações

10

5

2
3

7

7
7
5

Fonte: A Autora, 2013
167

168

Nota-se que a maioria dos anúncios solicita que um Gerente BIM tenha, no mínimo,
2-5 anos e, no máximo, 5-7 anos de experiência profissional (Figura 22). Uma
pesquisa de Wu e Issa (2013a) [14F] comprova esses dados, tornando evidente que
poucas empresas (30%) contratam recém-formados para cargos BIM e que a maioria
(45%) prefere contratar profissionais que possuam, no mínimo, alguma experiência,
que varia entre 1 a 3 anos.
Figura 22 – Tempo de experiência exigido pelas empresas da amostra

Fonte: A autora, 2011
No que se refere à base de conhecimentos necessários, um Gerente BIM deve
dominar tecnologias de informação, processos de construção e gestão/coordenação.
O mercado de trabalho também espera que os profissionais tenham essa base de
conhecimento, no entanto, o maior foco está centrado em atividades específicas
suportadas por BIM.
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Finalmente, o mercado de trabalho espera contratar profissionais autodirigidos,
motivados com a tecnologia BIM, que demonstram uma atitude positiva em relação
ao trabalho em equipe; ao passo que a literatura reporta, com mais frequência, a
necessidade de atitudes relacionadas ao trabalho em um ambiente de equipe.
Esses resultados indicam que um Gerente BIM deve possuir diploma de graduação
em uma área relacionada com AEC e, de preferência, ter um mínimo de experiência
profissional, que pode variar entre dois e sete anos, dependendo do nível de atuação
e dos requisitos da empresa contratante. Para ocupar essa posição, é preciso ter
capacidade para implementar BIM, dar suporte e treinamento, coordenar e
desenvolver modelos BIM.
Este profissional deve ter habilidades básicas e funcionais. Entre as habilidades
básicas, estão: capacidade de comunicação, habilidade de resolução de problemas,
pensamento crítico, pensamento analítico (sistêmico), além de habilidade em
desenho e visualização 3D. A mais importante habilidade funcional é ter capacidade
para trabalhar com múltiplos softwares BIM, principalmente, com as ferramentas
usadas no dia-a-dia. Outras habilidades funcionais muito importantes são as
interpessoais, como o trabalho em equipe e a liderança.
Além disso, é preciso ter habilidades de gerenciamento básico e de cognição para
entender a evolução dos conceitos BIM, dos processos de construção e dos
desenhos e visualizações 3D. Para esse profissional, são fundamentais as
habilidades pessoais de empatia, paciência, perseverança e, sobretudo, de valorizar
opiniões e perspectivas diferentes.
Em relação aos conhecimentos, um competente Gerente BIM deve estar
familiarizado com: TI, processos de projeto e construção, gerenciamento, padrões e
fluxos de trabalho com BIM, práticas de coordenação, gerenciamento de projetos,
custos e desenhos de construção, cronogramas, riscos financeiros, processo de
projeto baseado em objetos paramétricos e outras disciplinas.
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É desejável, também, que um Gerente BIM seja familiarizado com documentos de
contratos, programação de computadores (criação de scripts) e geometria complexa.
Contudo, todas essas qualidades não serão suficientes se faltarem atitudes positivas
como: ser autodirigido, motivado e envolvido e interessado em BIM e em novas
soluções tecnológicas.
Além disso, um Gerente BIM também deve ser um membro da equipe, um eterno
aprendiz, ter iniciativa, estar disposto a ensinar outros e, eventualmente, viajar.

3.7 Gerente BIM e o Gestor de Projetos
BIM facilita e valoriza o trabalho do Coordenador de Projetos e lhe atribui novas
funções, porém, exige deste papel mais qualificação (TECHNE, 2008, apud
NOBREGA JÚNIOR, 2012).
Conforme listado nos Quadros 35 e 36, que apresentam as competências de um
Gerente BIM e destacam as que já são requeridas de um Coordenador de Projetos,
citadas por Nobrega Júnior (2012) e De Cunto (2006), para que este desempenhe
bem suas novas funções, é preciso:
aprender de forma independente;
estar disposto a viajar eventualmente;
estar disposto a ensinar os outros;
desenvolver habilidades específicas BIM em ferramentas e aplicativos;
desenvolver habilidades específicas BIM em ensino e treinamentos; e
adquirir conhecimentos técnicos específicos sobre BIM.

Quadro 35 – Competências essenciais requeridas de um Gerente BIM e de um Gestor/Coordenador de Projetos
Competências
Qualificações
Atitudes

Experiência

Competência requerida de ambos:
Gestor/Coordenador de Projetos e Gerente BIM

Competência requerida de um Gerente BIM

Ter graduação em área relacionada com AEC.
Ser proativo.

Disposto a viajar eventualmente.

Ser um eterno aprendiz.

Adaptar-se a mudanças.

Ser autodirigido.

Disposto a ensinar outros.

Ser altamente motivado. Saber ouvir.

Entusiástico sobre o potencial de BIM e para fazer

Ser um membro da equipe.

inovações técnicas.

Projetos e obras.
Gestão de processos e pessoas.

Habilidades

Cognição.

Visualização espacial.

Básicas

Comunicação gráfica, oral e escrita.

Habilidades de observação e planejamento que

Pensamento crítico, lateral, criativo.

permitam uma boa visualização do edifício antes

Visão sistêmica. Resolução de problemas.

deste ser construído.

Habilidades de apresentação.

Interpretação de tabelas, gráficos e equações.

Comprometimento.

Aptidão com computadores.

Habilidades

Colocar-se no lugar do outro (empatia).

Ter iniciativa, organização e priorização.

Pessoais

Estabelecer e perseguir objetivos (metas).
Autogerenciamento, paciência e persistência.
Aprender de forma independente e mentoring.
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Fonte: A Autora, 2013

172
Quadro 36 – Competências de domínio requeridas de um Gerente BIM e de um Gestor/Coordenador de Projetos
Grupos de
Competências
de domínio
Suporte

Competência requerida de ambos:
Gestor/Coordenador de Projetos e Gerente
BIM

Competência requerida de um Gerente BIM

Entender de Tecnologia de Informação para

Habilidades no uso de softwares BIM e aplicativos

sistemas colaborativos.

associados à produção do modelo (sua utilidade e

Conhecimento das limitações e capacidades de

resultados).

softwares BIM.

Primárias

Técnicas

Habilidade em software (Excel, Project).

Entender de modelagem paramétrica, modelagem

Habilidades básicas em CAD (AutoCAD).

generativa, linguagem de programação (scripts),

Entender de TI, gerenciamento, desenhos de

geometria complexa, processos BIM/IPD, padrões

construção e documentos de projeto.

BIM, fluxo de trabalho BIM, processo de
coordenação BIM e novos tipos de análises.

Funcionais

Habilidades interpessoais (trabalho em equipe
coordenado e trabalho em rede) e funcionais
(gerenciamento do empreendimento, da equipe
e do fluxo de trabalho).

Gerenciais

Habilidade interpessoal de liderança.
Entender de gestão de obras, de comunicação,
informação, do tempo, de pessoas e conflitos.

Continua

Grupos de
Competências de
domínio

Competência requerida de ambos:
Gestor/Coordenador de Projetos e
Gerente BIM

Administrativas

Entender de custos, orçamentos de

Competência requerida de um Gerente BIM
Entender de riscos financeiros.

obra, administração de contratos e
recursos.

Secundárias

Operacionais

Implantação

Entender as sequências de atividades

Capacidade de manipulação de aplicações BIM.

de uma obra e as etapas de um

Saber fazer estimativas de custos com ferramentas BIM.

projeto.

Saber usar ferramentas de cronograma, de detecção de

Conhecimento das disciplinas de

interferências e de simulação 4D.

projeto e de processo de construção.

Entender de logísticas e planejamento da segurança.
Capacidade para desenvolver componentes, gerenciar
bibliotecas, desenvolver templates e padrões, dar
treinamentos, testar processos e sistemas e desenvolver
guias e manuais.
Conhecimento sobre implantação e manutenção de BIM
na companhia.

Pesquisa e

Experiência em treinamentos para empregados.

Desenvolvimento

Fonte: A autora (2013)
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Neste Capítulo, aprofundamos a investigação sobre as posições que um profissional
BIM pode ocupar, interna e externamente, em uma organização e suas respectivas
funções e responsabilidades79 (Quadro 28). Com este estudo, foi possível identificar
12 tipos de especialistas BIM que atuam em quatro diferentes contextos:
empresas de AECO;
empresas de consultoria;
indústria de software; e
ambientes de construção virtual.
Consultores BIM e Gerentes BIM têm um papel importante na transição da prática
atual para IPD e BIM, principalmente, por serem responsáveis pelo plano de
implementação BIM nas organizações. O antigo operador CAD pode ser capaz de
trabalhar

como

um

Modelador

BIM,

caso

adquira

novas

habilidades

e

conhecimentos, mas pode apresentar resistência a mudanças. Um Gerente CAD
pode se tornar um Gerente BIM, caso adquira alguns novos conhecimentos e
habilidades. No entanto, não é recomendável que um Gerente CAD execute o plano
de implementação BIM na organização, porque esta tarefa requer tempo e
dedicação.
Muitas empresas de AECO têm contratado esses profissionais, em especial, o
Gerente BIM. As responsabilidades deste profissional podem variar de acordo com o
tipo e o tamanho da empresa, mas sua principal função é coordenar as equipes de
projeto e construção, a implementação de BIM, a produção e o uso do(s) modelo(s).
BIM facilita o trabalho do Coordenador de Projetos, especialmente, no que se refere
à coordenação das equipes e à verificação de interferências (compatibilização). Um
Gestor de Projetos é um profissional Sênior e, portanto, o uso de BIM, nesse âmbito,
provavelmente, poderá ser contratado entre terceiros.

79

Buscou-se, aqui, estabelecer funções BIM e não cargos BIM.
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Coordenadores e Gestores de Projetos com conhecimentos em BIM podem
coordenar projetos BIM, mas Gerentes BIM não podem tomar decisões sobre o
projeto no que se refere a soluções de construção e de engenharia.
Neste Capítulo, também estabelecemos as competências requeridas de especialistas
BIM e determinamos o perfil de um Gerente BIM, na perspectiva do mercado e de
autores da literatura, que, em sua maioria, trabalham em empresas. Portanto, é
essencial que um Gerente BIM tenha:
conhecimento em Tecnologia de Informação (TI);
conhecimento de práticas de coordenação e de processos de construção;
habilidades específicas em BIM;
habilidades específicas em gerenciamento e comunicação;
habilidade interpessoal; e
atitude para trabalhar em equipe.
Ao comparar o perfil de um Gerente BIM com o perfil de um Coordenador de
Projetos, verificamos que existem muitas competências em comum. Entretanto, para
que um Coordenador de Projetos assuma o papel de um Gerente BIM, este, deve
adquirir novos conhecimentos e habilidades, um assunto, que será retomado no
Capítulo 4.
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CAPÍTULO 4
O PROCESSO BIM NO BRASIL E AS COMPETÊNCIAS BIM
REQUERIDAS DO ARQUITETO E DO ENGENHEIRO CIVIL
Neste Capítulo, é discutido, a partir de análise da literatura técnica e de resultados de
um questionário on-line, o atual estágio de implementação de BIM por algumas
empresas do setor de AEC no Brasil, contemplando, assim, os 7°, 8° e 9° PontosChave.
A partir deste estudo, foi construído um diagrama para um modelo teórico de fluxo de
trabalho BIM a ser utilizado no contexto nacional e discutido o papel dos agentes em
cada etapa do processo BIM. O fluxo de trabalho BIM é explicado, em detalhes, por
meio de comparações com o modelo norte-americano.
Os dados do questionário on-line são o resultado de uma investigação realizada em
2010, com algumas empresas de AEC no Brasil, que estão utilizando BIM em seus
projetos e construções. O objetivo era saber como essas empresas têm se
estruturado para desenvolver seus projetos e qual é a demanda por profissionais
especializados em BIM.
Neste Capítulo, também são identificadas as competências BIM que devem ser
desenvolvidas na Graduação e as que podem ser aperfeiçoadas na profissão. Com
esta discussão, alcançamos o estudo do 10° Ponto-Chave. Ao final do Capítulo
apresentamos uma matriz para competências em BIM.
Para discutir este assunto, foram adotados quatro critérios: (a) identificar as
competências requeridas de um Gerente BIM; (b) identificar o atual fluxo de trabalho
BIM usado por algumas empresas de AEC no Brasil; (c) identificar as tendências em
TI para a construção civil no Brasil; e (d) analisar um currículo de Arquitetura e um
currículo de Engenharia Civil de uma universidade pública brasileira.
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Os resultados deste estudo foram apresentados na 7th International Conference on
Innovation in Architecture, Engineering and Construction - AEC2012 em São Paulo
(BR)80 e no TIC 201181.

4.1 A implementação de BIM por empresas do setor de Arquitetura,
Engenharia Civil e Construção no Brasil
De acordo com Succar, Sher e Williams (2013)

[2G],

a competência de mercados é

mensurada pela maturidade, e o método convencional para medi-la é a aplicação de
questionários sobre a adoção de BIM em projetos, embora também possa ser
avaliado o conteúdo de notáveis publicações sobre BIM e o nível de disponibilização
e execução de protocolos BIM.
Nesta pesquisa, foram selecionados estudos anteriores sobre a implantação de BIM
por algumas empresas de AEC e estes revelaram que a adoção de BIM, no Brasil,
ainda está em estágio inicial (Quadro 37).
Também foi aplicado o método convencional, assim, algumas empresas com sede
na cidade de São Paulo foram selecionadas e um questionário on-line foi enviado
para as que mais têm se destacado nesse campo. As empresas foram identificadas
por meio de uma pesquisa por documentos na Internet.
Inicialmente, o envio do questionário foi comunicado por telefone, que ficou
disponível no período entre 12/2010 e 03/2011. Obteve-se uma taxa de resposta
igual a 46%, conforme mostra a Tabela 12. Os entrevistados também fizeram
comentários em algumas questões.

80
81

O trabalho encontra-se publicado nos proceedings do referido evento, em Barison e Santos (2012).
O trabalho encontra-se publicado nos anais do TIC 2011, em Barison e Santos (2011b).

Quadro 37 – Pesquisas: implantação de BIM em empresas de AEC
N

Referência

Amostra

N

Resultados

23D

Souza, Lyrio
Filho e Amorim
(2009)

Escritórios de arquitetura nas
cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Curitiba (N=13)

13

23,08% dos escritórios já utilizam BIM em todos os projetos;
23,08% utilizam na maioria dos projetos; e 46,15% utilizam em um
projeto-piloto.

21D

Nardelli (2009)

Escritórios de arquitetura
cidade de São Paulo

na

22D

Oliveira e
Pereira (2011)

Escritórios de arquitetura
Portugal e São Paulo (N=3)

em

11D

Stehling e
Arantes (2011)

Empresas em Belo Horizonte

1D

Andrade e
Amorim (2011)

Escritórios de arquitetura na região
do Rio de Janeiro e Niterói

-

72B

Rêgo e Nunes
(2011)

Empresas de AEC em Recife

25

4D

Batista (2010)

Empresas em São Paulo e Belo
Horizonte

-

-

3

-

Os escritórios estão tecnologicamente bem equipados e
preparam-se para implantar o conceito BIM, porém muito distante
do estado da arte da tecnologia digital nos termos propostos por
Oxman.
Em dois escritórios ocorreram mudanças, desde a divisão do
processo projetual em etapas até a interface com os parceiros
externos.
A mudança de CAD para BIM ainda é muito incipiente. 60% dos
respondentes têm familiaridade e já estão trabalhando com BIM e
40% já ouviram falar, mas não sabem, exatamente, o que é BIM.
Ainda é pequeno o número de escritórios que adotam o sistema
BIM na totalidade de seus projetos.
O conhecimento e o uso de BIM são nulos ou muito incipientes.
Ainda são utilizados programas CAD genéricos para
representação gráfica do projeto.
A adoção de BIM ainda é pequena embora tenha aumento o
número de adeptos, principalmente, na cidade de São Paulo. Em
Belo Horizonte, a utilização de BIM ainda é muito pequena.
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Continua
N

Referência

Amostra

N

Resultados

1E

Hilgenberg et al.
(2012)

Escritórios de arquitetura em Curitiba

-

Grande parte nunca teve contato com software BIM. Precisa
haver uma sensibilização coletiva para a adoção de
sistemas compatíveis com BIM.

37F

Checcucci, Pereira
e Amorim (2013)

Participantes do TIC 2011

-

A adoção do paradigma BIM ainda está em uma fase inicial,
havendo muito trabalho a ser realizado até sua consolidação

5G

Souza et al. (2013)

Entrevistas com profissionais de 3
empresas (incorporadora, construtora e
revendedor de software)

3

As iniciativas são pontuais, as empresas pioneiras são
privadas (Gafisa S/A, Método Engenharia, Matec
Engenharia e Syene Empreendimentos) e enfrentam grande
dificuldade por falta de uma estratégia global a exemplo do
BIM Industry Working Group (UK)

12G De La Torre (2014)

Entrevista
com
os
principais
responsáveis pela gestão do processo
de implantação do BIM em 4 empresas
de destaque na área de projetos BIM (1
escritório,
2
construtoras
e
1
incorporadora)

4

O desenvolvimento de um projeto-piloto com a participação
de uma equipe dedicada para a implantação de BIM é uma
abordagem que não compromete os resultados dos demais
projetos da empresa. Porém, a implementação de BIM pode
impactar na estrutura organizacional, habilidades requeridas
dos profissionais e alterar suas relações de trabalho.

Fonte: A Autora, 2011
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Tabela 12 – Empresas que responderam ao questionário
Especialidade da empresa

Empresas Respondentes

Projetos de arquitetura

12 (31%)

4 (12%)

Projetos de estruturas e instalações

11 (31%)

5 (15%)

Construtora

6 (19%)

4 (12%)

Consultoria e serviços

6 (19%)

3 (7%)

35 (100%)

16 (46%)

Total

Entre as empresas que responderam ao questionário, 38% (N=6) são de grande
porte e contam com mais de 100 funcionários; 38% (N=6) são de médio porte e
possuem entre 11 e 100 funcionários; e 25% (N=4) são pequenas empresas, que
possuem entre 1 e 10 funcionários.
A disciplina que mais aparece representada nos projetos/obras desenvolvidos por
essas empresas é a arquitetura (Tabela 13).
Tabela 13 – Disciplinas representadas nos projetos e obras da empresa
Disciplina

Número de empresas N=16 (100%)

Arquitetura

14 (88%)

Hidráulica e elétrica

11 (69%)

Ar condicionado

10 (62%)

Vedações

9 (56%)

Pressurização

8 (50%)

Estruturas e paisagismo

7 (44%)

Coordenação

2 (13%)

Outras

1 (6%)
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A atividade mais frequente é o desenvolvimento de modelos de arquitetura (ver
Tabela 14).
Tabela 14 – Atividades de projetos e obras realizadas com suporte de BIM
Atividade

Empresas N=16 (100%)

Desenvolvimento de modelos de arquitetura

13 (81%)

Integração de projetos e reuniões de desenvolvimento/compatibilização

10 (62%)

Desenvolvimento de componentes e detecção de interferências

9 (56%)

Desenvolvimento de modelos de instalações e quantitativos para orçamentos

8 (50%)

Vídeos para apresentação ao cliente

6 (38%)

Desenvolvimento de modelos estruturais

5 (31%)

Análise estrutural e energética, planejamento das etapas da obra

4 (25%)

Vedações

2 (13%)

A maioria das empresas possui: templates para os modelos BIM (88%, N=14), algum
tipo de treinamento para seus funcionários (81%, N=13), materiais de apoio para a
aprendizagem de BIM e bibliotecas de componentes BIM (75%, N=12).
Pouco mais da metade das empresas, o que corresponde a 62% (N=10), faz o
gerenciamento e a manutenção do software/aplicativo BIM, mas não compartilha e
atualiza seus modelos BIM com (de) outras firmas. Outros 56% (N=9) recebem
consultoria em BIM e a metade das empresas (N=8) possui padrão BIM ou um
manual de melhores práticas.
O fator que leva as empresas a não compartilhar seus modelos BIM com outras
firmas é a falta de colaboradores. O compartilhamento do modelo se dá por meio de
visualização gerenciada pela equipe proprietária do projeto, que, no caso, é a
incorporadora, que, geralmente, é também construtora.
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As empresas que possuem um padrão BIM são de médio e grande porte. Os
materiais utilizados pelas empresas, para a aprendizagem de BIM (apostilas, tutoriais
e livros), foram desenvolvidos internamente, adquiridos pela empresa, obtidos em
cursos ministrados para os funcionários ou desenvolvidos e fornecidos por
fabricantes do software, por meio de contrato de assinatura.
Nas pequenas empresas (1 a 10 funcionários), o proprietário é o responsável pelo
gerenciamento de software e aplicativos BIM, templates, bibliotecas, materiais de
aprendizagem e treinamentos em BIM. Desse modo, exerce as funções de um
Gerente BIM da companhia/escritório/modelo. A modelagem é feita por projetistas e
estagiários e gerenciada pelo Coordenador de Projetos, que, geralmente, é o
proprietário. Quando gerenciada pelo Coordenador de Projetos, este assume as
funções de Gerente do Modelo. Pode haver um consultor externo (Consultor
Operacional e Consultor Registrado), que auxilia nos treinamentos e fornece
materiais de aprendizagem.
Nas médias empresas (entre 11 e 100 funcionários), o responsável pelo
gerenciamento de software e aplicativos BIM é o proprietário, com o suporte de um
assistente de TI. O proprietário também é o responsável pelo Padrão BIM e por
materiais de aprendizagem e treinamentos, e recebe suporte do Coordenador de
Projetos e de projetistas, que possuem conhecimento em BIM, e de um consultor
externo. Nesse caso, o proprietário assume as funções de um Gerente BIM da
companhia/escritório, e o Coordenador de Projetos (ou Gerente Técnico) assume as
funções de um Gerente do Modelo. Assim, os projetistas fazem o trabalho de
modelagem sob a supervisão do Coordenador de Projetos ou do Gerente Técnico,
com o suporte de um consultor externo (Consultor Operacional), que também ajuda
no desenvolvimento de: projetos, padrão BIM, templates e estruturação de
bibliotecas. Em alguns casos, a consultoria é fornecida pelo revendedor autorizado
do software BIM (Consultor Registrado).
Nas grandes empresas (mais de 100 funcionários), o Gerente do Departamento
BIM ou TI é o responsável pelo gerenciamento de: software e aplicativos, templates,

184

bibliotecas de componentes, padrão BIM, gerenciamento da modelagem, materiais
de aprendizagem e treinamentos. O trabalho de modelagem, as bibliotecas e os
templates ficam por conta dos projetistas, que também se encarregam de dar
treinamentos aos colegas. Nessas empresas, o Gerente do Departamento BIM ou TI
desempenha as funções de um Gerente BIM da Companhia/Construtora e de um
Coordenador BIM. O Quadro 38 apresenta um resumo das funções de cada papel,
de acordo com o tamanho da empresa.
Quadro 38 – Cargos BIM x tamanho da empresa
Tamanho

Projetista

Proprietário

Coordenador

Consultor

de Projetos

Gerente do

Departament
o BIM/TI

Grande82

Modelador

Gerente
BIM da
Companhia

Média

83

Modelador

Gerente
BIM da

Gerente do

Consultor

Coordenador

Modelo

Operacional

BIM

Companhia/

Registrado

Escritório
84

Pequena

Modelador

Gerente
BIM da

Gerente do

Consultor

Modelo

Operacional

Companhia/

Registrado

Escritório
Gerente
do Modelo

Fonte: A autora, 2011
Poucas empresas (31%, N=5) identificaram cargos relacionados à análise e/ou
simulação de BIM e à manipulação/visualização do modelo. Mais da metade das
empresas (62%, N=10) precisa de profissionais especializados em BIM. As empresas
82

Mais de 100 funcionários

83

11 a 100 funcionários

84

1 a 10 funcionários
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que não precisam contratar especialistas em BIM (13%, N=2) alegam que as
ferramentas CAD atendem as necessidades da empresa ou que possuem
capacidade de treinamento interno. As empresas concordam que existe falta de
pessoal capacitado no mercado, principalmente, a figura do Gerente BIM, além de
mão de obra especializada em modelagem.
Em síntese, as empresas investigadas ainda estão na fase inicial da implementação
de BIM. De acordo com os estágios de consolidação do BIM na AECO, propostos por
Succar (2008) [38C], essas empresas estão saindo do estágio 1, ou seja, desenvolvem
o projeto arquitetônico, de instalações ou estrutural utilizando software BIM. Para que
elas sejam classificadas como do estágio 2, os projetistas deveriam desenvolver
seus projetos em colaboração, por meio da troca do modelo, mesmo que sejam
modelos desenvolvidos na mesma plataforma e na mesma fase de projeto ou, até
mesmo, entre fases diferentes. Para serem classificados como do estágio 3, os
modelos desenvolvidos pelos projetistas deveriam ser disponibilizados em um
servidor comum para todos os envolvidos no projeto e trocados/atualizados desde as
fases iniciais.
Essas empresas desenvolvem, com mais frequência, modelos de arquitetura, pois
esta é a disciplina mais representada em seus projetos e obras. Para desenvolver
esses modelos, foi preciso: implantar algum tipo de treinamento, desenvolver ou
adquirir materiais de apoio para a aprendizagem e contratar consultoria para, então,
desenvolver templates e bibliotecas de componentes. Como ainda não é muito
frequente o desenvolvimento de modelos de instalações, as empresas que
desenvolvem modelos de arquitetura ainda não os compartilham, por falta de
colaboradores. O que existe é um compartilhamento de modelos apenas para fins de
visualização e verificação de interferências, o que é realizado e gerenciado pelo
construtor.
Quanto à mudança de papéis dos agentes nas empresas consultadas, o proprietário
das pequenas empresas assume as funções de um Gerente BIM. Nas empresas de
porte médio, o proprietário ou diretor desempenha o papel de um Gerente BIM do
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escritório, ficando a cargo do Coordenador de Projetos ou do Gerente Técnico o
papel de um Gerente do Modelo.
Nas grandes empresas, o Gerente de TI assume o papel do Gerente BIM da
Construtora/Escritório e do Gerente do Modelo/Projeto, ou seja, este profissional
assume o gerenciamento do processo de projeto BIM. Cargos de Analista BIM e de
Facilitador BIM ainda não estão sendo demandados porque as atividades de análise
e simulações de modelos, assim como, de manipulação e visualização do modelo, no
canteiro de obras, ainda não são desenvolvidas pela grande maioria das empresas.
Um estudo de Delatorre (2014)

[12G]

identificou uma nova hierarquia de funções

dentro de uma empresa de projetos de arquitetura nacional, de porte médio.
Observa-se, na Figura 23, que o Gerente do Modelo recebe o nome de ‘Coordenador
BIM’ e trabalha em paralelo com o Coordenador de Projetos, gerenciando as equipes
de modelagem, customização e compatibilização.
Figura 23 – Estrutura organizacional de uma empresa de projetos de arquitetura

Fonte: Delatorre (2014) [12G]
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4.2

Um modelo teórico para o Fluxo de trabalho BIM no Brasil

A partir da análise de alguns padrões BIM norte-americanos (INDIANA UNIVERSITY,
2010

[42C];

AUTODESK INC., 2010

ANDERSON, 2010

[27D])

[36C];

NTD ARCHITECTURE, 2010

[26D];

e de dois relatos de estudos de caso de implementação de

BIM no Brasil (BASTOS et al., 2011

[3D];

WITICOVSKI; SCHEER, 2011

[16D]),

construímos um modelo teórico para o fluxo de trabalho BIM no Brasil e
identificamos, neste fluxo, o papel dos agentes.
No modelo norte-americano é o arquiteto que, desde o início do projeto, gerencia
todo o fluxo de trabalho BIM, que também pode ser acompanhado/supervisionado
pelo Coordenador BIM do Proprietário.
No Brasil, entretanto, está emergindo um fluxo de trabalho BIM diferente do modelo
norte-americano. No modelo brasileiro, o proprietário (incorporadora/cliente) designa
um Gerente BIM, no caso, o Coordenador de Projetos, ou ambos, para interagir com
as equipes, fornecer informações, fazer revisões no projeto e acompanhar a obra.
Este papel, às vezes, é desempenhado por um consultor BIM contratado pela
incorporadora.
Cada escritório de projetos designaria um Gerente do Modelo para o projeto. Este
especialista estabeleceria as diretrizes e os padrões de modelagem de sua
disciplina, que envolvem o mapeamento do uso do modelo e a identificação das
ferramentas e aplicativos BIM que serão utilizados. O desenvolvimento de um
modelo BIM, no Brasil, poderia ser dividido em oito etapas, conforme mostra o
diagrama da Figura 24, que serão descritas a seguir.
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Figu
ura 24 - Diagrama de um fluxo de trabalho BIM
Fig ra 24

Fonte: A autora, 2011
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Estudo preliminar
(1) O arquiteto cria o modelo conceitual com base no programa de
necessidades fornecido pelo Proprietário. Os projetistas fornecem feedback
sobre metas de desempenho e o Construtor fornece feedback sobre
requisitos iniciais de construtibilidade, cronograma e custos da obra. O
arquiteto envia o projeto conceitual para o Coordenador BIM e para o
projetista de estruturas. O Coordenador BIM estuda o projeto conceitual para:
identificar que informações devem constar nas famílias85; criar uma biblioteca
inicial com todas as famílias necessárias ao projeto; desenvolver uma
estrutura base para todas as disciplinas; e desenvolver as famílias. Os
projetistas

criam

famílias

de

componentes

com

base

na

estrutura

desenvolvida pelo Coordenador BIM.

Anteprojeto
(2) O arquiteto cria o modelo de arquitetura para melhor organizar os arquivos e
acelerar o trabalho de modelagem. O modelo de arquitetura é dividido em 1,
2, 3 ou mais setores (embasamento, pavimento tipo, fachada etc.). Também
são criados modelos de edição e modelos completos. Os modelos de edição
são utilizados em caso de alterações ou atualizações, e os modelos
completos são os arquivos onde são efetuados os links entre os diversos
modelos de edição. Todas as alterações realizadas nos modelos de edição
são, automaticamente, carregadas no modelo completo. Sempre que uma
interferência ou um erro é encontrado, a alteração é realizada no modelo de
edição correspondente ao setor específico, para, depois, ser carregada no
modelo completo (BASTOS et al., 2011

[3D]).

Quando finalizado o processo, o

arquiteto envia o modelo de arquitetura completo para os projetistas.
(3) Os projetistas desenvolvem seus modelos de estrutura/instalações tendo
como base o modelo de arquitetura. O projetista de instalações divide o
modelo de instalações em três modelos de edição: hidráulico, elétrico e
combate a incêndio, que, depois, serão unidos em um modelo de instalações

85

Termo introduzido pela Autodesk Inc. para designar categorias de componentes 3D
paramétricos.
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completo. O modelo de climatização e exaustão é dividido em modelo de
climatização e modelo de exaustão/pressurização.

[3D].

O modelo de estrutura

de concreto é desenvolvido de uma forma diferente dos demais, ou seja, ao
invés de se modelar diretamente na ferramenta BIM estrutura

86

, as

informações são inseridas por meio da importação de dados do aplicativo de
análise estrutural87. Isto porque a estrutura é calculada no aplicativo de análise
estrutural com base no projeto conceitual, previamente fornecido pelo
arquiteto. Portanto, para cada disciplina, é produzido um modelo separado,
mas integrado.
(4) Os projetistas enviam seus modelos parciais para o Coordenador BIM, que os
revisa para garantir que estejam de acordo com as exigências de cada etapa
e, em seguida, faz a ligação dos modelos, elimina os objetos duplicados ou
redundantes, dá um nome ao modelo de coordenação e o deposita em uma
plataforma de gerenciamento de projetos.

Detalhamento
(5) Os projetistas usam o modelo de coordenação para revisar e completar seus
projetos e, depois, os devolvem para o Coordenador BIM, que os revisa, une
e atualiza em um novo modelo de coordenação. Quando o modelo de
coordenação está completo, são realizadas reuniões de compatibilização para
verificar se existem interferências entre os sistemas. Se forem detectadas
interferências, o Coordenador BIM prepara um relatório de responsabilidades
e retorna o modelo para o arquiteto e para os projetistas. O arquiteto e os
projetistas resolvem seus modelos parciais.

Documentação
O Coordenador BIM utiliza o modelo de coordenação resolvido como uma
base para o desenvolvimento de modelos de: (A) Custos e (B) Etapas da
obra. Nesta fase, o proprietário revisa e aprova o projeto. O Coordenador BIM
finaliza a estimativa de custos e o cronograma de construção. O arquiteto e os
projetistas finalizam seus modelos e extraem as documentações para enviar
86

REVIT® Structure

87

TQS®

191

às agências reguladoras (ou órgãos de fiscalização), que avaliam a
conformidade do projeto com base nas documentações (ou no modelo, se
houver a verificação de códigos automatizada). O proprietário ajuda nas
negociações para a aprovação do projeto. Todos os projetistas trabalham com
os órgãos de fiscalização para a aprovação. O Coordenador BIM comunica os
comentários dos órgãos de fiscalização à equipe de projeto. Os projetistas
revisam seus modelos parciais e os devolvem ao Coordenador BIM, que
atualiza o modelo de coordenação.

Construção
(6) Nesta fase, o construtor prepara o modelo de (C) Construção. O
Coordenador BIM finaliza o modelo de coordenação, a documentação e as
especificações e envia o modelo de construção para os fornecedores e
subempreiteiros, que o submetem, se necessário, no caso de pré-fabricados
ou de peças customizadas88, ou seja, de (D) modelos de Fabricação, para
serem incorporados ao modelo As-Built (ou modelo de registro). O
Coordenador BIM gerencia o processo de licitação e compra. O proprietário
monitora a construção e dá opiniões quanto às mudanças efetuadas.
(7) O Coordenador BIM trabalha com projetistas, fornecedores e subempreiteiros
para preparar o modelo ‘As-Built’ (ou modelo de registro), de modo que este
esteja de acordo com as mudanças ocorridas no projeto durante a
construção.

Operação
(8) Na etapa de pós-construção, o Coordenador BIM interage com o proprietário
e com o Gerente de Facilidades, coordenando a troca de informações entre
eles. O Gerente BIM de Facilidades atualiza o modelo ‘As-Built’ (ou modelo
de registro), de acordo com as operações de pós-construção.

88

Fabricação Computer Numeric Control – CNC, um controlador numérico que permite o controle

de máquinas
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4.3 Competências BIM requeridas do Arquiteto e do Engenheiro
Civil
Com base no diagrama do atual fluxo de trabalho BIM (Figura 24), usado por
algumas empresas de AEC no Brasil, a pessoa responsável por supervisionar o
processo BIM é o Coordenador BIM (BIM Coordinator).
Este profissional pode ser um arquiteto ou um engenheiro civil que trabalha em
organizações do proprietário (cliente/incorporadora), as quais, em alguns casos,
são também construtoras. Veremos, a seguir, quais competências o arquiteto e o
engenheiro civil devem possuir para desenvolver projetos BIM.

4.3.1 Arquiteto
Em uma experiência brasileira de implementação BIM, relatada por Bastos et al.
(2011)

[3D],

o arquiteto cria o projeto conceitual que, depois de concluído, é

enviado para o Coordenador BIM e para os projetistas de instalações (etapa 1,
Figura 24).
O Coordenador BIM estuda o projeto conceitual para determinar quais
informações devem estar contidas nas famílias, cria uma estrutura-base de todas
as disciplinas e constrói as 'famílias', que servem como uma base para uso de
outros Gerentes do Modelo. O Gerente do Modelo (arquitetura) desenvolve o
modelo de arquitetura, divide-o em várias partes (embasamento, pavimento tipo,
fachada etc.) e cria modelos de 'Edição’ e 'Completos' (etapa 2, Figura 24).
Contudo, antes de iniciar o projeto conceitual, o arquiteto deveria discutir com os
projetistas e com o construtor: qual será a tecnologia adotada para a construção;
o processo de construção; os detalhes técnicos; e a sequência da construção.
Desta forma, seriam evitados projetos que não possuem solução tecnológica de
mercado.
Para conduzir as atividades acima, o arquiteto deve ter um conhecimento básico
de outras disciplinas (instalações, energia, estrutura e construção), de desenhos
de construção e de especificações, além de experiência de canteiro de obras e de
extração de quantidades a partir do modelo BIM. Ao interagir com os agentes, é
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essencial que o arquiteto tenha uma compreensão do trabalho em equipe e
habilidades básicas de comunicação, bem como, um conhecimento sobre
ferramentas de comunicação e colaboração.
Análises de projeto, tais como energia e consumo de água, o uso da ventilação
natural e simulações da incidência de radiação solar, são tarefas do arquiteto.
Com base em BIM, o arquiteto passa a realizar essas tarefas utilizando
ferramentas BIM e aplicativos. Isto requer um bom conhecimento sobre:
tecnologias de construção e sua influência sobre o desempenho térmico do
edifício; as distribuições de pressão (vento e ar) no invólucro do edifício; e
interpretação de gráficos, tabelas e equações (FREIRE; AMORIM, 2011

[19D]).

Além disso, quando as análises e as simulações são realizadas por especialistas,
o arquiteto deveria ter a capacidade de lidar com dados de geometria do modelo,
que são necessários para softwares de análises, para que possa trocar as
informações de projeto com esses especialistas.
A criação do modelo BIM arquitetônico deve estar em conformidade com o padrão
BIM da empresa e com o LoD pré-determinado pelo Coordenador BIM. Estas
atividades exigem do arquiteto um conhecimento de como modelar componentes
de arquitetura, bibliotecas, padrões BIM, templates e LoD.
O arquiteto também deve ter habilidades de gerenciamento para fornecer suporte
técnico ao trabalho de modelagem de arquitetura e, dependendo do tamanho da
empresa, ele deveria também fornecer sessões de treinamento e preparar
materiais de aprendizagem sobre ferramentas e aplicativos BIM. Consideráveis
qualidades pessoais (priorização e compromisso) e autogestão (organização e
gestão do tempo) também são habilidades necessárias para a realização dessas
atividades. Além disso, é essencial que o arquiteto desenvolva habilidades no uso
de ferramentas BIM e aplicativos para projeto arquitetônico. Também é
necessário que projetistas incorporem novas habilidades em áreas como
programação computacional, ou seja: tenham capacidade avançada no
desenvolvimento de scripts, em particular, para trabalhar em equipes que utilizam
um método baseado no modelo performativo (ANDRADE, 2012 [8G]).
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Quando concluído, o modelo BIM de arquitetura é enviado para projetistas de
instalações, de forma que eles possam desenvolver seus modelos BIM (etapa 3,
Figura 24). Durante o processo de coordenação BIM, muitas vezes, é necessário
verificar a qualidade dos modelos e, então, reajustá-los adequadamente. Isto
significa que o arquiteto deve ter conhecimento sobre: conceitos BIM, detecção de
interferências, processos de coordenação e fluxo de trabalho BIM. Todas essas
habilidades e conhecimentos serão necessários para o arquiteto assumir a tarefa
de coordenação de processos BIM.
Além disso, a adoção de abordagens inovadoras para o processo de projeto
digital de arquitetura requer que o arquiteto adquira um novo conjunto de
habilidades e conhecimentos. Isto inclui o seguinte: um alto grau de habilidade em
modelagem 3D paramétrica e generativa; uma compreensão de geometria
complexa e de sistemas complexos e de sua construção e comportamento;
habilidades

em

linguagem

de

programação;

particular

interesse

no

desenvolvimento de software, scripting/rotinas em ferramentas e aplicativos
CAD/BIM (CECCATO, 2011
capacidade

para

criar

[18D];

HESSELGREN; MEDJDOUB, 2011

renderizações

estereoscópicas

3D,

[20D]);

e

realidade

aumentada/virtual ou animações.
Contudo, segundo, Whitehead et al. (2011) [25D], é essencial ter capacidade para
aplicar essas habilidades computacionais no contexto de uma construção real.
Outros requisitos podem incluir: o conhecimento da real capacidade de produção
com software; aplicações e equipamentos de prototipagem digital aplicada à
produção de modelos, protótipos; e fabricação de elementos não padronizados e
customizados (PUPO, 2011 [7D]).

4.3.2 Engenheiro Civil
Engenheiros civis devem ter: habilidades interpessoais de liderança e trabalho em
equipe; qualidades pessoais de autogerenciamento; objetivos claros; uma forma
independente de aprender; e capacidade de supervisionar o trabalho de
modelagem de sistemas de instalações e de estruturas.
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Além da modelagem, os projetistas também conduzem análises e simulações do
projeto, com base no modelo BIM, em relação a: pressurização, estrutura,
iluminação, acústica, temperatura e análise de energia. Estas atividades
requerem que o engenheiro civil tenha habilidades no uso de ferramentas BIM e
aplicativos.
O engenheiro de instalações, por exemplo, deve saber como usar os dados de
entradas

climáticas

e informações

sobre as

propriedades

térmicas

de

componentes da construção e de materiais. As ferramentas de análise para a
energia térmica, geralmente, não permitem fácil visualização/compreensão e
mostram os resultados por meio de gráficos e tabelas. Assim, é essencial, para
um engenheiro de instalações, saber como interpretar gráficos e ter habilidades
de visualização espacial (FREIRE; AMORIM 2011 [19D]).
Outra exigência inclui: ser capaz de reconhecer partes reais de equipamentos;
saber como um edifício é construído; e ser capaz de reconhecer o significado de
siglas e abreviaturas. Entretanto, a habilidade mais importante é a capacitação
para o uso de uma ferramenta BIM (TEBBE, 2011 [24D]).
Quando trabalha como um Coordenador BIM, o engenheiro civil deve conhecer a
tecnologia necessária para sistemas colaborativos, os conceitos e os processos
envolvidos na coordenação BIM, o fluxo de trabalho BIM e a detecção de
interferências. O conhecimento dos requisitos de cada plataforma é fundamental
para que o engenheiro possa efetuar a transferência de arquivos e assegurar que
seja transferida apenas a informação necessária para a conclusão dos trabalhos.
Por esta razão, é essencial que este profissional tenha conhecimento de
interoperabilidade e objetivos claramente definidos, focados na tarefa a ser
concluída.
Combinação e atualização de modelos parciais e transformação de dados e
documentos de projeto em um modelo coordenado (etapa 4, Figura 24) são
tarefas que requerem pensamento sistêmico e crítico e capacidade para
manipular e usar aplicativos BIM e ferramentas de detecção de interferências.
Além disso, tal tarefa exige habilidades no emprego de ferramentas e
conhecimento das características de cada subsistema (estrutura, instalações,
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prevenção

contra

incêndios,

ar-condicionado,

pressurização),

para

a

determinação da ordem a ser conduzida na detecção de interferências.
Outras atividades, que envolvem reuniões de coordenação, tais como a definição
de padrões para o controle de qualidade dos modelos, delegação de
responsabilidades e garantia de que as tarefas de coordenação sejam realizadas
(etapa 5, Figura 24), exigem de um engenheiro civil habilidades interpessoais de
liderança e gerenciamento, bem como, empatia (LIVINGSTON, 2011
acordo com Martin (2011)

[9D],

[8D]).

De

as reuniões de coordenação devem ser

sincronizadas com o cronograma da obra, e os modelos devem ser verificados
antes

do

início

das

reuniões.

Estas

atividades

requerem

habilidades

organizacionais.
O desenvolvimento de modelos de custos, de etapas da obra e de construção
(etapas A, B e C, Figura 24) requerem habilidades de: gerenciamento básico; de
uso de ferramentas para estimativas de custo, de cronograma de construção e de
logística no canteiro de obras; e de planejamento de segurança no trabalho.
Os dados do modelo BIM podem ser integrados (via programação) com
ferramentas de Planejamento de Recursos Financeiros (Enterprise Resource
Planning – ERP), e essa atividade requer conhecimento do uso desta ferramenta
e de sua integração ao modelo BIM.
Engenheiros

civis

devem

interagir

com

fornecedores,

subcontratados

e

vendedores e gerenciar os processos de licitação, compras e fabricação, além de
estabelecer comunicação entre os órgãos de fiscalização e a equipe de projeto
(etapa 6, Figura 24). Para cumprir estas tarefas, este profissional deve ter
habilidades interpessoais de trabalho em rede, isto é, capacidade para identificar,
criar e manter contatos com vários agentes. Além disso, ele/ela deve ter algum
conhecimento sobre: processos de construção e fabricação, contratos, padrões
BIM, desenhos de construção e especificações de materiais.
Como a Gestão Integrada de Empreendimentos (IPD) e a Construção Enxuta são
novos paradigmas da indústria de AECO, é também desejável que um engenheiro
civil entenda estes novos conceitos (AHN; CHO; LEE, 2013 [19F]).
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Um engenheiro civil também precisa desenvolver habilidades de visualização e
manipulação de ferramentas BIM, para que possa atualizar o modelo durante a
fase de construção, de modo que o mesmo se torne um modelo ‘As-Built’, assim
como, para ajudar Gerentes de Facilidades a extrair dados a partir do modelo
(etapas 7 e 8, Figura 24).
Ao trabalhar como Coordenador BIM (BIM Construction Manager) ou Diretor de
Obras (Construction Officer), em construtoras e empreiteiras, um engenheiro civil
irá precisar de habilidades que lhe permitam fornecer suporte para software e
hardware e para preparação de treinamentos e materiais de aprendizagem para
os empregados.
Um engenheiro civil deve ser motivado por BIM, ter iniciativa e estar sempre
disposto a viajar para as filiais, quando necessário. Da mesma forma, este
profissional deve ser um membro da equipe, ser auto-orientado e, acima de tudo,
estar disposto a introduzir mudanças na empresa.
Além disso, um engenheiro civil deve ser capaz de criar um modelo a partir de
dados de nuvem de pontos, para que possa trabalhar com novas tecnologias para
a construção civil. Um exemplo é o uso de câmeras digitais no canteiro de obras,
para verificar se a construção está de acordo com o cronograma e com
especificações de contrato, para, em seguida, compará-la com o BIM original
(BHATLA; LEITE, 2011 [17D]).

4.4 Competências BIM que devem ser ensinadas na universidade
Habilidades comportamentais, tais como cognição, relacionamentos interpessoais
e motivação, são as que mais influenciam o sucesso profissional. No entanto,
sessões de treinamento, nessas habilidades, estão se tornando cada vez mais
difíceis de implementar, assim, é muito importante que empregadores contratem
profissionais que já possuam habilidades comportamentais. No entanto,
habilidades técnicas são mais facilmente identificáveis na hora de recrutar novos
empregados (HOFF, 2010).
Assim, as instituições acadêmicas deveriam ensinar habilidades comportamentais
e planejar disciplinas para trabalhar algumas habilidades técnicas, que possam
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ser aperfeiçoadas após a graduação. Whitehead et al. (2011)

[25D]

afirmam que,

para trabalhar com o Specialist Modelling Group (SMG) da Foster and Partners,
tudo que é necessário é ser arquiteto e ter experiência em trabalho em equipe. Ao
ingressar no grupo SMG, um arquiteto passa pelo menos dois anos absorvendo a
cultura, aprendendo diferentes formas de trabalho em equipe e desenvolvendo
habilidades. Assim, um currículo de arquitetura deveria focar a melhoria da
capacidade dos alunos para que estes possam colaborar com seus pares. Além
do mais, a universidade é o local ideal para que eles pratiquem a habilidade
interpessoal de liderança e habilidades básicas de comunicação (BECKER;
JASELSKIS; MCDERMOTT, 2011 [12B]).

4.4.1 Competências BIM naturalmente adquiridas na graduação
Os cursos de arquitetura tendem a ensinar habilidades básicas de comunicação
não-verbal (gráfica) e o uso do computador e de ferramentas necessárias para o
desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Outras habilidades, tais como
cognição, pesquisa (pensamento analítico e crítico), relacionamento interpessoal
(trabalho em equipe) e interpretação de gráficos, tabelas e fórmulas, também são
ensinadas. Os estudantes de arquitetura adquirem conhecimentos em projeto
arquitetônico, desenhos de construção e especificações de materiais. Eles
também se familiarizam com outras disciplinas (instalações, estrutura e energia) e
aprendem sobre processos de construção enxuta e técnicas de construção. A
construção de modelos físicos é, geralmente, ensinada em laboratórios
específicos, que deveriam ser equipados com cortadores a laser, fresadoras e
impressoras 3D para prototipagem rápida. Contudo, a duração dos cursos de
graduação em Arquitetura e em Engenharia Civil é insuficiente para preparar
profissionais para atuarem como Coordenadores de Projetos (NOBREGA JR,
2012).
Cursos de Engenharia Civil desenvolvem as habilidades básicas de comunicação
(escrita, oral e gráfica), cognição, pesquisa (pensamento crítico e analítico),
visualização 3D e relacionamentos interpessoais (trabalho de equipe). Os
estudantes adquirem conhecimentos em CAD, linguagem de programação,
representação gráfica (esboços e desenhos de construção), processos de
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construção e fabricação, negócios, linguagem de contrato e normas profissionais.
Embora tópicos como processos de negócios, gestão de recursos (financeiros e
humanos) e marketing sejam abordados em disciplinas de Gerenciamento de
Projeto, essas áreas são exploradas com maior profundidade em cursos de pósgraduação ou Master in Business Administration (MBA).

4.4.2 Competências BIM que devem ser ensinadas na Graduação
Um currículo de Arquitetura deveria focar as competências comportamentais de
um Gerente BIM, tais como: habilidade básica de comunicação; habilidades
interpessoais e pessoais; e atitudes. Habilidades interpessoais podem ser
desenvolvidas quando os alunos são engajados em projetos reais (JONES et al.,
2011

[52B]),

como, por exemplo, em uma disciplina de Ateliê de Projeto

Colaborativo/Interdisciplinar. Os currículos também deveriam focar algumas
competências técnicas, tais como: conhecimento de conceitos BIM; fluxo de
trabalho BIM; detecção de interferências;

uso de uma ferramenta BIM de

arquitetura; alguns aplicativos utilizados nas fases iniciais de projeto; e as
técnicas

utilizadas

nas

novas

abordagens

para

projeto

digital.

Essas

competências podem ser necessárias quando novos funcionários estão sendo
recrutados.
Ferramentas de modelagem generativa também devem ser exploradas para
capacitar os alunos em experiências com novas superfícies e formas de
arquitetura. De acordo com Hesselgren e Medjdoub (2011) [20D], habilidades em
linguagem de programação, além de compreensão de geometria/sistemas
complexos89 são pré-requisitos que não são ensinados em todas as escolas. Em
escolas brasileiras de arquitetura, por exemplo, disciplinas que ensinam conceitos
computacionais, raramente, são obrigatórias, e há poucos alunos interessados em
aprender uma linguagem de programação. Contudo, existem alguns tipos de
software que podem ser usados para a introdução de conceitos computacionais
89

Em Arquitetura, é a Geometria 3D obtida a partir da aplicação de um conjunto de regras que
definem algoritmos capazes de gerar modelos geométricos 3D. Os algoritmos de geometria
generativa são implementados e disponibilizados ao usuário em sistemas de software
conhecidos como modeladores.
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para estudantes com conhecimentos prévios de linguagem de programação
(CELANI; VAZ, 2011

[20B]).

Essas habilidades deveriam ser desenvolvidas no

início do curso (primeiro ou segundo ano). Xavier De Kestelier, por exemplo,
ensina componentes generativos, prototipagem digital e scripts para estudantes
do segundo ano (WHITEHEAD et al., 2011 [25D]).
Habilidades para extrair quantidades e documentação, a partir de ferramentas
BIM de arquitetura, podem ser adquiridas em Ateliês de Projeto. A fabricação
automatizada de componentes do edifício, a partir de BIM, pode ser ensinada por
meio de estudos de caso, se os laboratórios não tiverem o equipamento
necessário.
Da mesma forma, um currículo de Engenharia Civil deveria também focar
competências comportamentais e ensinar algumas das habilidades técnicas de
um Gerente BIM. As habilidades interpessoais de empatia e liderança podem ser
adquiridas em trabalho em equipe com alunos de outros cursos, tais como
arquitetura. De acordo com Jerald (2010), pesquisas mostram que algumas
atividades estudantis e competições podem ajudar a melhorar habilidades
interpessoais de liderança. As habilidades pessoais de autogerenciamento,
estabelecimento de metas e aprendizagem independente podem ser adquiridas
através do envolvimento dos alunos em projetos reais.
Visualização 3D, extração de quantidades e documentos, a partir de ferramentas
BIM e de ferramentas de estimativa de custos, são algumas das habilidades que
podem ser ensinadas na escola e aperfeiçoadas na profissão. Contudo, é
essencial, que os alunos sejam introduzidos em uma ferramenta BIM, alguns
aplicativos de análise/simulação e uma ferramenta de detecção de interferências,
para que eles possam aprender como planejar a modelagem.
Outros conhecimentos importantes são os seguintes: elaboração de um
cronograma de obra; simulação 4D; logística do canteiro; construção do
planejamento de segurança, utilizando ferramentas BIM; e novas técnicas de
medição, tais como pontos de nuvem e monitoramento com uma câmera digital.
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O grau de motivação para aprender BIM, o trabalho de equipe e a disposição para
ensinar outros podem ser avaliados enquanto os estudantes de arquitetura e de
engenharia civil estão conduzindo seus projetos. Processos de coordenação
espacial de disciplinas, fluxo de trabalho BIM, conceitos BIM e sua evolução,
negócios inerentes a BIM, detecção de interferências, sistemas colaborativos e
tópicos de interoperabilidade formam um núcleo de conhecimentos básicos que
irão ajudar os alunos a adquirir essas habilidades. Ensinar esses conhecimentos
para alunos de Gerenciamento da Construção é uma recomendação de 11
especialistas em BIM/VDC, entrevistados por Lee e Hollar (2013) [13F], entretanto
eles também aconselham que os alunos tenham alguma experiência em trabalho
de equipe interdisciplinar para entender os papéis e as responsabilidades dos
participantes em um processo BIM.

4.4.3 Competências BIM que podem ser aperfeiçoadas na
profissão
Suporte em hardware/software, treinamentos e preparação de materiais de
aprendizagem são habilidades desenvolvidas na prática profissional, bem como, a
capacidade para lidar com fluxo de dados de geometria entre o modelo de
arquitetura e várias ferramentas analíticas. É difícil para escolas focarem essas
habilidades, pois, geralmente, lhes faltam meios financeiros para adquirir algumas
das ferramentas necessárias e, como resultado, os professores acabam não
sendo treinados para ensinar alguns aplicativos.
Habilidades funcionais de gerenciamento são também melhor combinadas com a
experiência profissional. Entretanto, um estudo de Wu e Issa (2013a)

[14F]

com

profissionais da indústria apontou como falhas do ensino de graduação, a falta de
entendimento do gerenciamento do modelo multidisciplinar e a falta de relevante
experiência em projetos BIM.
De fato, é um grande desafio para as escolas criar um ambiente multidisciplinar
com a utilização de projetos reais (WU; ISSA, 2013a

[14F]).

Há falta de recursos,

especialmente, relacionados aos ambientes adequados, e de software/aplicativos,
o que impede que os alunos pratiquem o gerenciamento do modelo. Certos tipos
de infraestrutura são necessários, por exemplo, para simular o ambiente real de
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uma ‘Big-Room’90. Mesmo se a escola é capaz de simular um ambiente deste
tipo, a dinâmica de interação será diferente da prática profissional, devido ao
grande número de alunos e ao exíguo tempo disponível, nos cursos, para ensinar
este assunto. Além disso, alguns aplicativos não são disponíveis para as escolas,
tais como o software ERP.

4.5 Matriz de competências BIM
Em geral, os currículos atendem a algumas habilidades, mas não abordam as
atitudes que deveriam ser requeridas de um Gerente BIM. Ambos os cursos
focam: o pensamento criativo, lateral, crítico e sistêmico; o trabalho em equipe; o
uso de computadores; a interpretação de tabelas, gráficos e fórmulas; o
conhecimento de Geometria; processos de construção e documentações;
desenhos, normas e materiais.
Enquanto o estudante de arquitetura se familiariza com outras disciplinas, tais
como o desempenho térmico de um edifício, os estudantes de engenharia civil
são introduzidos ao Gerenciamento da Construção e aprendem sobre questões
relacionadas aos negócios de construção e contratos. Enquanto os currículos de
engenharia concentram-se nas habilidades básicas de comunicação escrita e
oral, os currículos de arquitetura ensinam habilidades básicas de comunicação
gráfica e o uso de ferramentas para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos.
Estudantes de engenharia civil e de arquitetura deveriam aprender habilidades
comportamentais (interpessoais e pessoais) e serem treinados para o
desenvolvimento de algumas habilidades técnicas, tais como: visualização do
modelo; modelagem paramétrica 3D (criação de componentes, bibliotecas e
‘templates’); extração de quantidades e documentações a partir do BIM; uso de
ferramentas BIM e aplicativos, comumente utilizados em sua disciplina, e de
ferramentas

de

comunicação/colaboração.

Essas

habilidades

requerem

conhecimento de conceitos BIM, tais como: modelagem paramétrica 3D; padrões
BIM; coordenação BIM; detecção de interferências; fluxo de trabalho BIM; e
interoperabilidade.
90

Ambiente físico onde os projetistas se reúnem para solucionar problemas de projeto.
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No entanto, um currículo de arquitetura deveria dar maior ênfase a novos
processos e técnicas de projeto digital e a conceitos computacionais e se
concentrar na análise inicial do modelo de engenharia, assim como, em assuntos
que, normalmente, não são abordados no currículo, tais como: planejamento das
etapas da obra, custos e construtibilidade. Habilidades de comunicação oral e
escrita também devem ser desenvolvidas, juntamente com o uso de aplicativos
BIM para análise inicial, além do uso de ferramentas de modelagem generativas,
scripting, prototipagem digital, fabricação digital e linguagem de programação.
Ao mesmo tempo, um currículo de engenharia civil deveria se concentrar mais na
criação de modelos e na realização de análises de engenharia/simulação e
planejamento. Deveria também ensinar habilidades de comunicação gráfica, rede
e uso de ferramentas para a detecção de interferências, estimativas de custos,
simulação 4D, logística e planejamento da segurança do canteiro de obras.
Outras

novas

técnicas

também

poderiam

ser

ensinadas,

como

o

acompanhamento da obra por meio de câmeras digitais e nuvens de pontos.
Além de ensinar BIM na graduação, treinamentos no local de trabalho são
necessários para permitir que um arquiteto e um engenheiro civil compreendam a
complexidade do papel de um Gerente BIM, assim como, cursos de
especialização, certificação de centros de competências BIM e períodos de
estágio para novos Gerentes BIM. O Quadro 39 apresenta uma matriz de
competências BIM com base neste estudo.

204

Quadro 39 – Matriz de Competênias BIM
Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Para
aperfeiçoar

Tecnologias para colaboração
Processos de uma empresa de AEC
Padrões BIM e templates
Bibliotexas de componentes BIM

Técnicas de gerenciamento
Implantação de BIM
Treinamentos em BIM
Dar suporte em software e hardware BIM
Elaboração de materiais de aprendizagem
BIM
Elaboração de manuais e padrões BIM

Ser disposto a viajar
eventualmente
Ser otivados em
assuntos relacionados a
BIM
Ter a mente aberta para
mudanças

Para ensinar

Conceitos relacionados a BIM
Parametrização
Coordenação BIM
Detecção de Interferências
Fluxo de trabalho BIM
Padrões BIM

Ferramentas BIM e aplicativos
Modelagem paramétrica
Visualização espacial
Habilidades pessoais e interpessoais
Extração de quantidades e documentações
do modelo
Ferramentas de comunicação e de
colaboração

Ser ummembro da
equipe
Ter iniciativa
Ser autodirijido
Ser disposto a ensinar
outros

Existentes

Processo de projeto, construção e fabricação
Tecnologia de Construção
Documentações
Desenhos para construção e fabricação
Normas técnicas e especificações de
materiais de construção
Geometria espacial

Cognição
Pensamento sistêmico e crítico
Pensamento lateral e criativo
Saber usar um computador
Trabalhar em equipe
Saber interpretar tabelas, gráficos e
equações

Fonte: A autora, 2011
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Sacks e Pikas (2013)

[30F]

criaram uma metodologia para definir conteúdos BIM

específicos para serem ensinados na graduação, pós-graduação e profissão. Este
método se baseou na Taxonomia de Bloom (Quadro 40). Os autores
determinaram significados para cada nível cognitivo da Taxonomia de Bloom:
Conhecer: o aluno sabe da existência do assunto ou aplicação BIM, mas
não conhece o significado.
Entender: o aluno compreende um conteúdo BIM, mas não tem
capacidade para usar tal conhecimento.
Aplicar: o aluno tem capacidade para usar determinado conhecimento BIM
em situações novas e concretas.
Analisar: o aluno consegue entender, aplicar e analisar conceitos e
aplicações BIM e relacionar tais conhecimentos com processos de projeto
e construção.
Avaliar: além de todas essas habilidades, o aluno consegue também
desenvolver planos de ação e avaliar materiais para necessidades
específicas.
Sintetizar: o aluno consegue desenvolver novo conhecimento BIM, aplicar
e analisar resultados.
Neste Capítulo, verificamos que a competência BIM do mercado nacional pode
ser medida pela maturidade. Nesta pesquisa, medimos a maturidade do mercado
por meio de aplicação de questionários a algumas empresas que estão
implementando BIM e por meio de análise do conteúdo de publicações.
Concluímos que, embora, a adoção de BIM nos Estados Unidos tenha aumentado
de 28% em 2007 para 71% em 2012 (MCGRAW HILL CONSTRUCTION, 2012,
apud DOSSICK; LEE; FOLEYK, 2014

[52F]),

no Brasil, ela ainda está no estágio

inicial. De acordo com a classificação de Succar (2008), podemos dizer que a
maturidade está no estágio 1, ou seja, as empresas desenvolvem o projeto
arquitetônico, de instalações ou estrutural, utilizando software BIM, embora não
seja muito frequente o desenvolvimento de modelos de instalações.
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Processos

Quadro 40 – Objetivos educacionais BIM propostos por Sacks e Pikas (2013)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tecnologia

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Funcionalidade

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Conteúdo BIM

Graduação

Contratação e gestão do projeto/construção
Gestão e manutenção da facilidade
Vantagens e desvantagens de BIM
Conceitos de LoD
Mudanças em procedimentos de gestão
Segurança de dados
Integridade da informação
Coordenação de projeto
Análise e revisão de construtibilidade
Gestão de fluxos de informação
Aspectos legais e contratuais da
implementação BIM
Padronização BIM (em organizações e
projetos)
Básicas habilidades de operação BIM
Modelar com elementos padronizados
Criar e modelar com elementos customizados
Modelagem de sólido/volume
Repositórios de informação/base de dados
Interoperabilidade
Ferramentas de comunicação/mídia
Formas de armazenar/compartilhar
informação
Escolher a tecnologia BIM certa
Laser scanning

Aplicar
Entender
Aplicar
Aplicar
Aplicar

Criar renderizações e apresentações
Gerar múltiplas alternativas de projeto
Conduzir análise de energia
Conduzir análise estrutural
Extrair quantidades e fazer estimativas
Verificar conformidade com códigos
Conformidade com valores do
programa/cliente
Detectar interferências
Gerar desenhos e documentos
Edição de modelo parcial e visualizar
modelos
Gerar e avaliar rapidamente alternativas de
plano de construção
Gerar tarefas de construção
Conduzir simulação de eventos discretos
Conduzir simulações 4D de cronogramas
Monitorar e visualizar a situação do processo
Exportar dados para fabricação digital
Integrar com parceiros de projeto

Pósgraduação

Profissão

Entender
Entender
Aplicar
Aplicar
Entender

Analisar
Entender
Analisar
Analisar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Analisar
Sintetizar
Aplicar

Avaliar
Aplicar
Sintetizar
Avaliar
Sintetizar
Sintetizar
Sintetizar
Avaliar
Avaliar
Avaliar
Analisar

Entender

Aplicar

Analisar

Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Entender
Entender
Aplicar
Aplicar

Analisar
Aplicar
Analisar
Analisar
Analisar
Aplicar
Sintetizar
Aplicar

Sintetizar
Analisar
Sintetizar
Avaliar
Sintetizar
Sintetizar
Avaliar
Sintetizar

Aplicar
Entender

Sintetizar
Aplicar

Avaliar
Analisar

Entender
Entender
Entender
Entender
Aplicar
Entender
Entender

Entender
Entender
Entender
Entender
Analisar
x
x

Analisar
Analisar
Analisar
x
Avaliar
Analisar
Analisar

Aplicar
Entender
Entender

Analisar
Aplicar
x

Avaliar
Analisar
Analisar

Aplicar

Analisar

Avaliar

Entender
Conhecer
Aplicar
Aplicar
Entender
Entender

Aplicar
Entender
Analisar
Analisar
Aplicar
Aplicar

Analisar

Fonte: Sacks e Pikas (2013)

Sintetizar
Sintetizar
Analisar
Analisar
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As empresas que desenvolvem modelos de arquitetura não compartilham os seus
modelos por falta de colaboradores. Os modelos são compartilhados para fins de
visualização e verificação de interferências, o que é realizado e gerenciado pelo
proprietário (incorporadora e/ou construtora).
No Brasil, o fluxo de trabalho BIM, que se desenvolve em oito etapas, desde o
estudo preliminar até a fase de operação, tem sido finalizado, atualmente, na
etapa 5 (B).
Neste Capítulo, também discutimos as competências BIM que devem ser
desenvolvidas na Graduação e aperfeiçoadas na profissão. A discussão baseouse em:
análise das competências requeridas de um Gerente BIM;
um modelo teórico para o fluxo de trabalho BIM no Brasil;
tendências em TI para Construção Civil; e
análise de currículos de Arquitetura e de Engenharia Civil.
Contemplamos também as novas habilidades específicas BIM necessárias para
qualificar um Coordenador de Projetos.
Observamos que a metodologia proposta por Sacks e Pikas (2013)

[30F],

que

aborda 39 competências BIM específicas, pode ser útil para auxiliar a definição de
conteúdos de disciplinas BIM.
Observamos, na literatura, que outros parâmetros utilizados no planejamento de
disciplinas BIM podem ser extraídos de Checcucci e Amorim (2013) [32F]:
relação da disciplina com BIM;
conteúdos que podem ser trabalhados na disciplina;
etapas do ciclo de vida que podem ser discutidas; e
áreas de projeto que podem ser trabalhadas.
Com base nessa discussão e nos parâmetros utilizados por Sacks e Pikas (2013)
[30F]

e Checcucci e Amorim (2013)

[32F],

propusemo-nos a analisar as disciplinas

com potencial BIM de dois currículos de uma universidade brasileira. A evolução
desta ideia será apresentada no Capítulo 5.
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CAPÍTULO 5
INTRODUÇÃO DE BIM NO CURRÍCULO: UMA PROPOSTA
Este Capítulo faz uma discussão final da Teorização (3ª etapa da MP) e responde
à questão de pesquisa: ‘Como preparar estudantes de Arquitetura e de
Engenharia Civil para que possam ingressar no mercado de trabalho com
conhecimentos e habilidades em BIM?’, a partir de uma síntese das análises
realizadas, até aqui.
A seguir, passa para as Hipóteses de Solução (4ª etapa da MP), elaborando, a
partir das conclusões anteriores, algumas indicações de possíveis formas para a
introdução de BIM no currículo e, finalmente, a Aplicação à Realidade (5ª etapa
da MP).

5.1 Discussão final da Teorização
Na etapa da teorização, foram analisados 294 textos do campo ensino de BIM, a
maioria deles, publicados em anais de eventos internacionais. A análise revelou
180 universidades que estão experimentando alguma forma de ensinar BIM.
Algumas delas têm se destacado por tentar simular, na academia, a prática
profissional, por exemplo, ensinando o conceito de colaboração e trabalhando em
parceria com empresas de AEC.
Com este propósito, algumas escolas têm adotado, em sala de aula, algumas
formas de colaboração, que nomeamos de: disciplina especializada, colaboração
intracurso, colaboração interdisciplinar e colaboração à distância (nacional,
binacional e multinacional).
Observa-se que, ao invés de incluir uma nova disciplina BIM no currículo, a
maioria das escolas utiliza outra alternativa, que é ensinar BIM em disciplinas
existentes. Seguindo esta abordagem, BIM está sendo introduzido em várias
áreas do currículo e, dependendo do curso, existem algumas disciplinas com
maior potencial para isso, tais como: Representação Gráfica Digital, Ateliê de
Projeto, Gestão da Construção e Tecnologia da Construção.
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Entretanto, esta busca das escolas pela simulação da prática profissional não é
tão fácil de ser alcançada. Algumas pesquisas têm mostrado que existem muitos
obstáculos. Essas pesquisas confirmam as hipóteses levantadas, no início do
estudo, quanto aos fatores associados a este problema na etapa da Observação
da Realidade (1ª etapa da MP).
É importante ressaltar que, dentre as 180 universidades que desenvolvem
experiências de ensino de BIM, encontramos, no Brasil, apenas 17, sendo que a
maioria delas foi divulgada recentemente (EPUSP, Mackenzie, Unicamp, Barão de
Mauá, UFRGS, UFRJ, FUMEC, UNIFLU/FAFIC, UFPR, IFPE, UFAL, USJT, EESC
– USP, UFSC, UFC, UNIVASF e UFFS), e apenas uma experiência (UNICAMP)
que envolve a colaboração interdisciplinar.
Dada essa escassez de informações, resolveu-se focar as experiências
internacionais e, assim, entender como se deu a evolução do ensino de BIM, por
meio de uma comparação entre a evolução de BIM e sua adoção pelo mercado.
Uma vez identificados os obstáculos, procurou-se analisar como algumas escolas
conseguiram superá-los. Verifica-se que um fator-chave foi a reestruturação dos
ateliês de projeto, que passaram a ser: integrados, interdisciplinares, interníveis
e/ou transdisciplinares.
No entanto, autores concordam que ainda não existe uma metodologia
consolidada para o ensino de BIM, uma vez que a tecnologia é, relativamente,
nova e está em constante evolução. O que existe são recomendações de
metodologias de ensino/aprendizagem que são apropriadas para o ensino de
BIM. Por exemplo: aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada
em casos, aprendizagem baseada em projetos, design universal e a
aprendizagem pela descoberta foram experimentadas por diversos autores.
Ao analisar as várias estratégias de ensino de BIM em disciplinas novas e
existentes, foi possível classificá-las em uma escala progressiva, denominada
‘Nível de Proficiência em BIM’ (NPBIM). Com base nessa escala, é possível
identificar se uma disciplina desenvolve, no aprendiz, a capacidade para dominar
certos assuntos e realizar determinadas atividades relacionadas ao BIM, que são
específicas de certas especialidades BIM.
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Assim, um NPBIM está ligado a características como: objetivos, pré-requisitos,
tipos de colaboração e projetos desenvolvidos pelos alunos. Por ser uma escala
progressiva, cada NPBIM se aplica a determinada fase do currículo. Por exemplo:
o nível introdutório é recomendado para disciplinas dos 1° e 2° anos; o
intermediário, para disciplinas do 3° e 4° anos; e o avançado, para disciplinas do
5° ano e da pós-graduação. Em função do NPBIM, é possível estabelecer os
conhecimentos e as habilidades a serem ensinados em uma disciplina, ligados às
competências BIM que um profissional deve ter.
Para conhecer quais competências BIM a indústria de AEC requer dos
profissionais,

primeiramente

responsabilidades

foram

relacionadas

ao

investigadas

as

BIM.

analisados

Foram

novas

funções
113

e

textos

provenientes do campo ‘especialistas BIM’, a maioria deles extraídos de sítios da
Internet, cujos autores trabalham em empresas localizadas nos Estados Unidos.
A partir dessa análise, 12 especialidades BIM distribuídas em 4 diferentes
contextos (empresas de AEC/GF, indústria de software, consultoria e ambientes
de construção virtual) foram identificadas. Entretanto, o estudo focou o Gerente
BIM por este ser, atualmente, o especialista mais requisitado pela indústria.
Verifica-se também que, dependendo do ramo e do tamanho da empresa, o
Gerente BIM pode exercer algumas funções diferentes.
Além das funções e responsabilidades do Gerente BIM, foi possível identificar
suas competências, das quais, muitas já são requeridas de arquitetos e de
engenheiros civis, assim como, de Coordenadores de Projetos que coordenam
projetos BIM. Ao comparar as competências de um Gerente BIM com as
competências de um Coordenador de Projetos, verifica-se que este último deve
ter competências técnicas, de suporte, operacionais e de implantação, conforme a
classificação de Succar, Sher e Williams (2013)

[2G]

para as competências BIM

individuais, independente do tipo de especialista BIM.
Como a literatura consultada é, em sua maioria, internacional, optou-se por
pesquisar empresas nacionais para saber quais profissionais estão exercendo as
novas funções BIM no Brasil. Nas grandes empresas, geralmente, é o
Coordenador do Departamento BIM que assume a função de Gerente BIM. Nas
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médias empresas, é o Coordenador de Projetos ou o Gerente de TI, mas pode
também existir a figura do Gerente BIM, que trabalha em conjunto com o
Coordenador de Projetos. Nas pequenas empresas, é o Proprietário que assume
o cargo de Gerente BIM. Além disso, pequenas, médias e grandes empresas,
geralmente, contratam um Consultor BIM nas fases iniciais de implementação
BIM.
Para compreender o papel que cada agente desempenha no processo BIM, foi
estabelecido um modelo teórico para um fluxo de trabalho BIM e identificadas
quais competências são requeridas de um arquiteto e de um engenheiro civil. A
partir disto, foram selecionadas as competências que devem ser ensinadas na
graduação, pós-graduação e profissão.
Contudo, verifica-se, que na literatura técnica, existem quatro estudos similares:
Sacks e Pikas (2013)

[30F],

que definiram quais conteúdos BIM devem ser

ensinados na graduação, pós-graduação e profissão; Succar, Sher e Williams
(2013)

[2G],

que discriminaram quais são as competências BIM individuais;

Computer Integrated Construction Research Program (2009)

[7C]

que definiu quais

são as competências BIM de equipes e Checcucci e Amorim (2013)

[32F]

que

identificaram alguns parâmetros para identificar disciplinas com potencial para
introduzir BIM.
Com base nesses quatro estudos e nas evidências de todos os fatos levantados e
analisados na etapa da Teorização, buscou-se responder ao problema de
pesquisa, elaborando algumas hipóteses que serão explicadas a seguir.

5.2 Hipóteses de Solução e Aplicação à Realidade
Esta pesquisa identificou as competências de um Gerente BIM. Para formar este
profissional, são necessários de dois a sete anos de experiência, uma vez que o
mesmo deverá ter experiência de gestão, de engenharia civil e de arquitetura,
sendo praticamente impossível formá-lo na graduação.
A partir do pressuposto de que a universidade não consegue, na graduação,
abarcar todas as especialidades BIM identificadas, optamos por discutir as
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soluções que são passíveis de ser implementadas com o objetivo de formar um
projetista.
Com BIM, as novas funções do projetista são: Modelador BIM, Verificador BIM,
Analista BIM, Facilitador BIM e Operador BIM. Com base nessas funções,
elaboramos algumas possíveis Hipóteses de Solução:
Analisar dois currículos de graduação (Arquitetura e Engenharia Civil)
considerando fatores como: sua estrutura, disciplinas, métodos de ensino e
pré-requisitos. Selecionar as disciplinas em que BIM pode ser introduzido para
saber como ficaria este currículo (estrutura nova) com BIM. Selecionar as
atuais disciplinas que ensinam ‘CAD’ e ‘Projeto’, para verificar como estas
disciplinas e conteúdos estão estruturados. Elaborar uma proposta frente ao
ensino de projeto e visualizar a proposta em uma linha do tempo para saber se
ela pode ser implementada imediatamente ou ao longo de um período. Em
seguida, discutir a relação entre graduação e pós-graduação e a inserção de
conteúdo de Gestão de Processo de Projetos. Formular diretrizes para
modificações dos dois currículos.
Investigar as percepções de professores de arquitetura e de engenharia civil
quanto à introdução de BIM no currículo, considerando os possíveis
obstáculos identificados no capítulo 2.
Desenvolver um instrumento que auxilie professores a decidir pelo ensino de
BIM em disciplinas que eles ministram, a partir de evidências obtidas pelo uso
desse instrumento.
Construir um dicionário de termos padronizados, que esclareçam conceitos e
usos de BIM, para que seja consultado por alunos e docentes como um
material de aprendizagem e também como apoio para os usuários da
ferramenta proposta.
Investigar com profissionais quais são as competências BIM que estão sendo
requeridas, atualmente, pelo mercado nacional, com o propósito de definir os
entregáveis educacionais, conforme sugestão de Succar, Sher e Williams
(2013a) [2G].
Desenvolver módulos de aprendizagem que sirvam como referência comum
para medir competências de estudantes e professores, que possam ser
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acessados por múltiplas universidades, conforme sugestões de Succar, Sher e
Williams (2013a) [2G] e Hallowell, Tatum e Rowings (2013) [35F].
Promover eventos semestrais entre governo, pesquisadores, especialistas e
desenvolvedores

de

software

para

estabelecer

uma

plataforma

de

conhecimento comum, conforme sugestões de Ruschel, Andrade e Moraes
(2013) [26F] e Hallowell, Tatum e Rowings (2013) [35F].
Planejar e implementar quatro tipos de cursos de pós-graduação lato sensu:
conhecimento do processo BIM; certificado em uma função BIM (Gerente BIM,
por exemplo); treinamentos em softwares/aplicativos BIM e capacitação de
empresas (na implementação de BIM).
Na etapa da Aplicação à Realidade, nos empenhamos em transformar, em
algum grau, a realidade problematizada, assumindo alguns compromissos que
são possíveis de serem realizados no âmbito desta pesquisa: (a) analisar dois
currículos de uma universidade brasileira; (b) investigar as percepções de
professores desses dois currículos; (c) propor diretrizes para introduzir BIM nos
dois currículos; (d) construir um dicionário de termos padronizados, que
esclareçam conceitos e usos de BIM; e (e) desenvolver um instrumento para
planejamento de disciplinas BIM.

5.3 Análise de dois currículos de uma universidade brasileira
Inicialmente, foram selecionados os currículos de Arquitetura e Urbanismo e
Engenharia Civil de uma universidade pública do Estado de São Paulo. Por meio
de análise textual das ementas disponíveis no sítio da universidade para o ano
letivo 2013, foi construído um mapa (ver Figuras 40 e 41 no Apêndice F) para
cada currículo e, a partir dele, foram selecionadas disciplinas consideradas com
potencial para a introdução de BIM (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013a,
2013b). Tendo como critério as ementas que possuem conteúdos relacionados
com ’CAD’, ‘Projeto’, ‘Representação Gráfica Digital’, Tecnologia da Construção e
‘Gerenciamento de Projeto/Construção’, foram selecionadas 29 disciplinas do
currículo de Engenharia Civil e 28 disciplinas do currículo de Arquitetura e
Urbanismo (Quadro 41). A seguir, apresentaremos as características dessas
disciplinas.

Quadro 41 – Disciplinas com potencial para introduzir BIM
Ano

1° (I)
1° (I)
1° (II)
2° (III)
2° (III)
2° (IV)
2° (IV)
2° (IV)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (VI)
3° (VI)
3° (VI)
3° (VI)
4°(VII)
4°(VII)
4°(VII)
4°(VIII)
4°(VIII)
4°(VIII)
4°(VIII)
4°(VIII)
4°(VIII)
5° (IX)
5° (IX)
5° (X)
5° (IX)

Engenharia Civil (N=29)

Geometria e Representação Gráficas para Engenharia
Introdução à Engenharia Civil e Ambiental
Introdução ao Projeto na Engenharia
Introdução à Mecânica das Estruturas
Informações Espaciais I
Resistência dos Materiais e Estática das Construções I
Técnicas de Planejamento de Empreendimentos I
Informações Espaciais II
Princípios de Geoprocessamento
Resistência dos Materiais e Estática das Construções II
Gestão da Produção na Construção Civil I
Estruturas de Concreto I
Princípios básicos de engenharia de tráfego
Projeto de Infraestrutura de Vias de Transportes Terrestres
Gestão da Produção na Construção Civil II
Estruturas de Concreto II
Estruturas metálicas e de madeira
Sistemas prediais I
Tecnologia da Construção de Edifícios I
Fundações
Planejamento e Gestão de Investimentos
Barragens e Estruturas Hidráulicas
Pontes e Grandes Estruturas
Sistemas Prediais II
Tecnologia da Construção de Edifícios II
Transporte Aéreo e Aeroportos
Trabalho de Formatura para Engenharia Civil I
Trabalho de Formatura para Engenharia Civil II
Gestão do Processo de Projeto

Ano

1° (I)
1° (II)
2° (III)
2° (III)
2° (III)
2° (III)
2° (IV)
2° (IV)
2° (IV)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (V)
3° (VI)
3° (VI)
3° (VI)
3° (VI)
3° (VI)
4° (VII)
4° (VII)
4° (VII)
4° (VII)
4° (VII)
5° (IX)
5° (IX)
5° (X)

Arquitetura e Urbanismo (N=28)

Conforto Ambiental 1 – Fundamentos
Topografia
Instalações e equipamentos hidráulicos I
Construção do Edifício 3
Arquitetura: Projeto 1
Computação Gráfica
Construção do Edifício 4
Arquitetura: Projeto 2
Conforto Ambiental 3 - Iluminação
Estruturas na Arquitetura I: Fundamentos
Mecânica dos Solos e Fundações
Construção do Edifício 5
Técnicas Retrospectivas
Arquitetura e indústria
Arquitetura: Projeto 3
Estruturas na Arquitetura II: Sistemas Reticulados
Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente
Arquitetura: Projeto 4
Conforto Ambiental 4 - Térmica
Conforto Ambiental 5 - Acústica
Estruturas na Arquitetura III: Sistemas Reticulados e Laminares
Projeto dos Custos
Conforto Ambiental 6 – Integradas
Estruturas na Arquitetura IV: Projeto
Prática de Empreendimentos na Área de Edificações
Prática Profissional e Organização do Trabalho
Trabalho Final de Graduação I
Trabalho Final de Graduação II

Fonte: A Autora (2013)
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5.3.1 Currículo de Engenharia Civil
No curso de Engenharia Civil, conteúdos CAD são, atualmente, ensinados na
disciplina ‘Geometria e Representação Gráfica’, porém, a ementa atual da
disciplina ainda não contempla conteúdos BIM (UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, 2014b).
O currículo de Engenharia Civil está passando, atualmente, por uma
reformulação, e uma nova disciplina, intitulada ‘Introdução ao Projeto na
Engenharia’, ofertada no primeiro ano, passou a ensinar ferramentas BIM. Esta
disciplina é uma complementação da disciplina ‘Introdução à Engenharia Civil e
Ambiental’ (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2014a).
No segundo ano, a disciplina ‘Informações Espaciais’ aborda conteúdos sobre
especificações e metodologias para coleta, implantação e locação de projetos e
obras de engenharia, além de conceitos de posicionamento por satélite (GPS e
Glonass), fotogrametria/sensoriamento remoto e elaboração e atualização de uma
base topográfica (digital e analógica).
No terceiro ano, a disciplina ‘Princípios de Geoprocessamento’ ensina projetos
na área de geoprocessamento, que envolve bancos de dados espaciais,
localização automática de bens e veículos, sensoriamento remoto orbital e
processamento digital de imagens de sensoriamento remoto.
A disciplina ‘Gestão da Produção na Construção Civil’ fornece uma base
tecnológica para gerência do processo de produção de obras civis. A disciplina
ensina conteúdos sobre: inserção do projeto no empreendimento, qualidade no
processo

de

projeto,

etapas

de

desenvolvimento,

multidisciplinaridade,

coordenação de projetos, interface com o planejamento, interface com a etapa de
execução, além de conceitos básicos e ferramentais para a elaboração de
orçamentos.
A disciplina ‘Projeto de Infraestrutura de Vias de Transportes Terrestres’ introduz
conceitos e métodos para o detalhamento de projetos de infraestrutura de vias de
transportes. A disciplina ‘Estruturas de Concreto I’ introduz o aluno na prática do
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projeto de estruturas de concreto, que envolve conhecimentos básicos sobre a
concepção da estrutura, análise de seus elementos (vigas e lajes), assim como, o
dimensionamento e o detalhamento.
A disciplina ‘Materiais de Construção’ ensina seleção e especificação de materiais
de construção e aplicação desses conhecimentos em atividades de projeto,
execução, operação, manutenção e desmontagem do ambiente construído.
Ainda no terceiro ano, a disciplina ‘Princípios Básicos de Engenharia de Tráfego’
introduz conceitos e técnicas básicas para análise de problemas e intervenções
da Engenharia de Tráfego, que inclui estudos e projetos nesta área. A disciplina
‘Gestão da Produção na Construção Civil’ ensina elementos de projeto, alocação
dos elementos e projeto em canteiro de obras de edifícios. A disciplina ‘Estruturas
de Concreto’ ensina pilares e arranjo geral de armaduras em vigas.
No quarto ano, a disciplina ‘Pavimentos’ ensina projeto de dimensionamento de
pavimentos e vias permanentes. A disciplina ‘Obras de Terra’ aborda conteúdos
de estabilização de encostas, aterros, barragens etc. A disciplina ‘Estruturas
Metálicas e de Madeira’ ensina conceitos básicos relativos ao projeto,
dimensionamento e detalhamento de estruturas metálicas e de madeira e aplica
esses conhecimentos no desenvolvimento, em grupo, de um projeto completo de
um edifício convencional em estrutura de aço. Na disciplina ‘Sistemas Prediais I’,
os alunos aprendem conceitos de projeto (concepção e dimensionamento) e
operação e manutenção dos sistemas de edifícios contemporâneos e dos
modelos de sistemas prediais hidráulico-sanitários, de gás combustível e de
combate a incêndio.
Ainda no quarto ano, avaliação e planejamento de projetos são ensinados na
disciplina ‘Economia e Planejamento de Sistemas de Transportes’, que focaliza a
avaliação de Projetos de Transporte.
A disciplina ‘Fundações’ ensina: critérios de projeto relacionados à segurança
contra ELU (ruptura) e ELS (recalques); projeto geométrico de fundações diretas
(sapatas) e fundações profundas (tubulões); e projeto de muros de arrimo.
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Na disciplina ‘Portos, Obras Hidráulicas, Fluviais e Marítimas’, são apresentadas
práticas de projetos de portos e obras de abrigo, canalização e hidrovias. Na
disciplina ‘Barragens e Estruturas Hidráulicas’, os alunos aprendem a projetar
barragens, canais e estruturas para irrigação e drenagem.
Na disciplina ‘Pontes e Grandes Estruturas’, são ensinadas noções de concepção,
representação de tipos de protensão e projeto de uma superestrutura em grelha
com vigas protendidas. No futuro, as aulas teóricas terão apoio de multimídia e,
nas práticas, serão discutidos problemas de projeto.
Na disciplina ‘Sistemas Prediais II’, é ensinada a concepção e o dimensionamento
de: sistemas prediais de chuveiros automáticos; detecção e alarme de incêndios;
sistema de segurança patrimonial; sistemas de comunicações/telefonia; sistemas
de

ar-condicionado;

e

sistemas

de

automação

predial.

Na

disciplina

‘Saneamento’, os alunos aprendem sobre projeto de sistemas de abastecimento
de água e de esgotos.
No quinto ano, a disciplina ‘Transporte Aéreo e Aeroportos’ ensina projeto de
aeroportos, especificamente, o projeto geométrico de pistas. Na disciplina
‘Trabalho de Formatura’, os alunos desenvolvem, em equipe, um trabalho que
envolve escopo multidisciplinar na Engenharia Civil.

5.3.2 Currículo de Arquitetura e Urbanismo
No curso de Arquitetura e Urbanismo, CAD é ensinado no segundo ano, na
disciplina ‘Computação Gráfica’, porém, na ementa não constam conteúdos BIM.
Existe uma disciplina que é eletiva e ofertada para o quarto ano, intitulada ‘Prática
de Empreendimentos na Área de Edificações’, que ensina alguns conteúdos BIM.
Projeto é ensinado a partir do primeiro ano, nas disciplinas ‘Fundamentos de
Projeto’, ‘Conforto Ambiental 1’ e ‘Conforto Ambiental 2’.

No segundo ano,

projeto é ensinado nas disciplinas ‘Projeto 1’, ‘Projeto 2’ e ‘Conforto Ambiental 3’.
A disciplina ‘Projeto 1’ prioriza o lugar, a construção e o programa; a disciplina
‘Projeto 2’ prioriza os aspectos construtivos e a materialidade, abrangendo
escalas até 1:20 e 1:5. A disciplina ‘Conforto 3’ foca o desenvolvimento de
projetos de luminotécnica.
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No terceiro ano, projeto é ensinado nas disciplinas ‘Projeto 3’, ‘Projeto 4’,
‘Conforto Ambiental 4’ e ‘Conforto Ambiental 5’. A disciplina ‘Projeto 3’ prioriza a
resolução espacial, a configuração da edificação, sua inserção urbana e
aprofunda questões sobre conciliação dos vários sistemas do processo
construtivo que interferem na organização final dos espaços. A disciplina ‘Projeto
4’ foca questões relativas à arquitetura do programa, compreendendo estudo dos
usos e atividades, subsistemas de espaços afins, necessidades ambientais,
dimensões, mobiliário, equipamentos, conforto, normas, legislação, fluxos e
circulações.
Na disciplina ‘Conforto 4’, são ensinadas ferramentas para a avaliação de
desempenho, tais como: estudo de clima, critérios de implantação, geometria
solar, ventilação, escolha de materiais, tratamento da envoltória e do entorno das
edificações. Na disciplina ‘Conforto 5’ são ensinados princípios e práticas
fundamentais da Acústica Urbana e das Edificações.
No quarto ano, projeto é ensinado em ‘Conforto Ambiental 6’ e ‘Estruturas IV’.
Também há uma disciplina intitulada ‘Projeto dos Custos’.
Na disciplina ‘Conforto 6’, o aluno avalia o desempenho térmico, acústico,
luminoso e ergonômico de um projeto, previamente selecionado, e desenvolve um
novo projeto para um dado terreno, considerando aspectos de acessibilidade e
segurança. Na disciplina ‘Estruturas IV’, o aluno adquire uma visão sistêmica do
projeto de estruturas e foca: critérios de projeto, seleção do partido estrutural,
métodos construtivos e identificação de patologias estruturais.
No quinto ano, o aluno exercita, individualmente, a atividade de projeto no
‘Trabalho Final de Graduação I e II’, no qual deverá desenvolver alguns pontos,
como, por exemplo: ‘Paradigmas da prática e da produção em Arquitetura e
Urbanismo’, ‘Processo de representação e construção em Arquitetura e
Urbanismo’, entre outros.

5.4 Percepções de professores quanto ao ensino de BIM
Com o propósito de conhecer a percepção de professores quanto ao ensino de
BIM, foi conduzida uma pesquisa com 90 professores que lecionaram, em 2013,
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as disciplinas, dos dois currículos investigados, consideradas com potencial para
a introdução de BIM.
Inicialmente, foi estabelecido um contato por e-mail com os professores para
explicar os objetivos da pesquisa e enviar o link de um questionário on-line 91
(Apêndice D).
O questionário esteve disponível a partir de 29 de Março até 15 de Abril de 2014 e
obteve uma taxa de resposta de 39%, (N=35) (ver Figura 25). Os entrevistados
tiveram a oportunidade de adicionar comentários.
Figura 25 – Taxa de respostas obtidas do questionário com os professores

Fonte: A autora, 2014
A maioria dos respondentes (63%, N=22) leciona no Ensino Superior há mais de
20 anos (ver Figura 26).

91

Para visualizar o questionário acesse o link http://migre.me/jFJXe
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Figura 26 – Tempo de atuação no Ensino Superior

Fonte: A autora, 2014
A maioria dos respondentes (83 %, N=18) afirma conhecer BIM, porém, apenas
17% (N=6) ensina BIM em sua disciplina (ver Figura 27).

Figura 27 – Quantidade de professores que conhecem e ensinam BIM

Fonte: A autora, 2014
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É importante notar que, entre os respondentes que conhecem BIM (83%, N=29), a
maioria (34%, N=10) não forneceu uma definição para o termo. Por outro lado, a
maioria dos respondentes (28%, N=8) que forneceu uma definição para BIM o
definiu como um sistema, ferramenta, plataforma etc. (ver Figura 28). O Quadro
42 apresenta as definições de BIM na percepção dos professores.
Figura 28 – Definições de BIM na percepção dos professores

Fonte: A autora, 2014
Quanto a efetuar ou não modificações na disciplina para incluir BIM, apenas 37%
dos respondentes (N= 13) efetuaria mudanças (ver Figura 29) e 34% (N=15)
precisaria de algum tipo de assistência (ver Figura 30).
Figura 29 – Disposição para efetuar mudanças na disciplina

Fonte: A autora, 2014

Quadro 42 – Significado de BIM na percepção dos respondentes
Ferramenta (sistema, programa, plataforma, repositório)
“Sistemas de gerenciamento de projetos, obra, pós-obra.”
“Sistema que inclui em uma base de dados as informações relevantes em relação a planejamento, projeto, execução, uso e manutenção de
obras civis em geral.”
“Um sistema aplicado a todas as etapas de uma construção (pré; durante e pós-obra).”
“Um repositório de dados, estruturado sobre um modelo de dados sobre uma coleção de entidades e atributos gráficos ou subjacentes, que
permite diversas visões desses dados em forma gráfica e tabular.”
“Conheço superficialmente e sei que é um programa que permite que os diversos projetos sejam compatibilizados e todas as suas interferências
sejam percebidas no processo de avanço das próprias etapas de trabalhos e facilita quantificações de materiais e mão de obra. Estou
certa????”
“Uma ferramenta auxiliar a projeto e gerenciamento de propriedades.”
“A meu ver, apesar de não utilizar esta ferramenta nas minhas disciplinas, tem professores no departamento de tecnologia, que o fazem. A
integração de todos os processos, que é proporcionada pela ferramenta, auxilia muito não só detalhamento do projeto, mas principalmente os
aspectos relacionados com a construção da edificação em questão.”
“Uma poderosa ferramenta de projeto e gestão.”
“Entendo como uma plataforma de desenvolvimento, produção e gerenciamento de projetos.”
“É um sistema que facilita a elaboração e o desenvolvimento de projetos.”

Continua
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Processo (método, modelagem e forma de gestão)
“Um método de projeto que coloca/integra diferentes áreas do projeto em um único modelo digital”
“Construção de modelos espaciais dentro das edificações, incluindo sua estrutura”
“Uma forma mais avançada de compreensão dos fenômenos que envolvem o projeto e a construção e uma alternativa mais didática de ensino”
“Modelagem digital, paramétrica e interativa de projeto”
“Modelagem tri-dimensional de um projeto”
“Trata-se de uma forma de gestão de projetos e obras que tem como suporte, necessariamente, o uso de software específico de representação
3D de elementos das construções e de seus atributos, em ambiente colaborativo de acesso concorrente”
“A criação de um modelo de projeto do edifício, integrando o que até agora estava isolado: estruturas, elétrica, hidráulica, automação predial,
etc. levando em conta a inter-relação e interferência entre eles. Ou seja, integração de todos os subsistemas de um edifício. Visando a
realização de um bom projeto, que atenda às necessidades do usuário e sua família”
“Alguma técnica de modelagem computacional para representação dos elementos que constituem um edifício, eventualmente também seu
entorno já que sua pesquisa está direcionada aos docentes da área de transportes, além de construção civil.”

Produto e resultado (modelo, projeto simultâneo, representação)
“Modelo de informações e processo que o manipula, especificamente voltado para o ciclo de vida da edificação”
“Possibilidade de cruzar informações, detectar interferências, etc.”
“A possibilidade de projetos simultâneos e colaborativos”
“Representação digital das características e funções do edifício e seus sistemas”

Fonte: A autora, 2014
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Figura 30 - Necessidade de auxílio para a implementação de BIM

20%

Fonte: A autora, 2014
O estudo também identificou quatro disciplinas que estão, atualmente, abordando
BIM (Quadro 43).
Quadro 43 – Áreas em que BIM está sendo ensinado
Área

Curso Objetivo de ensinar BIM

Transportes

EC

Entender

a

modelagem

digital

das

informações

pertinentes a projeto de Infraestrutura de vias de
transportes terrestres
Promover as interações: aluno com aluno e aluno com
professor.
Introdução ao
Projeto na

EC

Aplicar BIM à ‘prototipação’ do produto.
Entender modelagem sólida e modelagem de dados.

Engenharia
Arquitetura e Urbanismo (AU), Engenharia Civil (EC)

Continua
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Área

Representação

Curso Objetivo de ensinar BIM
AU

Gráfica Digital

Entender classificação dos sistemas digitais de projeto.
Entender conceitos básicos e formatos de arquivos.
Entender estágios de implantação de BIM.

Entender interface e procedimentos de modelagem.
Produzir e gerenciar a documentação técnica de projeto.
Entender sistemas construtivos brasileiros.
Entender normas ABNT de desenho técnico para
sistemas BIM.
AU

Uma palestra sobre o significado e a importância do uso
de BIM e, consequentemente, do aprendizado dessa
tecnologia no setor da construção.

Topografia

AU

(Arquitetura)
Topografia
(Engenharia)

Apenas informativo, até o momento, por conta da
necessidade de usar software aplicativo.

EC

Somente a concepção geral, em algum curso de pósgraduação,

ao

falar

de

projetos,

subprojetos,

complexidade e visibilidade do todo. No Curso de
Cartografia digital, como reflexo/evolução do CAD.
Arquitetura e Urbanismo (AU), Engenharia Civil (EC)

Fonte: A autora, 2014
Entretanto, existe também a possibilidade de que BIM seja ensinado nas
disciplinas Tecnologia da Construção, Sistemas Prediais e Gestão da Construção
(Tabela 15)
Tabela 15 – Disciplinas cujos professores se interessam em ensinar BIM
Disciplinas

Transportes
Introdução ao projeto de engenharia
Representação gráfica (digital)
Topografia
Sistemas prediais
Tecnologia da construção
Gerenciamento da construção
Real Estate

Número de
Professores

2
1
3
3
1
6
2
2

( * ) Não enxerga uso de BIM em sua disciplina

Fonte: A autora, 2014

Leciona BIM

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

Faria
mudanças

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim*
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Na percepção dos respondentes, algumas modificações poderiam ser efetuadas
no currículo. Por exemplo:
a disciplina ‘Tecnologia de Construção’ para Arquitetura poderia ser
reestruturada em termos de metodologia, exercícios e avaliação;
a disciplina ‘Computação Gráfica’ para arquitetura poderia preparar o
aluno para cursar uma disciplina BIM, que, atualmente, é optativa, mas
que, no futuro, será obrigatória;
na disciplina ‘Sistemas Prediais’ para Engenharia Civil, os alunos
poderiam desenvolver projetos em BIM;
a disciplina ‘Topografia’ para Engenharia Civil poderia aproveitar um
tutorial que já está sendo desenvolvido para aplicar BIM;
a disciplina ‘Transportes’ para Engenharia Civil introduziria BIM para
integrar informações representadas em GIS e CAD, ou até para
compatibilizar as informações de softwares alternativos de CAD ou GIS;
uma disciplina de projeto poderia ser integrada à disciplina ‘Conforto
Ambiental 6’, na qual os alunos fazem uma análise de desempenho e
propõem o redesenho de um edifício;
a disciplina ‘Representação Gráfica Digital’ para Engenharia Civil
poderia ensinar uma ferramenta BIM.
Na opinião dos respondentes, seriam necessários recursos para a implementação
de BIM, tais como: (a) o apoio de colegas; (b) o apoio do departamento; (c) apoio
de revendedores de software e de empresas, além da necessidade de (d)
modificações nas ementas das disciplinas, em termos de conteúdos e
metodologia.
Quanto ao ano do currículo em que BIM deve ser introduzido, a maioria dos
respondentes, que leciona para Engenharia Civil (44%, N=7), prefere o primeiro
ano, enquanto que a maioria dos respondentes, que leciona para Arquitetura
(32% N=5), sugere o 1° e o 3° ano, conforme pode ser observado na Figura 31. O
Quadro 44 apresenta as justificativas dos respondentes quanto ao ano para
introduzir BIM.

Fonte: A autora, 2014
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Figura 31 – Ano do currículo em que BIM deve ser introduzido

Quadro 44 – Justificativas dos professores quanto ao ano para introduzir BIM
“A tecnologia deve ser dominada o quanto antes”
“O quanto antes os alunos se habituarem à ideia do modelo BIM, mais facilmente poderão fazer o paralelo entre o mundo real (a

PRIMEIRO ANO

edificação real) e os procedimentos realizados com o auxilio de ferramentas computacionais.”
“Porque sendo BIM um sistema digital paramétrico, a base primeira de sua aplicação é o conhecimento dos sistemas, técnicas
construtivas e materiais propriamente ditos, assim o aprendizado da aplicação da construção em um programa deve vir junto com o
aprendizado da construção propriamente dita.”
“O aluno precisar ter contato logo na disciplina de Desenho. Ainda, o conteúdo, é apoiado em desenvolvimento à mão livre”
“Conceitos e ferramentas importantes de serem usadas desde o início do curso.”
“Pode ser introduzido no início do curso desde que a sua aplicação seja aprofundada na medida em que o aluno avança no
conhecimento e domínio dos conteúdos técnicos do curso [...] Para usar todo o potencial de [...] BIM o aluno precisa conhecer (e
preferencialmente ter domínio sobre conceitos e fundamentos da construção, sistemas construtivos, caso contrário, não saberá sequer
compreender conflitos ou erros de coordenação, possivelmente apontados pelos softwares.”

SEGUNDO ANO

‘BIM é linguagem de engenheiro moderno e é preciso aprender linguagem antes da expressão’.
“Porque é fundamental que os alunos tenham conhecimentos mínimos de conceitos e terminologias dos aspectos da construção civil e
do projeto para serem introduzidos a uma ferramenta como o BIM”
“A introdução ao BIM deve ocorrer nas fases iniciais do aprendizado”
“É, em tese, o momento a partir do qual pode-se introduzir sem risco de causar dispersão, as ferramentas de modelagem em
engenharia”.
Para ter uma base mínima no campo da arquitetura antes de passar a modelagem da informação.
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“O biênio é constituído/destinado a consolidar a formação dos nossos alunos em Ciências Básicas e é/deve ser essencialmente
teórico/dedutivo e entendo que deve continuar sendo, mesmo porque está no próprio DNA da escola, trazido da Europa no final do século

TERCEIRO ANO

IX. As disciplinas de Engenharia, iniciando-se no 3° ano, devem fazer uso intenso de BIM”.
“Alunos que já tenham sido introduzidos e já tenham tido alguma experiência com os fundamentos gráficos do projeto arquitetônico”
“Nos 2 primeiros anos os alunos têm muito pouco contato com a engenharia propriamente dita e teriam dificuldades em utilizar o potencial
dessa técnica e de outras mais especificas da engenharia civil”
“O uso de CAD paramétricos requer conhecimentos de elementos construtivos, estruturas, fundações e instalações que o aluno não
domina nos primeiros anos do curso”
É uma ferramenta muito sofisticada para o arquiteto projetar antes de ter noção mínima de projeto e também de representação gráfica.

QUARTO ANO

Porque nos primeiros anos é necessário que os alunos desenvolvam os projetos à mão para aprender.
“Conhecimentos básicos de projeto e construção devem ser ministrados sem apoio de ferramentas tecnológicas que dão a falsa ilusão de
perfeição. O mesmo se refere a outras ferramentas baseadas em CAD e PERT / COM”.
“Por ser matéria básica para todos os cursos de engenharia e arquitetura, mas que ao mesmo tempo demanda uma visão sistêmica do
aluno em relação ao seu uso”
“Penso que seria mais produtivo no momento em que já conhecem o que é um projeto e os diversos subsistemas”.

QUINTO

“Sendo um método de integração das várias áreas do projeto, acredito que deva vir no currículo da formação profissional, após o
aprendizado de todas as disciplinas básicas” (Professor de Conforto Ambiental).
“Enquanto disciplina obrigatória, a informática deveria ser tratada, logo de início do curso, de maneira abrangente. Com o curso mais
avançado, disciplinas optativas poderiam tratar especificamente de determinadas linhas específicas, gráficas, BIM, etc.

Fonte: A autora, 2014

231

Conforme pode ser observado na Figura 32, quanto aos obstáculos para
introduzir BIM no currículo, a maioria dos respondentes considera que é pouco ou
nada verdadeiro que:
o uso de ferramentas BIM em projeto prejudica o pensamento criativo;
é difícil saber qual ferramenta BIM será adotada no futuro;
o mercado de trabalho ainda não está requerendo especialistas BIM;
as escolas precisam ver para crer antes de introduzir BIM;
a política de TI da escola inviabiliza o uso de um servidor BIM; e
faltam bons computadores e equipamentos apropriados.
Por outro lado, a maioria dos professores percebeu que é totalmente verdadeiro e
bastante verdadeiro, que:
existe falta de relacionamento curricular entre projeto e gestão;
há dificuldades para integrar disciplinas do currículo; e
há falta de ‘espaço’ no currículo para incluir novas disciplinas.
Os respondentes concordam, em parte, que:
falta uma metodologia específica para o ensino de BIM;
há indisposição de professores para ensinar BIM;
falta de tempo do professores;
órgão de certificação não exige habilidades BIM;
faltam materiais didáticos sobre BIM;
há problemas com software BIM e hardware;
há dificuldade para conciliar horários; e
há falta de vontade para mudar o currículo.
O Quadro 45 apresenta as dificuldades apontadas pelos respondentes quanto à
introdução de BIM no currículo.
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Figura 32 – Percepções quanto a obstáculos para introduzir BIM no currículo

Fonte: A autora, 2014

Dificuldades

Quadro 45 – Dificuldades apontadas pelos respondentes

Não há disposição para se mexer na estrutura curricular para a inclusão de ferramentas de software que, inclusive, mudam ano a ano, ou seja,
nem sempre o que é ensinado no 3° ano é o que o engenheiro encontrará no mercado [...].”
“Se a escola somente fornecer ferramentas como o BIM, sem o ensino nos ateliês, os alunos perderão o aspecto da criação com o lápis e os
croquis iniciais. [...] ensinamos na prancheta e, portanto, o BIM não prejudica.”
“Creio que a maior dificuldade realmente seja atravessar a fase de implantação, que pode demorar vários anos. No entanto, não vejo
possibilidade de que um bom curso simplesmente ignore o BIM.”
“O raciocínio de projeto de arquitetura é em grande parte visual, a visualização na tela ainda está longe de contemplar plenamente essa
visualidade e a linguagem da representação impressa (mesmo da tela) dos programas BIM, principalmente, nas etapas iniciais de projeto é
muito ruim. Além disso, há uma imprecisão necessária ao processo de criação do projeto que não é permitida nos programas de CAD. Ao
conceber uma solução preliminar não sei se a parede é de pedra ou de vidro, nos sistemas BIM, pelo que pude observar (não sou conhecedor
profundo) sem essa definição não é possível lançar uma configuração.”
“Para o desenho paramétrico de criação o BIM é uma ferramenta limitada e não tão adequada. No meu entender, é muito mais uma ferramenta
de gestão, um banco de dados poderoso, dotado de uma expressão gráfica (interface gráfica). Tanto é assim, que os maiores interessados são
as empresas construtoras, que utilizam seu poder de compra para levar os projetistas a utilizarem a ferramenta. Sou adepto do BIM, mas para
projetar existem outros programas mais adequados.”
“Assim que o docente se dispõe a usar BIM e outros softwares para projeto há também a dificuldade de apoio dos técnicos em ajudar. Há
principalmente a falta de treinamento e disposição para aprender algo novo. O professor acaba por ter que contar com alunos monitores que
levam tempo para se familiarizarem e em pouco tempo encerram a monitoria”.
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Sugestões
“A construção de material didático é importante, visto que o material disponibilizado pelos fornecedores de software foca as funcionalidades e
aspectos operacionais de seus produtos. A academia deve produzir material didático que confronta requisitos, não apenas, quanto à
representação e apresentação de projetos, como do próprio processo de projeto. Estamos desenvolvendo conteúdos didáticos em projetos de
iniciação científica com esta abordagem os quais são disponibilizados aos alunos interessados.”
“Penso que todas as dificuldades se resolveriam. Ao mesmo tempo, penso que BIM não deve desvincular-se de projeto. Não entender BIM
como ferramenta, mas como conceito, ajudaria a integrar os conceitos nas e com as disciplinas de projeto.”
“[...] Penso que, como em outros casos (CAD, SIG. etc.), são ferramentas e não devem configurar disciplinas especificas. Deveriam ser usadas
(e cobradas) nas demais disciplinas. Talvez num primeiro momento, oferecer cursos [...] inclusive para os professores, fora da grade horária.”
“A Escola deveria insistir no BIM, em especial nas engenharias de infraestrutura (civil, minas, petróleo etc.) e certos segmentos da industrial
(naval, mecânica etc.).”
“Creio que o vetor de pressão virá da necessidade de mercado e projetos de pesquisa. A inércia da escola é grande e em geral as mudanças
curriculares ocorrem após a consagração dos processos pela indústria da construção. Tenho certeza de que BIM fará parte do dia a dia dos
engenheiros em um futuro próximo. A escola deve antever isto, promover cursos, pesquisa e divulgar a importância e as vantagens de BIM para
projeto, construção, operação e manutenção de edificações. A implementação curricular ocorrerá, mas com certo atraso. Estamos ainda em um
contexto em que CAD não está bem assimilado no curso de graduação. O que se dirá acerca de BIM?”

Fonte: A autora, 2014
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5.5 Proposta para a introdução de BIM nos currículos analisados
No curso de Arquitetura, recomenda-se ensinar ferramentas BIM na disciplina
‘Computação Gráfica’ e introduzir conteúdos BIM nas disciplinas de ‘Tecnologia de
Construção’, uma vez que estas áreas estão, diretamente, relacionadas ao BIM e
existe interesse de alguns professores dessas disciplinas, conforme verificado na
Tabela 15.
A disciplina ‘Prática de Empreendimentos na Área de Edificações’, que ensina
alguns tópicos BIM, poderia se tornar uma disciplina BIM específica, e, para
cursá-la, os alunos deveriam ter concluído a disciplina ‘Computação Gráfica’, pela
qual eles obteriam conhecimentos e habilidades na ferramenta BIM.
A disciplina ‘Conforto Ambiental 6’ poderia ser integrada a uma disciplina de
Projeto, de forma que o aluno pudesse desenvolver um projeto e, ao mesmo
tempo, efetuar algumas análises.
Antes de defenderem o projeto de conclusão de curso, os alunos poderiam cursar,
no quarto ano, uma nova disciplina eletiva, intitulada ‘Ateliê BIM de Colaboração’,
que, por sua vez, poderia ser integrada à disciplina ‘Prática de Empreendimentos
na Área de Edificações’.
No curso de Engenharia Civil, ferramentas BIM poderiam ser ensinadas em
‘Representação Gráfica Digital’, para que os estudantes adquirissem uma base no
domínio da ferramenta, logo no início do curso. Um exercício de aplicação da
ferramenta BIM poderia ser realizado na disciplina ‘Topografia’, uma vez que
existe interesse do docente desta disciplina no que se refere ao desenvolvimento
de tutoriais.
Aos alunos, devem ser disponibilizadas oportunidades para que possam
desenvolver seus projetos utilizando ferramentas BIM. Um exemplo são os
projetos de ‘Sistemas Prediais’, pois existe interesse por parte dos professores
dessas disciplinas quanto ao ensino de BIM.
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A disciplina de ‘Transportes’ poderia ser reformulada para introduzir conteúdos
BIM, com o objetivo de ensinar aos alunos a integração de informações
representadas em CAD e GIS.
Além disso, poderia ser criada uma nova disciplina eletiva, intitulada ‘Ateliê BIM
de Colaboração’, também ofertada para alunos de Arquitetura e integrada com a
disciplina eletiva: ‘Gestão do Processo de Projeto. Dessa forma, os alunos de
engenharia civil aprenderiam conceitos e usos de BIM, além de desenvolverem
um projeto em equipe interdisciplinar.
Nos 3° e 4° anos, poderia ser criada uma disciplina obrigatória intitulada ‘Ateliê de
Integração', preferencialmente, no segundo semestre. Nesta disciplina, os alunos
desenvolveriam um projeto BIM com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas
ofertadas durante o ano.
Esta proposta de modificação para os dois currículos analisados pode ser
visualizada nas Figuras 33 e 34.
O primeiro passo, para introduzir BIM no currículo é conhecer as percepções dos
professores quanto ao que é BIM, dificuldades/obstáculos para implementá-lo no
ensino e sugestões. Por exemplo, nos currículos analisados a maioria dos
professores apontou como obstáculo:
a falta de integração de disciplinas do currículo, principalmente, na área de
Projeto e Gestão da Construção e
a falta de ‘espaço’ no currículo para incluir nova disciplina.
Com relação a estes maiores problemas uma solução é:
identificar as disciplinas com potencial BIM;
discutir o currículo; e
propor ensinar BIM em disciplinas existentes.

Figura 33 – Disciplinas com potencial BIM e proposta de nova(s) disciplina(s) para o curso de Arquitetura e Urbanismo
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Fonte: A autora 2014

Fonte: A autora 2014
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Figura 34 – Disciplinas com potencial BIM e proposta de nova(s) disciplina(s) para o curso de Engenharia Civil
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Verificamos, com este estudo, que também é preciso:
capacitar professores por meio de palestras, workshops, cursos fora da
grade horária, principalmente, para ensinar conceitos e usos de BIM;
desenvolver conteúdos didáticos em projetos de iniciação científica;
desenvolver módulos de ensino em parceria com empresas de AECO;
promover projetos de pesquisa sobre BIM
divulgar a importância e vantagens de BIM para o setor de AECO;
capacitar os técnicos de laboratório para auxiliarem o professor nas aulas
práticas;
promover treinamentos para monitores para auxiliarem o professor em sala
de aula; e
buscar o apoio de revendedores de software e de empresas de AECO.
Neste estudo, foram apresentadas algumas sugestões, porém, cabe ao docente
da disciplina, determinar quais habilidades BIM ele/ela pretende desenvolver nos
alunos.
Como

contribuição

desta

pesquisa

para

uma

Aplicação

à

Realidade,

apresentamos, no Capítulo 6, uma ferramenta para auxiliar os professores na
escolha dessas habilidades.
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CAPÍTULO 6
INSTRUMENTO PARA O PLANEJAMENTO DE DISCIPLINAS BIM
Na Aplicação à Realidade (5ª e última etapa da MP) procuramos transformar a
realidade problematizada em algum grau, alguns compromissos são assumidos,
dentre eles, o de desenvolver um instrumento para ser utilizado por professores
de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil com o propósito de, os ajudar a
planejar uma disciplina com conteúdos BIM.
Alguns resultados deste estudo foram apresentados na International Conference
on Computing in Civil and Building Engineering – ICCCBE2014 e 2014CIB W78,
em Miami (U.S) 92 e no XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente
Construído – ENTAC 2014, em Maceió (AL)93.

6.1 A proposta de implementação da ferramenta
Devido à importância de se ensinar conceitos e ferramentas BIM para estudantes
de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, várias escolas têm procurado
introduzir este assunto em seus currículos. No entanto, como o currículo já está
sobrecarregado e há pouco espaço para novas disciplinas, uma estratégia útil é
distribuir conteúdos BIM em diversas disciplinas do curso.
Com o objetivo de transformar a realidade em algum grau, esta pesquisa
investigou dois currículos de uma universidade pública do Estado de São Paulo. A
investigação envolveu a análise textual de ementas de disciplinas, assim como,
as respostas de um questionário que foi aplicado a professores das disciplinas
selecionadas. Como resultado, foi possível identificar alguns parâmetros, os quais
foram, posteriormente, sistematizados em forma de um instrumento.

6.1.1 A interface da ferramenta

92

O trabalho encontra-se publicado nos proceedings do referido evento, em Barison e Santos
(2014a).

93

O trabalho foi aceito para publicação nos anais do referido evento.
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A ferramenta proposta é um questionário on-line que fornece recomendações de
acordo com as respostas fornecidas pelo usuário.
Para implementar esse questionário, foi utilizado o Google Forms. O professor
fornece informações sobre a disciplina a ser analisada e seleciona as habilidades
BIM que pretende desenvolver. Ao final, é possível saber: quais conceitos e usos
de BIM estão relacionados com as habilidades BIM selecionadas, qual é o NPBIM
recomendado para a disciplina e que tipo de especialista BIM será possível
formar. O instrumento envia duas mensagens eletrônicas com recomendações:
uma para o respondente e outra para os autores.
Inicialmente, o respondente fornece as seguintes informações: nome da
universidade, nome do curso e nome da disciplina. Em seguida, o respondente
seleciona os conhecimentos prévios dos alunos que cursarão a disciplina (ver
Quadro 46). A partir desta seleção, a ferramenta informa qual é o NPBIM
recomendado para a disciplina e solicita que o usuário selecione as habilidades
que ele/ela pretende desenvolver.
No total, existem 235 habilidades BIM individuais distribuidas em 8 grupos e 51
sub-grupos. Ao usuário, são aparesentadas apenas as habilidades referentes ao
NPBIM menor ou igual ao NPBIM recomendado (Tabela 16).
Quadro 46 – Conhecimentos prévios e habilidades dos alunos
Grupo
I

Conhecimento prévio

Eles não possuem experiência em ferramentas BIM
Eles não conhecem conceitos BIM
Eles não possuem conhecimentos na área de AEC
Eles têm experiência em uma ferramenta BIM de sua área
Eles conhecem conceitos de BIM
Eles conhecem conceitos básicos de modelagem de dados

II

Eles sabem gerar documentações, quantidades e especificações a partir do
modelo BIM
Eles conhecem fundamentos de projeto
Eles sabem comunicar informações de projetos de arquitetura/engenharia
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Grupo

Conhecimento prévio
Todos do Grupo II

Eles têm experiência na utilização das principais ferramentas BIM
Eles conhecem técnicas avançadas de modelagem 3D
Eles conhecem padrões BIM e fluxo de trabalho BIM
Eles sabem utilizar um modelo BIM em processos 4D e 5D

III

Eles têm experiência profissional em AEC
Eles conhecem linguagem de programação
Eles conhecem materiais e métodos de construção
Eles conhecem tecnologia de construção
Eles conhecem sistemas do edifício
Todos dos Grupos II e III
Eles conhecem técnicas de BIM e processos relacionados

IV

Eles têm experiência de trabalho em equipes de projeto
Eles conhecem processos de formação e dinâmicas de equipes

Tabela 16 – Grupos de habilidades BIM de acordo com o NPBIM
NPBIM

Quantidade de Habilidades (N=235) Habilidades visíveis

Introdutório

9

9

Intermediário 46

46 + 9 = 55

Avançado

28

46 + 9 + 28 = 83

Profissional

152

46 + 9 + 28 + 152 = 235

Total

235

235

A identificação das habilidades BIM individuais (Quadro 47) baseou-se em
Succar, Sher e Williams (2013)

[2G],

no Computer Integrated Construction

Research Program (2011) e em Barison e Santos (2011a).
Depois que o usuário remete sua resposta, a ferramenta processa as informações
nela contidas e faz algumas recomendações úteis. Por exemplo, de acordo com
as habilidades selecionadas, a ferramenta determina um grupo de conceitos
(Quadro 48) e um grupo de usos de BIM (Quadro 49) relacionados a eles. Além
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disso, a ferramenta indica o nível cognitivo de cada conceito e uso, conforme o
NPBIM recomendado.
Quadro 47 – Agrupamentos de habilidades BIM individuais
N Grupo (N=8)

N

Subgrupo (N=51)

1. Técnicas

1

Habilidades técnicas Básicas

2

Gerenciamento de documentos

3

Específicas com equipamentos

4

Gerenciamento do Modelo

5

Modelagem e desenhos

6

Detalhamento e documentação

7

Gerenciamento geral

8

Gerenciamento estratégico

9

Gerenciamento organizacional

2. Gerenciais

10 Gerenciamento do cliente
11 Parcerias e alianças
12 Liderança

3. Administrativas

13 Finanças, custos e orçamentos
14 Administração geral
15 Procedimentos e políticas do escritório
16 Recursos humanos e recrutamento
17 Marketing
18 Licitações e aquisições
19 Observância e administração de contratos
20 Gerenciamento de risco
21 Controle de qualidade

4. Funcionais

22 Colaboração
23 Habilidades funcionais básicas
24 Gerenciamento do fluxo de trabalho e equipe
25 Gerenciamento do empreendimento
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N Grupo (N=8)

N

5. Operacionais

26 Planejamento e programação

Subgrupo (N=51)

27 Quantificação e estimativa
28 Uso geral do modelo
29 Análises e Simulações
30 Seleção e Especificação
31 Verificação e Monitoramento
32 Operação e Controle
33 Ligação e extensão
34 Concepção e conceitualização

6. De implantação

35 Desenvolvimento de componente
36 Guias e Manuais
37 Fundamentos de implementação
38 Padronização e templates
39 Testagem do processo e sistema
40 Treinamento técnico
41 Gerenciamento da biblioteca
42 Software e projeto de web

7. De suporte

43 Dados, arquivos e gerenciamento da rede
44 Suporte TI em geral
45 Resolução de problemas com software

8. Pesquisa & Desenv.

46 Facilitação de mudanças
47 Habilidades de avaliação e pesquisa
48 Planejamento e desenvolvimento de estratégia
49 Ensino e treinamento
50 Desenvolvimento e pesquisa geral
51 Engenharia do conhecimento

Fonte: Succar, Sher e Williams (2012) [2G]; Barison e Santos (2011a) e Computer
Integrated Construction Research Program (2011)
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Quadro 48 – Conceitos sobre BIM e níveis cognitivos recomendados para cada NPBIM
N=25

Conceitos relacionados ao BIM

1° e 2° ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Modelagem paramétrica
Propriedade intelectual do modelo e componentes
Programação Orientada a Objetos
Modelagem Generativa e Geometria Complexa
Integridade e Consistência de dados
Restrições e regras que definem comportamentos de objetos
Interoperabilidade
Padronização BIM
Novas formas de contratos (inclui IPD)
Fluxo de trabalho BIM
Nível de detalhe e nível de desenvolvimento do modelo
Segurança de dados
Aspectos legais e contratuais da implementação BIM
Repositório de informações e base central de dados
Ferramentas de comunicação e mídia
Compartilhamento de informações
Seleção e avaliação de ferramentas, processos e/ou tecnologias BIM
Mudanças em processos e procedimentos de gestão
Vantagens de BIM para projeto e construção e riscos associados
Mudança de papéis
Obstáculos na implementação BIM
Nível de maturidade e nível de capacidade BIM de organizações
Colaboração
Gerenciamento do fluxo de informações
Procedimentos de contratação/gestão

Aplicar
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Aplicar
Aplicar
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível
Não se aplica ao nível

Introdutório

3° e 4° ano

5° ano

Profissão

Intermediário

Avançado

Profissional

Aplicar
Entender
Aplicar
Aplicar
Entender
Aplicar
Entender
Entender
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Entender
Entender
Entender
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Entender
Entender
Entender
Entender
Entender
Aplicar

Avaliar
Aplicar
Analisar
Avaliar
Aplicar
Avaliar
Aplicar
Aplicar
Analisar
Analisar
Analisar
Aplicar
Aplicar
Analisar
Criar
Aplicar
Criar
Aplicar
Analisar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Aplicar
Analisar

Criar
Analisar
Avaliar
Criar
Criar
Criar
Criar
Analisar
Avaliar
Avaliar
Avaliar
Criar
Analisar
Criar
Avaliar
Avaliar
Avaliar
Criar
Criar
Analisar
Analisar
Analisar
Analisar
Analisar
Avaliar

Obs. Os termos em negrito foram adaptados do trabalho de Sacks e Pikas (2013) [30F] para a Taxonomia de Bloom Revisada.
Fonte: Adaptado de Sacks e Pikas (2013) [30F]

Quadro 49 – Usos de BIM, sua importância, fase no ciclo de vida e níveis cognitivos recomendados para cada NPBIM
N Usos de BIM (N=38)

Importância
Primári/Secund

Ciclo
Fases

1° e 2°
Introdutório

3° e 4°
Intermediário

5° ano e pós- Profissão
graduação
Avançado
Profissional

1 Modelagem de condições existentes

Primário

P/P/C/O

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

2 Estimativa de custos automatizada

Primário

P/P/C/O

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

3 Integração de BIM com ERP

Primário

P/P/C/O

Não se aplica ao nível

Entender

Entender

Aplicar

4 Extração de quantitativos automatizada

Primário

P/P/C/O

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

5 Planejamento das etapas da obra

Primário

P/P/C

Aplicar

Aplicar

Analisar

Criar

6 Seleção e Análise do terreno

Primário

P/P

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

7 Programação de espaços

Primário

P/P

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

8 Avaliação e revisão do projeto

Secundário

P/P

Não se aplica ao nível

Entender

Aplicar

Analisar

9 Modelagem com componentes catalogados

Primário

P

Aplicar

Aplicar

Aplicar

Analisar

10 Componentes customizados

Primário

P

Aplicar

Aplicar

Analisar

Criar

11 Modelagem de sólido/volume

Primário

P

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

12 Geração de ambientes imersivos

Secundário

P

Não se aplica ao nível

Entender

Aplicar

Analisar

13 Criação de renderizações e apresentações

Secundário

P

Entender

Entender

Entender

Analisar

14 Produção de desenhos de detalhes em 3D

Secundário

P

Não se aplica

Aplicar

Analisar

Avaliar

15 Geração automatizada de documentos e desenhos

Secundário

P

Entender

Entender

Aplicar

Analisar

16 Verificação/cumprimento do código de obras

Secundário

P

Entender

Entender

x

Analisar

17 Verificação da conformidade com os requisitos do Secundário

P

Entender

Entender

x

Analisar

programa/cliente
18 Análise energética

Primário

P

Entender

Entender

Entender

Analisar

19 Análise estrutural

Primário

P

Entender

Entender

Entender

x
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N

Usos de BIM (N=38)

Importância
Primári/Secund

Ciclo
Fases

1° e 2°

3° e 4°
Introdutório

Intermediário

5° ano e pósgraduação
Avançado

Profissão

Analisar

Avaliar

Profissional

20

Análise de iluminação

Primário

P

Não se aplica ao nível

Aplicar

21

Análise de ar-condicionado

Secundário

P

Não se aplica ao nível

Aplicar

Analisar

Avaliar

22

Análises e revisão de construtibilidade

Secundário

P

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

23

Simulação de evento discreto

Secundário

P

Não se aplica ao nível

Não se aplica

Entender

x

24

Avaliação de sustentabilidade (LEED, etc.)

Secundário

P

Não se aplica ao nível

Não se aplica

Aplicar

Avaliar

25

Outras análises de engenharia

Secundário

P

Não se aplica ao nível

Entender

Entender

x

26

Detecção de interferências

Primário

P/C

Não se aplica ao nível

Aplicar

Analisar

Avaliar

27

Coordenação 3D

Primário

P/C

Entender

Entender

Aplicar

Avaliar

28

Construção virtual

Secundário

C

Não se aplica ao nível

Entender

Entender

Aplicar

29

Fabricação/instalação controlada por computador Secundário

C

Entender

Entender

Aplicar

Analisar

30

Planejamento da utilização do canteiro

Primário

C

Aplicar

Aplicar

Analisar

Avaliar

31

BIM na obra

Secundário

C

Entender

Aplicar

Analisar

Criar

32

Planejamento e controle 3D

Primário

C

Entender

Entender

Aplicar

Analisar

33

Modelo de registro BIM

Primário

C/O

Entender

Entender

Aplicar

Analisar

34

Gerenciamento/manutenção da facilidade

Primário

O

Entender

Entender

Entender

Aplicar

35

Rastreamento/gerenciamento de espaços

Secundário

O

Entender

Entender

Entender

Aplicar

36

Gerenciamento do patrimônio

Secundário

O

Entender

Entender

Entender

Aplicar

37

Análises de sistemas do edifício

Primário

O

Não se aplica ao nível

Entender

Entender

Aplicar

38

Planejamento de desastres

Primário

O

Não se aplica ao nível

Entender

Entender

Aplicar

Obs. Os termos em negrito foram adaptados do trabalho de Sacks e Pikas (2013) [30F] p/ a Taxonomia de Bloom Revisada.
P, P, C, O = Planejamento, Projeto, Construção e Operação.

Fonte: Adaptado de Sacks e Pikas (2013) [30F] e Computer Integrated Construction Research Program (2011).
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A ferramenta também gera um gráfico que ajuda o usuário a visualizar quantas das
habilidades de cada especialista BIM e respectivos profissionais94 são desenvolvidas
na disciplina, conforme pode ser observado no exemplo das Figuras 35, 36 e 37.
Figura 35 – Profissionais do setor de Arquitetura, Engenharia Civil e Construção no
Brasil, que são abordados na disciplina

Fonte: A autora, 2014

94

Profissionais do mercado nacional que desempenham as funções de especialistas BIM.
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Figura 36 – Especialistas BIM do eixo de carreira profissional que são abordados na
disciplina

Fonte: A autora, 2014
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Figura 37 – Especialistas BIM do eixo de carreira gerencial que são abordados na
disciplina

Fonte: A autora, 2014
Em futura versão da ferramenta pretende-se substituir os gráficos das Figuras 35, 36
e 37 pelo gráfico (Radar) apresentado na Figura 38.
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Figura 38 – Profissionais do setor de Arquitetura, Engenharia Civil e Construção no
Brasil e especialistas BIM que são abordados na disciplina

Fonte: A autora, 2014
As 235 habilidades BIM individuais são discriminadas no Quadro 50. Os conceitos e
usos de BIM relacionados com cada uma das 235 habilidades BIM individuais são
apresentados no Quadro 52.
Por fim, a ferramenta informa as características do NPBIM recomendadas para a
disciplina, em termos de tipos de projetos que podem ser conduzidos e tipos de
colaboração que podem ser formados (BARISON; SANTOS 2011b), como pode ser
observado nos quadros 53 e 54. Além disso, sugere recursos para cada uso de BIM
(Quadro 51).

Quadro 50 – Habilidades BIM individuais e respectivos NPBIM, Especialistas BIM e profissionais relacionados
Competência BIM
Habilidades Técnicas - Básicas
1 Usar um ou mais software BIM em projetos de uma disciplina (estrutura, arquitetura,
etc.).
2 Usar software BIM em grandes projetos colaborativos.
3 Usar extensões de softwares (plug-ins) dentro da ferramenta BIM principal.
4 Criar, manipular, navegar e fazer pequenas revisões em um modelo 3D.
5 Revisar extensivamente um modelo 3D.
6 Usar ferramenta de verificação do modelo.
Habilidades Técnicas - Gestão de documentos
7 Usar um sistema de gerenciamento de documento para compartilhar arquivos com
partes externas.
8 Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo para guardar e compartilhar
melhores práticas BIM, material de treinamentos e padrões de modelagem.
9 Identificar a documentação necessária para fluxos baseados em BIM.
Habilidades Técnicas - específicas com equipamentos
10 Usar impressora 3D.
11
12
13
14

Usar equipamentos para ambientes imersivos.
Usar lousa interativa.
Usar smart phones com BIM apps.
Usar tablets com BIM Apps.

OBS: ver resumo das principais funções de especialistas BIM no Quadro 28

NPBIM

Especialista

Profissional

Intermediário

Modelador 3D

Projetista

Avançado
Intermediário
Introdutório
Intermediário
Intermediário

Modelador 3D
Analista BIM
Modelador 3D
Modelador 3D
Modelador 3D

Projetista
Projetista
Projetista
Projetista
Projetista

Avançado

Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Modelador de
Fabricação
Facilitador BIM
Facilitador BIM
Facilitador BIM
Facilitador BIM

Projetista

Avançado
Profissional

Introdutório
Intermediário
Intermediário
Intermediário
Intermediário

Projetista
Projetista
Projetista
Projetista

Continua
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Competência BIM

NPBIM

Especialista

Profissional

Avançado
Profissional

Gerente do Modelo
Gerente do Modelo

Coord. de Projetos
Coord. de Projetos

Profissional
Profissional

Gerente do Modelo
Gerente do Modelo

Profissional

Gerente do Modelo

Idem anterior
Gerente de
Construção
Coord. de Projetos

Profissional

Gerente do Modelo

Coord. de Projetos

Profissional

Gerente do Modelo

Coord. de Projetos

Profissional

Gerente do Modelo

Coord. de Projetos

Profissional

Gerente do Modelo

Coord. de Projetos

Profissional

Gerente do Modelo

Coord. de Projetos

25 Usar ferramentas de autoria BIM para criar modelos corretos e precisos.
26 Gerar modelos BIM utilizando um conjunto pré-definido de padrões e diretrizes.
27 Usar funcionalidades de desenho disponíveis nas ferramentas BIM para criar
desenhos 2D.
28 Trabalhar independentemente usando uma ferramenta BIM.

Intermediário
Intermediário
Introdutório

Modelador 3D
Modelador 3D
Modelador 3D

Projetista
Projetista
Projetista

Intermediário

Projetista

29 Saber como usar eficientemente uma ferramenta BIM no trabalho.
30 Saber como usar eficientemente ferramentas de planejamento de espaço

Intermediário
Intermediário

Modelador, Analista
Operador, Facilitador
e Verificador
Idem anterior
Modelador 3D

Habilidades Técnicas - Gerenciamento do modelo
15 Verificar um modelo BIM quanto a erros de modelagem comuns.
16 Manter um modelo BIM de acordo com os padrões de modelagem configurados
pela organização ou pela equipe de modelagem.
17 Gerenciar modelos BIM em projetos BIM colaborativos.
18 Atualizar modelos BIM de acordo com as condições ‘as-built’.
19 Coordenar modelos BIM multi-disciplinares desenvolvidos por outros participantes
do projeto.
20 Desenvolver protocolos BIM detalhados para padronizar o processo de entrega de
modelos BIM e serviços relacionados.
21 Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos para nomear detalhes 2D,
detecção de interferências e protocolos para colaboração.
22 Gerenciar o nível de desenvolvimento de modelos BIM usando MPS (Model
Progression Specifications) ou um sistema similar.
23 Estabelecer um grupo de protocolos para nomear modelos, componentes,
parâmetros, detalhes, etc..
24 Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos usados em reuniões (troca de
dados e backup, manutenção e propriedade do modelo, modelagem, etc.).
Habilidades Técnicas - Modelagem e desenhos

Projetista
Projetista

Continua
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NPBIM

Especialista

Profissional

Intermediário
Intermediário

Projetista
Projetista

Intermediário

Modelador BIM
Modelador de
Instalações
Idem anterior
Modelador de
Instalações
Modelador BIM

Intermediário

Modelador BIM

Projetista

Intermediário

Modelador BIM

Projetista

Intermediário

Modelador BIM

Projetista

Profissional
Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Consultor BIM

Profissional

Consultor BIM

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Profissional

Consultor BIM

Avançado

Consultor BIM

Profissional

Consultor BIM

Habilidades Técnicas - Detalhamento e documentação
31 Gerar desenhos 2D com precisão aceitável para a documentação da construção.
32 Gerar detalhes de construção dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
33 Identificar o nível certo de detalhe da informação para incluir em documentos.
34 Fazer bom uso de detalhes pré-definidos ou padronizados como parte de um fluxo de
trabalho BIM interno.
35 Gerar renderizações de qualidade profissional usando um modelo BIM - usado
simultaneamente para documentação ou detalhamento.
36 Gerar renderizações de qualidade profissional usando ferramentas de visualização
especializadas.
37 Gerar animação 3D para visualizações internas e externas (walk-through, fly-through)
dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
38 Gerar e editar videos de alta qualidade para apresentações a partir de modelos
criados primeiramente para projeto, construção ou operação de edificações.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento geral
39 Gerar uma declaração de Missão cobrindo a implementação de BIM dentro da sua
organização.
40 Quantificar benefícios e riscos do negócio a partir do uso de ferramentas e fluxos de
trabalho BIM.
41 Definir o papel que o Gerenciamento Senior assume na promoção da implementação
BIM dentro de sua organização.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento estratégico
42 Estabelecer as metas BIM e os objetivos BIM de uma organização de acordo com a
sua visão global do negócio.
43 Identificar os usos de BIM que deveriam ser alcançados por sua organização.
44 Desenvolver uma estratégia BIM detalhada para sua organização.

Avançado
Avançado

Projetista
Projetista
Projetista

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Continua
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Competência BIM
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento organizacional
45 Identificar os impedimentos organizacionais (por exemplo, cultura não colaborativa,
separação de disciplinas, etc.) para implementação de fluxos de trabalho BIM
colaborativos dentro de sua organização.
46 Identificar mudanças em processos organizacionais necessárias para beneficiar-se
de ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
47 Definir uma hierarquia de responsabilidades (uma força tarefa BIM ou similar)
conforme necessário para iniciar ou melhorar fluxos BIM internos dentro de sua
organização.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento do cliente
48 Garantir que o cliente tenha uma compreensão do valor das ferramentas e fluxos de
trabalho BIM atualmente usados (ou que serão usados) no projeto.
49 Identificar os objetivos e requisitos do cliente que podem ser entregues por meio de
fluxo de trabalho baseado no modelo.
50 Usar os entregáveis gerados a partir do uso de ferramentas e fluxos de trabalho BIM
para gerar novos negócios em sua organização.
Habilidades Gerenciais - Parcerias e alianças
51 Descrever as vantagens de Gestão Integrada de Empreendimentos (Integrated
Project Delivery - IPD) aos participantes do empreendimento.
52 Conduzir atividades e protocolos para aumentar a confiança e o respeito mútuo entre
os participantes do empreendimento.
53 Definir responsabilidades de longo prazo, incluindo Propriedade Intelectual, do
modelo BIM ou de componentes BIM.
Habilidades Gerenciais - Liderança
54 Convencer pessoas a investigar e adotar novas abordagens para resolver problemas
de fluxo de trabalho dentro de sua organização.
55 Liderar pelo exemplo (por exemplo, receber treinamento adequado conforme exige
seu papel) quando se tratar de novas tecnologias e processos.
56 Estabelecer diretrizes claras para outros seguirem quando se tratar da adoção de
novas tecnologias e processos.

NPBIM

Especialista

Profissional

Avançado

Consultor BIM

Gerente de
projetos

Avançado

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Avançado

Profissional
Profissional
Profissional

Avançado
Profissional
Profissional

Profissional
Profissional
Profissional
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Habilidades Administrativas - Finanças, custos e orçamentos
57 Monitorar os custos relacionados à implementação de BIM e diferenciá-los de outros
custos de Tecnologia de Informação.
58 Gerar custos do empreendimento baseados em entregáveis BIM e seus fluxos de
trabalho em vez de utilizar desenhos 2D.
59 Gerar um plano financeiro para satisfazer os requisitos da implementação de BIM dentro
de sua organização.
Habilidades Administrativas - Administração Geral
60 Desenvolver ou aplicar métricas para monitorar o progresso (ou falta dele) na
implementação de BIM dentro de sua organização.
61 Gerar os processos gerenciais e templates necessários para facilitar implementação
BIM dentro de sua organização.
62 Organizar iniciativas para encorajar os funcionários a adotar ferramentas e fluxos de
trabalho BIM dentro de sua organização.
Habilidades Administrativas - Procedimentos e políticas do escritório
63 Usar 'Business Process Model and Notation' (BPMN) ou similar para documentar
processos internos dentro de sua organização.
64 Adotar novos procedimentos e políticas que promovam o uso de fluxos de trabalho BIM
e a geração de novos entregáveis BIM.
65 Testar se (ou não) atuais políticas e procedimentos do escritório permitem ou
desencorajam o uso de ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Habilidades Administrativas - Recursos humanos e recrutamento
66 Detalhar os papéis e responsabilidades de um Gerente BIM, Gerente do Modelo ou
cargos similares.
67 Preparar descrições detalhadas de emprego para atrair indivíduos em um nível
adequado de competência BIM para sua organização.
68 Identificar os efeitos de fluxos de trabalho BIM sobre atividades de recursos humanos
(recrutamento,indução e retenção) dentro de sua organização.
69 Identificar a combinação certa de habilidades e conhecimento BIM necessários dentro
de sua organização para entregar empreendimentos BIM colaborativos.

NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente do
Modelo
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Coord. de
Projetos
Gerente de
projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM do
Escritório/Const.

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Profissional
Profissional
Avançado
Avançado
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Habilidades Administrativas - Marketing
70 Desenvolver um plano de marketing BIM com base em uma estratégia de marketing
focada em BIM.
71 Alinhar a estratégia de marketing de sua organização com as suas reais capacidades
BIM.
72 Gerar uma declaração de capacidade BIM ou similar para refletir a capacidade BIM de
sua organização.
Habilidades Administrativas - Licitações e aquisições
73 Desenvolver indicadores de desempenho de um projeto BIM e parâmetros claros que
possam ser usados para medir o sucesso do projeto.
74 Emitir um pedido de proposta (Request For Proposal - RFP) ou pedido de qualificação
(Request For Qualification - RFQ) aos participantes do projeto que articule com clareza
as pretenções de descrição, escopo, orçamento, cronograma e objetivos do projeto.
75 Desenvolver especificações de aquisições BIM para grandes projetos BIM
colaborativos.
Habilidades Administrativas - Observância e administração de contratos
76 Gerenciar progresso, pagamentos de compensação e outras tarefas relevantes
conforme necessário durante a entrega de projetos BIM colaborativos.
77 Administrar contratos e gerenciar a entrega de projetos BIM colaborativos grandes ou
complexos.
78 Identificar o relacionamento contratual mais adequado para diferentes tipos de
empreendimentos BIM colaborativos.
Habilidades Administrativas - Gerenciamento de risco
79 Avaliar os riscos associados com o uso de modelos BIM para o projeto, construção ou
operação de facilidades.
80 Desenvolver um plano de Gerenciamento de Risco específico para projetos BIM
colaborativos.
81 Identificar e avaliar os riscos associados com a entrega de projetos BIM colaborativos.

NPBIM
Profissional

Especialista

Profissional

Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente do
Modelo

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Profissional

Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos

Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente de
projetos
Gerente de
projetos
Gerente de
projetos

Profissional

Profissional

Profissional
Avançado
Profissional
Profissional
Avançado

Gerente de
Marketing
Idem anterior

Profissional
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Habilidades Administrativas - Controle de qualidade
82 Monitorar a conformidade de entregáveis BIM quanto a códigos e padrões aplicáveis.

NPBIM
Profissional

83 Avaliar a qualidade da documentação desenvolvida para guiar fluxos de trabalho BIM internos. Profissional
84 Desenvolver mecanismos para monitorar a qualidade do projeto onde modelos BIM são o
Profissional
principal método de entrega.
85 Determinar a qualidade da documentação emitida por uma organização em relação a padrões Profissional
estabelecidos (por exemplo, ISO 9001).
Habilidades Funcionais - Colaboração
86 Preparar um acordo sobre protocolos de propriedade do modelo com outros participantes do Profissional
empreendimento ao iniciar (ou antes de iniciar) projetos BIM colaborativos.
87 Preparar um acordo sobre padrões de modelagem com outros participantes do
Profissional
empreendimento ao iniciar (ou antes de iniciar) empreendimentos BIM colaborativos.
88 Coordenar entregáveis BIM com outros participantes do projeto e fornecedores de serviços
Profissional
BIM.
89 Avaliar as qualificações BIM de outros participantes do projeto antes de engajá-los em um
Profissional
projeto BIM colaborativo.
90 Atuar como o Facilitador BIM durante a entrega de projetos BIM colaborativos.
Profissional
91 Gerar ou customizar um Plano de Gerenciamento BIM de acordo com exigências específicas Profissional
de um projeto BIM colaborativo.
92 Usar um Plano de Gerenciamento BIM ou similar para facilitar o processo de colaboração do Profissional
projeto.
Habilidades Funcionais - Básicas
93 Determinar os requisitos básicos para a implementação BIM dentro de sua organização.
Avançado
94 Definir Terminologia BIM Comum e identificar alguns entregáveis BIM.
95 Entender a diferença entre um modelo integrado e um modelo federado e como estes afetam Avançado
fluxos de trabalho BIM internos.
Intermediário
96 Explicar, em termos gerais, como ferramentas BIM podem ser usadas para simulação e
análise de projeto.
Intermediário
Estabelecer
quais
ferramentas
BIM
são
necessárias
para
simulação
e
análise
de
um
projeto.
97
Introdutório

Especialista

Profissional

Gerente do
Modelo
Idem anterior
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos
Idem anterior
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Idem anterior
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Idem anterior
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Consultor BIM

Gerente de
projetos
Idem anterior
Coord. de
Projetos
Projetista
Projetista

Idem anterior
Gerente do
Modelo
Analista BIM
Analista BIM
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Habilidades Funcionais - Gerenciamento do fluxo de trabalho e da equipe
Avaliar como Especificações de Desenvolvimento do modelo (Model Progression
98
Specifications - MPS) ou similar são usadas pelos participantes do projeto em projetos
BIM colaborativos.
99
Usar COBie95 ou uma especificação similar para gerenciar a entrega de informações.
100 Usar mídia social para comunicar conhecimento BIM e notícias cobrindo
empreendimentos BIM com funcionários.
101 Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo ou um sistema de gerenciamento de
documentos para gerenciar informação armazenada e compartilhada.
102 Preparar
uma estratégia
de gestão dado
informação
para gerenciar empreendimentos BIM.
Habilidades
Funcionais
- Gerenciamento
empreendimento
103 Determinar quais recursos e requisitos BIM são necessários para gerar os entregáveis
BIM específicos para cada projeto.
104 Preparar ou revisar criticamente as especificações de serviço esperadas dos participantes
do projeto que usam ferramentas e fluxos de trabalho BIM
105 Preparar ou revisar criticamente as especificações de entrega para projetos que usam
ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
106 Preparar ou revisar criticamente as especificações para projetos usando ferramentas e
fluxos de trabalho BIM.
107 Gerenciar um projeto onde modelos BIM são o principal método de projeto, construção ou
operações.
Habilidades Operacionais - Planejamento e programação
108 Usar modelos BIM para planejamento da construção.
109
110
111
95

Usar modelos BIM para fluxo e Logística da construção.
Usar modelos BIM para cronograma baseado na posição.
Avaliar cronograma de construção com o auxílio de um modelo BIM 3D.

NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos

Profissional
Intermediário

Idem anterior
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Idem anterior
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo
Gerente do
Modelo

Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos
Coord. de
Projetos

Profissional

Consultor BIM

Profissional
Profissional
Profissional

Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior

Gerente de
Construção
Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior

Avançado
Profissional
Intermediário
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

“Estou considerando que não temos um padrão como COBie e que o profissional deverá ser capaz de criar uma especificação própria da empresa.”
(ESPECIALISTA 1).
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NPBIM

Especialista

Profissional

Intermediário

Modelador de Custos

Orçamentista

Intermediário
Intermediário

Modelador de Custos
Modelador de Custos

Profissional

Modelador de Custos

Profissional
Intermediário
Intermediário

Modelador de Custos
Modelador de Custos
Modelador de Custos

Orçamentista
Projetista e
Orçamentista
Coord. de Projetos
Orçamentista
Idem anterior
Orçamentista
Orçamentista

Profissional
Intermediário
Intermediário
Intermediário

Gerente BIM da Facilidade
Modelador de Etapas
Consultor BIM
Modelador de Custos
Gerente do Modelo

Coord. de Projetos
Projetista

Avançado
Avançado
Avançado
Avançado

Modelador 3D
Operador BIM
Operador BIM
Modelador de Fabricação

Projetista
Projetista
Projetista
Projetista

96

Habilidades Operacionais - Quantificação e estimativa
112 Preparar e atualizar Relatórios de Custos ligados diretamente a modelos
BIM.
113 Usar outras ferramentas especializadas para estimar custos.
114 Extrair quantitativos e estimar custos de modelos BIM.
115

Definir procedimentos de modelagem visando uma precisa extração de
quantitativos. 97
116 Identificar quantitativos dependendo do nível de estimativa desejado.
117 Extrair quantitativos que possam ser utilizados para fazer estimativas.
118 Inserir informações de custos no modelo BIM. 98
Habilidades Operacionais - Uso geral do modelo BIM
119 Preparar e usar modelos BIM para rastreamento e manutenção de bens.
120 Preparar um modelo BIM que possa ser ligado ou vinculado a um
cronograma de construção.
121 Produzir modelos BIM para extração de quantitativos.
122 Usar ferramentas BIM para conduzir coordenação espacial e detecção de
interferências.
123 Produzir modelos BIM a partir de Laser Scan.
124 Manipular, navegar e revisar modelos 'as-built'.
125 Manipular, navegar e revisar modelos BIM para gestão de facilidades.
126 Entender e criar modelos de fabricação.

Projetista
Projetista

Continua

96

“Sobre este tópico, o que eu percebo é que o orçamentista só fará uso de tabelas exportadas pelos projetistas dentro do sistema de gestão financeira da
empresa. A menos que exista uma customização da ferramenta BIM que a conecte ao sistema de gestão. Ex,: Sienge & Revit.” (ESPECIALISTA 1)
97
“Este item (115), eu acredito que deveria ser atribuição da coordenação de projetos em conjunto com o departamento de Orçamentos.” (ESPECIALISTA 1)
98
“Eu, particularmente, acredito que dados de custos NÃO DEVEM existir no modelo BIM. O modelo deve apenas subsidiar dados geométricos (áreas, volumes
etc.) por meio de tabelas que podem ser exportadas e depois importadas em sistemas de gestão financeira. Eu eliminaria este item do quadro.” (ESPECIALISTA
1)
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Habilidades Operacionais - Análises e simulações
127 Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise térmica de um espaço, zona
ou edifício.
128 Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise estrutural.
129 Usar ferramentas BIM para uma análise de terrenos.
130 Usar ferramentas BIM para simulações de saúde e segurança na obra.
131

Usar ou produzir modelos BIM para análise do uso de energia e desempenho
de edificações.
132 Usar modelos BIM para criar ambientes imersivo.
133 Usar ferramentas BIM para simulações de entrada e saída.
134 Usar modelos BIM para conduzir validação e verificação de código.
135 Ligar modelos BIM e componentes do modelo a cronogramas de construção e
gerar básicas simulações 4D.
136 Usar ferramentas BIM no canteiro de obras (ou também conhecido como BIM
na obra).
137 Usar ferramentas BIM para explorar o uso potencial da radiação solar sobre
um específico edifício ou terreno.
138 Usar ferramentas BIM para os propósitos de conformidade com os requisitos
do programa/cliente.
Habilidades Operacionais - Seleção e Especificação
139 Usar ferramentas BIM para especificações de construção.
140 Decidir quais ferramentas e templates são necessários para fazer ou trocar
especificações COBie.
141 Estabelecer padrões de Impacto Ambiental específicos do mercado como
Green Star e LEED.
142 Selecionar Protocolos de Modelagem que produzam estimativas de custo
precisas e padronizadas.

NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Analista BIM

Projetista

Profissional
Profissional
Profissional

Analista BIM
Analista BIM
Analista BIM

Profissional

Analista BIM

Projetista
Projetista
Gerente de
Construção
Projetista

Avançado
Profissional
Profissional
Intermediário

Projetista
Projetista
Projetista
Projetista

Profissional

Analista BIM
Analista BIM
Analista BIM
Modelador de Etapas
e Coordenador BIM
Analista BIM

Intermediário

Analista BIM

Projetista

Avançado

Analista BIM

Coord. de Projetos
e Projetista

Intermediário
Intermediário

Modelador 3D
Gerente do Modelo

Projetista
Coord. de Projetos

Intermediário

Modelador 3D

Projetista

Profissional

Modelador de Custos

Orçamentista

Projetista
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NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Profissional

Gerente BIM da
Facilidade
Gerente BIM da
Facilidade
Consultor BIM

Profissional

Consultor BIM

Habilidades Operacionais - Operação e Controle
147 Usar uma impressora 3D para fazer maquetes físicas a partir de modelos BIM.

Gerente de
Facilidades
Gerente de
Facilidades
Gerente de
Construção
Projetista Gerente
de Construção

Introdutório

148
149

Operar uma Laser Scanner (algum tipo) para determinar dimensões espaciais.
Operar um equipamento de layout de construção (um Trimble Field Link ou
similar) para encontrar a locação precisa no terreno.
Habilidades Operacionais - Ligação e extensão
150 Ligar uma biblioteca de componentes do modelo hospedada externamente a
modelos BIM.
151 Ligar modelos BIM a Integrated Workplace Management Systems (IWMS).

Profissional
Profissional

Modelador de
Fabricação
Facilitador BIM
Facilitador BIM

Projetista
Projetista

Avançado

Modelador 3D

Projetista

Profissional

152
153

Avançado
Introdutório

Gerente BIM da
Facilidade
Modelador BIM
Gerente do Modelo

Gerente de
Facilidades
Projetista
Coord. de Projetos

Gerente BIM da
Facilidade

Gerente de
Facilidades

Habilidades Operacionais - Verificação e Monitoramento
143 Empregar modelos BIM para monitorar utilização de espaço em tempo real,
assim como, de edifícios e outras facilidades.
144 Usar modelos BIM para monitoramento e/ou gerenciamento do desempenho
do edifício.
145 Usar modelos BIM - ligados a cronogramas planejados - para acompanhar o
progresso real da construção.
146 Usar ferramentas BIM para atualizar o modelo de registro BIM.

154

Ligar modelos BIM a Geographic Information System (GIS).
Conhecer e entender o Geographic Information System (GIS) quando ligado
aos modelos BIM.
Entender e manipular Computerized Maintenance Management System
(CMMS) e Building Automation System (BAS) que são ligados ao modelo BIM.

Profissional

Profissional

Projetista

Continua
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Habilidades Operacionais - Concepção e conceitualização
155 Fazer renderizações fotorealísticas fora de ferramentas BIM
(diretamente ou indiretamente).
156 Usar modelos BIM para Gerenciamento de Espaço.
157 Usar ferramentas BIM como uma ferramenta principal para concepção
de um espaço, estrutura ou um sistema do edifício.
158 Usar ferramenta BIM para gerar uma representação aproximada de
um espaço através de geometria abstrata ou básica e identificar
relacionamentos espaciais.
159 Utilizar ferramenta de Modelagem Generativa para conceber uma
Geometria estruturalmente complexa.
Habilidades de Implantação - Desenvolvimento de componente
160 Comparar a qualidade dos componentes do modelo com padrões
organizacionais estabelecidos em projetos ou pela indústria.
161 Preparar uma Estratégia de Componente do Modelo para desenvolver,
armazenar e verificar a qualidade de Componentes do Modelo.
162 Produzir componentes do modelo paramétricos e complexos.
163 Produzir básicos componentes do modelo que estejam em
conformidade com os padrões de modelagem da organização.
164 Customizar os componentes básicos que estejam em conformidade
com os padrões de modelagem da organização.
Habilidades de Implantação - Guias e manuais
165 Preparar pessoalmente um guia ou manual BIM.
166
167
168
169

Produzir material educacional áudio-visual sobre requisitos BIM,
entregáveis e fluxos de trabalho baseados no modelo.
Documentar quais lições foram aprendidas por sua organização e
fazer Recomendações para Melhores Práticas.
Produzir um guia de Gerenciamento do Modelo ou algo similar.
Delinear um plano de Gerenciamento BIM ou algo similar.

NPBIM

Especialista

Profissional

Intermediário

Modelador 3D

Projetista

Profissional
Intermediário

Gerente BIM da Facilidade
Modelador 3D

Gerente da Facilidade
Projetista

Intermediário

Modelador 3D

Projetista

Intermediário

Modelador 3D

Projetista

Profissional

Gerente do Modelo

Profissional

Gerente do Modelo

Projetista e Coord. de
Projetos
Gerente de Projetos

Intermediário
Introdutório

Gerente do Modelo
Modelador 3D

Projetista
Projetista

Introdutório

Modelador 3D

Projetista

Profissional

Gerente BIM

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Idem anterior

Profissional

Idem anterior

Gerente BIM

Profissional
Profissional

Gerente do Modelo
Gerente do Modelo

Gerente BIM
Gerente BIM

Gerente BIM
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Habilidades de Implantação - Fundamentos de Implementação
170 Entender a fase de transição requerida de sua organização para migrar, a
partir de fluxos de trabalho baseados em CAD, para fluxos baseados no
modelo.
171 Comparar diferentes ferramentas BIM e selecionar aquela que é mais
adequada para a sua organização.
172 Entender as questões básicas envolvidas na implantação de BIM em uma
organização.
Habilidades de Implantação - Padronização e templates
173 Desenvolver uma série de templates de ferramentas BIM para serem usados
em projetos BIM.
174 Conduzir um grupo de atividades e tarefas pré-definidas para iniciar,
conduzir e revisar projetos BIM.
175 Produzir fluxos de trabalho BIM internos, bem definidos e padronizados para
projetos.
176 Preparar listas de verificação, listas de tarefas ou fluxogramas para orientar
os funcionários na produção de modelos BIM.
Habilidades de Implantação - Testagem do processo e sistema
177 Investigar a eficiência de Fluxos de Trabalho BIM Colaborativos e
estabelecer se estes precisam ser padronizados, revisados ou rejeitados.
178 Utilizar listas de verificação pré-definidas para conduzir auditorias
processuais em Fluxos de Trabalho BIM Internos.
179 Investigar a adequação de Fluxos de Trabalho BIM Internos depois que um
projeto BIM foi entregue ou completado.

NPBIM

Especialista

Profissional

Introdutório

Gerente BIM do
Escritório/construtora

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente BIM do
Escritório/Construtora

Coord. de Projetos,
Gerente BIM
Projetista
Gerente BIM

Intermediário

Profissional

Gerente BIM

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente do Modelo

Gerente BIM

Gerente BIM

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente do Modelo

Profissional

Gerente do Modelo

Gerente BIM

Profissional
Profissional
Profissional

Profissional

Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM

Gerente BIM
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Habilidades de Implantação - Treinamento técnico
180 Desenvolver/utilizar um registro de habilidades, um diário de treinamento ou
similar para acompanhar e registrar habilidades existentes e recém adquiridas.
181 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Suporte BIM.
182 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Gerenciamento BIM.
183 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Funcionários BIM.
184 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe Técnica BIM.
185 Produzir um Programa de Treinamento BIM (gráfico de Gantt ou similar).
186 Produzir e desenvolver um Plano Detalhado de Treinamento BIM.
Habilidades de Implantação - Gerenciamento da biblioteca BIM
187 Escolher protocolos específicos que permitam a equipe técnica manter uma
Biblioteca de Componentes do Modelo dentro de uma organização.
188 Estabelecer uma extensa Biblioteca de Componentes do Modelo, conforme
necessário, para uma entrega eficiente de projetos BIM por sua organização.
189 Usar ferramentas especializadas para organizar e gerenciar Componentes do
Modelo em sua organização.
Habilidades de suporte - Software e projeto de web
190 Formular um website básico (usando HTML, CSS e/ou XSLT). 99
191

Escrever um código em qualquer linguagem de programação moderna.

192

Desenvolver ferramentas/extensões para melhorar os Entregáveis de Projeto
produzidos com ferramentas BIM.

NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior
Idem anterior

Gerente BIM

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Gerente do Modelo

Gerente BIM

Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Intermediário
Profissional

Profissional
Avançado
Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Modelador 3D
Gerente de
Desenvolvimento &
Marketing

Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM

Projetista
Gerente BIM
Gerente BIM

Gerente de TI
Gerente de TI
Gerente BIM
Gerente de TI
Gerente BIM

Continua
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“Eu acrescentaria XSLT.” (ESPECIALISTA 1).
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NPBIM

Habilidades de suporte - Dados, arquivos e gerenciamento da rede
193 Procedimentos de atualização e instalação de rede, hardware e software.

Profissional

194

Profissional

Cuidar regularmente da proteção de dados, (modelo, desenhos, e-mails,
documentos, base de dados, etc.).
195 Seguir uma estrutura de pasta padronizada para armazenar modelos
BIM, documentos, desenhos 2D e outros dados.
196 Mapear os requisitos de troca (Exchange Requirements - ER) de
informações para classes IFC.
197 Fazer propostas para novas extensões IFC.
198 Garantir a integridade de dados que são trocados.
Habilidades de suporte - Suporte TI em geral
199 Monitorar o uso de licenças de software e estabelecer quando algumas
licenças diferentes (ou adicionais) são necessárias para atender as
necessidades de sua organização.
200 Ajudar outros a resolver problemas de software que não sejam aqueles
relacionados a ferramentas BIM.
201 Ajudar outros a resolver problemas básicos de hardware.
202 Seleção e Instalação de Hardware.
203
204
205

Desenvolver um Programa de Instalação de Hardware BIM.
Desenvolver especificações detalhadas para Hardware BIM.
Avaliar se seus equipamentos e hardwares disponíveis são apropriados
para Implantação de BIM em sua organização.
Habilidades de suporte - Resolução de problemas com software
206 Gerenciar o relacionamento entre sua organização e seu
fornecedor/revendedor de ferramentas BIM.
207 Decidir quais ferramentas BIM você é capaz de dar suporte em um
ambiente organizacional.
208 Executar tarefas de suporte para ferramentas BIM.
209 Examinar questões básicas relacionadas com as principais ferramentas
BIM usadas por sua organização.

Especialista

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Idem anterior

Gerente de TI

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Especialista em
Modelagem
Idem anterior
Idem anterior

Projetista
Coord. de Projetos
Coord. de Projetos
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora

Gerente de TI
Gerente BIM

Profissional

Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Idem anterior
Idem anterior

Gerente de TI
Gerente BIM
Gerente de TI
Gerente de TI
Gerente BIM
Idem anterior
Gerente BIM
Gerente BIM

Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Idem anterior
Idem anterior
Gerente BIM do
Escritório/Construtora

Profissional

Gerente BIM do
Escritório
Gerente BIM do
Escritório/Construtora
Idem anterior
Gerente BIM do
Escritório/Construtora

Profissional
Profissional
Profissional

Gerente de TI

Gerente de TI
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
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Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Facilitação de mudanças
210 Estabelecer o tempo e velocidade corretos para a implementação BIM de
forma a permitir ou remediar Resistência a Mudanças.
211 Adotar uma abordagem bem definida para identificar a Resistência a
Mudanças ou a Saturação a Mudanças durante o processo de Implantação
de BIM.
212 Encorajar a exploração de fluxos de trabalho e soluções BIM não
tradicionais.
213 Adotar uma estratégia ou abordagem bem definidas de Gerenciamento de
Mudanças.
214 Engajamento com a Indústria e Compartilhamento do Conhecimento.
215 Compartilhar seu conhecimento BIM com outros de fora de sua organização
pela condução formal ou informal de oficinas BIM, seminários e
apresentações.
216 Ajudar no estabelecimento e documentação de uma Estratégia de Gestão do
Conhecimento para sua organização.
217 Usar Mídia Social para comunicar e compartilhar Conhecimento BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento – avaliação e pesquisa
218 Produzir relatórios resumidos que destaquem desafios de Desempenho BIM
relevantes em sua organização.
219 Medir o Desempenho BIM em projetos completados.
220
221
222

Medir a Capacidade BIM e a Maturidade BIM de sua organização como um
todo.
Avaliar a competência BIM individual de funcionários dentro de sua
organização.
Escrever um relatório sobre a competência BIM coletiva de funcionários
dentro de sua organização usando métricas padronizadas.

NPBIM

Especialista

Profissional

Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente BIM

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Idem anterior
Gerente BIM da
Companhia

Gerente BIM

Gerente BIM da
Companhia
Idem anterior

Gerente BIM

Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional
Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Profissional

Consultor BIM

Profissional

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Profissional

Gerente BIM

Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM

Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
Coord. de Projetos
Projetista
Gerente BIM
Gerente BIM
Gerente BIM
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NPBIM

Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Planejamento e desenvolvimento de estratégia
223 Incluir um Programa de Implantação BIM, como roteiro detalhado ou algo similar
Profissional
na Estratégia de Implementação BIM.
224 Incluir Estágios BIM bem definidas, níveis, marcos ou algo similar na Estratégia de
Profissional
Implementação BIM.
225 Determinar quais usos do modelo BIM são mais visados por sua organização
Profissional
(para implantação, treinamento, marketing, etc.).
226 Desenvolver uma Estratégia de Implementação BIM para guiar o esforço global de
Profissional
adoção de BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Ensino e treinamento
227 Desenvolver uma Estratégia de Desenvolvimento de Habilidades específicas BIM
Profissional
bem detalhada para guiar treinamento BIM global, indução, e esforços de
recrutamento dentro de sua organização.
228 Compartilhar Conhecimento BIM com outros, através de um boletim informativo,
Intermediário
newsletter, blog ou similar.
229 Compilar material educacional (não técnico) para ajudar funcionários na
Profissional
compreensão dos negócios e requisitos procedimentais de BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Desenvolvimento e pesquisa geral
230 Monitorar os desenvolvimentos tecnológicos que podem afetar a posição ou
Profissional
entregáveis de sua organização.
231 Conduzir pesquisa geral e atividade de desenvolvimento em favor de sua
Profissional
organização.
232 Gerar um Plano de Pesquisa & Desenvolvimento específico BIM para sua
Profissional
organização.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Engenharia do conhecimento
233 Revisar um projeto BIM que foi completado por sua organização e documentar as
Avançado
lições que foram aprendidas.
234 Coletar e documentar Informação Qualitativa a partir de entrevistas face a face.
Intermediário
235 Conduzir entrevistas com os funcionários de sua organização para para identificar
Intermediário
e documentar seu conhecimento tácito.

Especialista

Profissional

Consultor BIM

Gerente BIM

Consultor BIM

Gerente BIM

Consultor BIM

Gerente BIM

Consultor BIM

Gerente BIM

Consultor BIM

Gerente BIM

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente BIM

Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia
Gerente BIM da
Companhia

Gerente BIM

Gerente BIM da
Companhia
Idem anterior
Gerente BIM da
Companhia

Gerente BIM

Gerente BIM

Gerente BIM
Professor
Gerente BIM
Professor

Gerente BIM
Gerente BIM
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Quadro 51 – Usos de BIM e recursos sugeridos
1. Modelagem de condições existentes (terreno, edifício, etc.)

Software BIM de autoria de projeto (AutoCAD Civil 3D, ArchiCAD, Revit, Bentley
AECOsim, Digital Project, Vectorworks, etc.)
Software de manipulação de nuvem de pontos para Laser Scanning se for utilizado
(Autodesk ReCap™ AVEVA E3D™)
Software de imagem 3D (LADAR, LIDARS, triangulation based, Lyca Cyclone,
VRMesh)
Equipamento de 3D Laser scanning (se for utilizado)
Equipamento de topografia convencional
Fotos e medições

2. Estimativa de custos automatizada

Software de estimativa de custos baseado no modelo (DProfiler, Innovaya, QTO,
Vico Office, Vico Takeoff Manager, Visual Applications, Bonzai3D, Constructor, Sage
Timberline Office Estimating)
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit Architecture, AutoCAD
Architecture, Bentley Architecture, Digital Project, Vectorworks, etc.)
Um modelo construído com precisão (de um projeto da área)
Dados de custos (incluindo formatos Masterformat e Uniformat)
Precisaria ser criado um padrão de classificação baseado na Tabela de
Composições de Preços para Orçamentos (TCPO), por exemplo, mas adequado a
realidade nacional. Mas, independente deste cenário, existem recursos em
aplicativos de autoria como o Revit, que permitem criar sistemas de classificação
personalizados.

3. Integração de BIM com ERP

Um sistema ERP (Versato, Softplan - Sienge)
Um modelo construído com precisão (de um projeto da área)
Dados de custos (incluindo formatos Masterformat e Uniformat)
Vico Office, Vico software Control, Bentley Project Wise, CMiC Open Enterprise v10,
ArchiCad integrado com Volare (Orçamento de Obras + Planejamento)
Software Versato (ERP)
Autodesk PLM 360

4. Extração de quantitativos automatizada

Software de extração de quantitativos para estimativa e cronograma (Vico Takeoff
Manager, Visual Applications, Bonzai3D, Constructor, Revit, QTO)
Um modelo construído com precisão (de um projeto da área).

Continua
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5. Visualização 4D de cronogramas de construção
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,

Vectorworks, etc.)
Software de modelagem 3D (Revit, Revit MEP, Revit Structure, AutoCAD,

Graphisoft ArchiCAD, Bentley Architecture, Tekla, Sketchup)
Software de cronograma (M.S. Project, Primavera, Suretrack, etc.)
Software de integração do modelo 4D (Navisworks Simulate, Tekla Structures,

Synchro Professional, Vico Control, Visual Simulation)

6. Seleção e análise do terreno (para locação de obra)
Software de Sistema de Informação Geográfica SIG ou GIS (SAFE Software)
Software para manipulação de modelo 3D (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital

Project, Vectorworks, etc.)
Software de Desenvolvimento do terreno para infraestrutura (Site Design, Site

Planning, PowerCivil, AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 2014)
Um terreno com critérios bem definidos

7. Programação de espaços
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,

Vectorworks, etc.) para modelagem de terrenos simples e extrair volumes de corte
e aterro.
Software de programação de espaços (OPS, Trelligence Affinity, Facility

Composer, Dprofiler)
Software de programação espacial 2D, diagramação (Visio)

8. Avaliação e revisão do projeto

Software de revisão de modelos 3D (Autodesk Navisworks, Solibri Model Viewer &
Checker e Tekla BimSight, Autodesk Design Review)
Hardware capaz de processar grandes arquivos do modelo

Espaço interativo para revisões do modelo

9. Modelagem com componentes catalogados
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)

10. Modelagem com componentes customizados
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
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11. Modelagem de sólido/volume
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,

Vectorworks, etc.)
Software de modelagem paramétrica para esboços em 3D (3D Via Shape, Bonzai
3D, Constructor, Maya, Rhinoceros 3D, Sketchup Pro)

12. Geração de ambientes imersivos
Grande(s) tela(s) stereo conectada(s) a um computador com monitore(s)
Uma lousa interativa ao lado da(s) tela(s)
Computadores portáteis integrados a qualquer grande(s) tela(s) por conexão VNC
Um monitor liquid-crystal display (LCD) ao lado da(s) tela(s)
Servidore(s) Virtual Network Computing (VNC)
Equipamento de Vídeo conferência
Sistema de som
Softwares para ambientes imersivos
Dispositivos especiais para ambientes imersivos (óculos, etc.)

13. Criação de renderizações e apresentações
Softwares para renderizações e animações (Constructor, FormZ, Maya, Piranesi,

Maxon Cinema 4D, 3D Studio Max, Abvent Artlantis, BIM Render)
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, etc.)

14. Autoria de projeto e detalhamento
Software de modelagem de detalhes em 3D de estruturas (Bonzai3D, Tekla

Structures, RISA)
Software de modelagem de detalhes em 3D de instalações (Fabrication for ACAD
MEP, CAD-Duct, DuctDesigner 3D, PipeDesigner 3D, Trimble)
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, BentleyVectorworks, etc.)

15. Geração automatizada de documentos e desenhos
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,

Vectorworks, etc.)

16. Verificação e validação do código de obras
Códigos locais (Código de obras do município)
Software de verificação e validação do modelo (Solibri Model Checker)
Manipulação de modelo 3D (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project, Vectorworks)
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17. Verificação de conformidade com os requisitos do programa/cliente
Software para gestão de requisitos (Solibri Model Checker, EcoProP)

Manipulação de modelo 3D

18. Análise energética

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,

Vectorworks, etc.)
Software(s) de análises e simulação de energia do edifício (IES Virtual
Environment Pro IES VE PRO, Green Building Studio, Ecotect, Energy Plus,
DOE2/eQuest, TRNSYS, Energy Pro)
Modelo BIM
Dados detalhados do tempo local
Padrões de energia de edifícios local e nacional (ex., nos Estados Unidos:
ASHRAE Standard 90.1)

19. Análise estrutural

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, etc.)

Software de análise estrutural (Bonzai3D, Digital Project, RISA, TQS )
Software de modelagem estrutural

20. Análise de iluminação

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, etc.)

Software e ferramentas de análises de iluminação (Ecotect, 3dsMax, Radiance
and Daysim)
Software de simulação de iluminância (Revit)
Iluminance simulation software (Revit)
Software adequado para funcionar o software
Códigos e normas de projeto

21. Análise de ar-condicionado

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, BentleyVectorworks, etc.)

Software de modelagem de ar-condicionado - HVAC (MEP Modeler, Bentley
Building Mechanical Systems, Revit MEP, AutoCAD MEP, Cadpipe HVAC,
Fabrication for ACAD MEP, CAD-Duct, DuctDesigner 3D, PipeDesigner 3D)
Software de análise de ar-condicionado - HVAC (MEP Modeler, Apache HVAC,
Carrier E20-II)
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22. Análises e revisão de construtibilidade

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Aplicativos utilizados para simulações 4D (Autodesk Navisworks, Synchro Software,
Vico Software)

23. Simulação de evento discreto
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Software de simulação de evento discreto

24. Avaliação de sustentabilidade (LEED, etc.)
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Software para análise e simulação ambiental (FloVent, Fluent)
Software para medir o consumo de energia e emissão de carbono (IES Virtual
Environment Pro (IES VE PRO), Green Building Studio, Ecotect, Energy Plus,
DOE2 / eQuest, TRNSYS, Energy Pro)

25. Outras análises de engenharia (proteção contra incêndios, etc.)
Ferramentas de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Proteção contra incêndios (HydraCAD, AutoSPRINK VR, FireCad)
Análises e simulação acústica (Acoustical Room Modeling Software)

26. Detecção de interferências
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Software de revisão do modelo (Navisworks Manage, Digital Project Designer,
Synchro Professional)

27. Coordenação 3D
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Software de revisão do modelo (ProjectWise Navigator, Navisworks Manage, Digital
Project Designer, Synchro Professional)
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28. Projeto do Sistema de Construção (construção virtual)
Software para projeto 3D (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, Tekla, Vico, etc.)
Software para representação foto realística do projeto de construção (Sketchup,
Revit, Triforma, 3D Studio Max, Impression)

29. Exportação de dados para fabricação controlada por computador
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, etc.)
Máquina de leitura de dados para fabricação
Métodos de fabricação
Software BIM que integra fabricação

30. Planejamento da utilização do canteiro (planos de construção)

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Vectorworks, etc.)

Software de cronograma
Software de integração do modelo 4D (Autodesk Navisworks, Synchro, Vico)
Plano detalhado das condições existentes do canteiro

31. BIM na obra (visualização e monitoramento do status do processo)

Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, BentleyVectorworks, etc.)

Software de revisão do modelo (Solibri Model Checker, ProjectWise Navigator,
Digital Project Designer, Synchro Professional)
Software de gerenciamento da obra e software BIM na obra - computação móvel ou
em núvem (Constructware, Tekla Structures, Synchro, Site Design, Site Planning)
Conexão internet (para acessar aplicativo web)
Dispositivo de computador móvel (Pad, tablet, slat etc.)
Rugged field case (opcional)
Software que identifica mudanças entre um grupo de desenhos de construção para
criar RFIs (Doc Set Manager)

32. Planejamento e controle 3D (tarefas de construção automatizadas)
Maquinários com recursos GPS

Software que converte dados do modelo em informações utilizáveis
Equipamento de layout digital
Ferramentas de manipulação do modelo 3D
Ferramentas de autoria de modelo BIM compatíveis
Space mapping e management input application (Mapguide, Maximo, etc)
Sistema de gerenciamento de patrimônio
Capacidade de ligação bi-direcional do modelo as-built da facilidade e Sistema de
gerenciamento de bens
Softwares de análises de sistemas do edifício (Energia, instalações, etc.)
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33. Modelagem as-built

Banco de dados de bens e equipamentos com metadados (em função das
capacidades do proprietário)
Software de revisão do projeto para visualizar modelo as-built e componentes
(Solibri Model Checker, Project Wise Navigator, Digital Project Designer, Synchro
Professional)
Manipulação bi-direcional do modelo 3D, software e integração do modelo as-built
(Revit Vico)

34. Gerenciamento de manutenção da facilidade

Sistema computadorizado de gerenciamento de manutenção do edifício ligado
ao modelo as-built - Operation and Maintenance Support Information (OMSI)
Formato de dados - Construction Operations Building Information Exchange
(COBIE)

35. Rastreamento e Gerenciamento de espaços

Sistema de automação do edifício ou Building Automation System (BAS) ligado
ao modelo as-built
Software BIM de autoria de projeto (ArchiCAD, Revit, Bentley, Digital Project,
Vectorworks, etc.)
Software de revisão de modelos 3D (Bentley Architecture, Autodesk Revit, Solibri
Model Checker)
Software de gerenciamento de conteúdo

36. Gerenciamento do patrimônio

Software de modelagem 3D (Revit, Revit MEP, Revit Structure, AutoCAD,
Graphisoft ArchiCAD, Bentley Architecture, Tekla, Sketchup)
Software financeiro contendo informações de taxas, custos de materiais, etc.
(Project Center)

37. Análises de sistemas do edifício

Software de modelagem 3D (Revit, Revit MEP, Revit Structure, AutoCAD,
Graphisoft ArchiCAD, Bentley Architecture, Tekla, Sketchup)
Software financeiro contendo informações de taxas, custos de materiais, etc.
(Project Center)
Painel com interface amigável ligada ao modelo as built para fornecer
informação de desempenho do edifício (Structural Analysis/Detailing-STAAD.Pro,
RAM, ProStructures, Building Performance - Bentley Hevacomp, Bentley Tas)

38. Simulações de entrada e saída para planejamento de desastres

Software de projeto de evacuação de emergência (Solibri Model Checker)

Quadro 52 – Habilidades BIM e conceitos/usos de BIM relacionados
Competência BIM

Conceitos

Habilidades Técnicas - Básicas
1
Usar um ou mais software BIM em projetos de uma disciplina (estrutura, arquitetura, etc.). 1, 3, 5, 6, 11,
2
Usar software BIM em grandes projetos colaborativos.
2, 7, 8, 10, 14, 15,
16, 23
3
Usar extensões de softwares (plug-ins) dentro da ferramenta BIM principal.
7
4
Criar, manipular, navegar e fazer pequenas revisões em um modelo 3D.
5
Revisar extensivamente um modelo 3D.
6
Usar ferramenta de verificação do modelo.
Habilidades Técnicas - Gestão de documentos

1
1, 5, 11
5

7

Usos
1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15
1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15
3, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18,
19,20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 34, 35, 36, 37, 38
1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15
1, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15
16, 17,

Usar um sistema de gerenciamento de documento para compartilhar arquivos com partes 12, 14, 16
externas.
8
Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo para guardar e compartilhar melhores
14, 16
práticas BIM, material de treinamentos e padrões de modelagem.
9
Identificar a documentação necessária para fluxos baseados em BIM.
10
Habilidades Técnicas - específicas com equipamentos

27, 34, 35, 36

10
11
12
13

Usar impressora 3D.
Usar equipamentos para ambientes imersivos.
Usar lousa interativa.
Usar smart phones com BIM apps.

7, 17
7, 17
15, 17
7, 15, 17

29
12
13
28, 30, 31, 32, 34, 35, 36

14

Usar tablets com BIM Apps.

7, 15, 17

28, 30, 31, 32, 34, 35, 36

OBS. Os números referem-se aos conceitos e usos dos Quadros 48 e 49

27
27
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Competência BIM

Conceitos

Habilidades Técnicas - Gerenciamento do modelo
15 Verificar um modelo BIM quanto a erros de modelagem comuns.

5

16

8

17
18
19
20

Manter um modelo BIM de acordo com os padrões de modelagem configurados pela organização ou
pela equipe de modelagem.
Gerenciar modelos BIM em projetos BIM colaborativos.

7, 10, 14, 15, 16,
23, 24
7, 10, 11, 14
10, 11, 14, 15, 23
8

Atualizar modelos BIM de acordo com as condições ‘as-built’.
Coordenar modelos BIM multi-disciplinares desenvolvidos por outros participantes do projeto.
Desenvolver protocolos BIM detalhados para padronizar o processo de entrega de modelos BIM e
serviços relacionados.
Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos para nomear detalhes 2D, detecção de
8
interferências e protocolos para colaboração.
Gerenciar o nível de desenvolvimento de modelos BIM usando MPS (Model Progression Specifications) 11
ou um sistema similar.
Estabelecer um grupo de protocolos para nomear modelos, componentes, parâmetros, detalhes, etc..
8

Usos
1, 9, 10, 11,
26
1, 9, 10, 11,
26
27

Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos usados em reuniões (troca de dados e backup,
manutenção e propriedade do modelo, modelagem, etc.).
Habilidades Técnicas - Modelagem e desenhos

2, 8, 23

33
26, 27
1, 9, 10, 11,
15
1, 9, 10, 11,
15, 26, 14
1, 9, 10, 11,
33
1, 9, 10, 11,
33
27

25
26
27
28
29
30

1, 5, 6, 11
8
1
1, 6, 11
1, 6, 11
1

1, 9, 10, 11
1, 9, 10, 11
15
1, 9, 10, 11
1, 9, 10, 11
7

21
22
23
24

Usar ferramentas de autoria BIM para criar modelos corretos e precisos.
Gerar modelos BIM utilizando um conjunto pré-definido de padrões e diretrizes.
Usar funcionalidades de desenho disponíveis nas ferramentas BIM para criar desenhos 2D.
Trabalhar independentemente usando uma ferramenta BIM.
Saber como usar eficientemente uma ferramenta BIM no trabalho.
Saber como usar eficientemente ferramentas de planejamento de espaço.
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Competência BIM

Habilidades Técnicas - Detalhamento e documentação
31 Gerar desenhos 2D com precisão aceitável para a documentação da construção.
32 Gerar detalhes de construção dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
33 Identificar o nível certo de detalhe da informação para incluir em documentos.
34 Fazer bom uso de detalhes pré-definidos ou padronizados como parte de um fluxo de trabalho BIM interno.
35 Gerar renderizações de qualidade profissional usando um modelo BIM - usado simultaneamente para documentação
ou detalhamento.
36 Gerar renderizações de qualidade profissional usando ferramentas de visualização especializadas.
37 Gerar animação 3D para visualizações internas e externas dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
38 Gerar e editar videos de alta qualidade para apresentações a partir de modelos criados primeiramente para projeto,
construção ou operação de edificações.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento geral
39 Gerar uma declaração de Missão cobrindo a implementação de BIM dentro da sua organização.
40 Quantificar benefícios e riscos do negócio a partir do uso de ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
41 Definir o papel que o Gerenciamento Senior assume na promoção da implementação BIM dentro de sua organização.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento estratégico
42 Estabelecer as metas BIM e os objetivos BIM de uma organização de acordo com a sua visão global do negócio.
43 Identificar os usos de BIM que deveriam ser alcançados por sua organização.
44 Desenvolver uma estratégia BIM detalhada para sua organização.
Habilidades Gerenciais - Gerenciamento organizacional
45 Identificar os impedimentos organizacionais (por exemplo, cultura não colaborativa, separação de disciplinas, etc.)
para implementação de fluxos de trabalho BIM colaborativos dentro de sua organização.
46 Identificar mudanças em processos organizacionais necessárias para beneficiar-se de ferramentas e fluxos de
trabalho BIM.
47 Definir uma hierarquia de responsabilidades (uma força tarefa BIM ou similar) conforme necessário para iniciar ou
melhorar fluxos BIM internos dentro de sua organização.

Conceitos

Usos

1, 11
1, 11
11
11
1

15
14
15
15
13

1, 7
1
1, 7

13
12
12

21
19
18, 20

todos
todos
todos

17
19
17

todos
todos
todos

21

todos

18

todos

20

todos
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Competência BIM

Habilidades Gerenciais - Gerenciamento do cliente
48 Garantir que o cliente tenha uma compreensão do valor das ferramentas e fluxos de trabalho BIM atualmente
usados (ou que serão usados) no projeto.
49 Identificar os objetivos e requisitos do cliente que podem ser entregues por meio de fluxo de trabalho baseado
no modelo.
50 Usar os entregáveis gerados a partir do uso de ferramentas e fluxos de trabalho BIM para gerar novos
negócios em sua organização.
Habilidades Gerenciais - Parcerias e alianças
Descrever as vantagens de Gestão Integrada de Empreendimentos (Integrated Project Delivery - IPD) aos
participantes do empreendimento.
52 Conduzir atividades e protocolos para aumentar a confiança e o respeito mútuo entre os participantes do
empreendimento.
53 Definir responsabilidades de longo prazo, incluindo Propriedade Intelectual, do modelo BIM ou de componentes
BIM.
Habilidades Gerenciais - Liderança
54 Convencer pessoas a investigar e adotar novas abordagens para resolver problemas de fluxo de trabalho
dentro de sua organização.
55 Liderar pelo exemplo (por exemplo, receber treinamento adequado conforme exige seu papel) quando se tratar
de novas tecnologias e processos.
56 Estabelecer diretrizes claras para outros seguirem quando se tratar da adoção de novas tecnologias e
processos.
Habilidades Administrativas - Finanças, custos e orçamentos
57 Monitorar os custos relacionados à implementação de BIM e diferenciá-los de outros custos de Tecnologia de
Informação.
58 Gerar custos do empreendimento baseados em entregáveis BIM e seus fluxos de trabalho em vez de utilizar
desenhos 2D.
59 Gerar um plano financeiro para satisfazer os requisitos da implementação de BIM dentro de sua organização.
51

Conceitos

Usos

19

todos

19

todos

19

todos

9

todos

8, 23

todos

2

todos

19, 23

todos

23

todos

8

todos

17, 21

todos

10, 19

todos

21

todos
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Competência BIM
Habilidades Administrativas - Administração Geral
60 Desenvolver ou aplicar métricas para monitorar o progresso (ou falta dele) na implementação de BIM dentro de sua
organização.
61 Gerar os processos gerenciais e templates necessários para facilitar implementação BIM dentro de sua organização.
62 Organizar iniciativas para encorajar os funcionários a adotar ferramentas e fluxos de trabalho BIM dentro de sua
organização.
Habilidades Administrativas - Procedimentos e políticas do escritório
63 Usar 'Business Process Model and Notation' (BPMN) ou similar para documentar processos internos dentro de sua
organização.
64 Adotar novos procedimentos e políticas que promovam o uso de fluxos de trabalho BIM e a geração de novos
entregáveis BIM.
65 Testar se (ou não) atuais políticas e procedimentos do escritório permitem ou desencorajam o uso de ferramentas e
fluxos de trabalho BIM.
Habilidades Administrativas - Recursos humanos e recrutamento
66 Detalhar os papéis e responsabilidades de um Gerente BIM, Gerente do Modelo ou cargos similares.
67 Preparar descrições detalhadas de emprego para atrair indivíduos em um nível adequado de competência BIM para
sua organização.
68 Identificar os efeitos de fluxos de trabalho BIM sobre atividades de recursos humanos (recrutamento,indução e
retenção) dentro de sua organização.
69 Identificar a combinação certa de habilidades e conhecimento BIM necessários dentro de sua organização para
entregar empreendimentos BIM colaborativos.
Habilidades Administrativas - Marketing
70 Desenvolver um plano de marketing BIM com base em uma estratégia de marketing focada em BIM.
71 Alinhar a estratégia de marketing de sua organização com as suas reais capacidades BIM.
72 Gerar uma declaração de capacidade BIM ou similar para refletir a capacidade BIM de sua organização.

Conceitos

Usos

21

todos

9, 18, 21
19

todos
todos

18

todos

9, 24

todos

21

todos

20
20

todos
todos

20

todos

20

todos

19
22
22

todos
todos
todos
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Competência BIM
Habilidades Administrativas - Licitações e aquisições
73 Desenvolver indicadores de desempenho de um projeto BIM e parâmetros claros que possam ser usados para medir o
sucesso do projeto.
74 Emitir um pedido de proposta (Request For Proposal - RFP) ou pedido de qualificação (Request For Qualification RFQ) aos participantes do projeto que articule com clareza as pretenções de descrição, escopo, orçamento,
cronograma e objetivos do projeto.
75 Desenvolver especificações de aquisições BIM para grandes projetos BIM colaborativos.
Habilidades Administrativas - Observância e administração de contratos
76 Gerenciar progresso, pagamentos de compensação e outras tarefas relevantes conforme necessário durante a
entrega de projetos BIM colaborativos.
77 Administrar contratos e gerenciar a entrega de projetos BIM colaborativos grandes ou complexos.
78 Identificar o relacionamento contratual mais adequado para diferentes tipos de empreendimentos BIM colaborativos.
Habilidades Administrativas - Gerenciamento de risco
79 Avaliar os riscos associados com o uso de modelos BIM para o projeto, construção ou operação de facilidades.
80 Desenvolver um plano de Gerenciamento de Risco específico para projetos BIM colaborativos.
81 Identificar e avaliar os riscos associados com a entrega de projetos BIM colaborativos.
Habilidades Administrativas - Controle de qualidade
82 Monitorar a conformidade de entregáveis BIM quanto a códigos e padrões aplicáveis.

Conceitos

Usos

19

todos

23

todos

9

todos

13

todos

13
13

todos
todos

19, 21
19, 21
19, 21

todos
todos
todos

8

16, 17,
24
15
1 a 27
15

83 Avaliar a qualidade da documentação desenvolvida para guiar fluxos de trabalho BIM internos.
5, 8
84 Desenvolver mecanismos para monitorar a qualidade do projeto onde modelos BIM são o principal método de entrega. 5, 8
85 Determinar a qualidade da documentação emitida por uma organização em relação a padrões estabelecidos (por
5, 8
exemplo, ISO 9001).
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Competência BIM

Habilidades Funcionais - Colaboração
86 Preparar um acordo sobre protocolos de propriedade do modelo com outros participantes do empreendimento ao
iniciar (ou antes de iniciar) projetos BIM colaborativos.
87 Preparar um acordo sobre padrões de modelagem com outros participantes do empreendimento ao iniciar (ou
antes de iniciar) empreendimentos BIM colaborativos.
88 Coordenar entregáveis BIM com outros participantes do projeto e fornecedores de serviços BIM.
89 Avaliar as qualificações BIM de outros participantes do projeto antes de engajá-los em um projeto BIM
colaborativo.
90 Atuar como o Facilitador BIM durante a entrega de projetos BIM colaborativos.
91 Gerar ou customizar um Plano de Gerenciamento BIM de acordo com exigências de um projeto BIM colaborativo.
92 Usar um Plano de Gerenciamento BIM ou similar para facilitar o processo de colaboração do projeto.
Habilidades Funcionais - Básicas
93 Determinar os requisitos básicos para a implementação BIM dentro de sua organização.
94 Definir Terminologia BIM Comum e identificar alguns entregáveis BIM.
95 Entender a diferença entre um modelo integrado e um modelo federado e como estes afetam fluxos de trabalho
BIM internos.
96 Explicar, em termos gerais, como ferramentas BIM podem ser usadas para simulação e análise de projeto.
97 Estabelecer quais ferramentas BIM são necessárias para simulação e análise de um projeto.
Habilidades Funcionais - Gerenciamento do fluxo de trabalho e da equipe
Avaliar como Especificações de Desenvolvimento do modelo (Model Progression Specifications - MPS) ou
98
similar são usadas pelos participantes do projeto em projetos BIM colaborativos.
99
Usar COBie ou uma especificação similar para gerenciar a entrega de informações.
100
101
102

Usar mídia social para comunicar conhecimento BIM e notícias cobrindo empreendimentos BIM com
funcionários.
Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo (ou de documentos) para gerenciar informação.
Preparar uma estratégia de gestão da informação para gerenciar empreendimentos BIM.

Conceitos

Usos

2

1 a 27

8
23
23

1, 9, 10,
11, 33
Todos
Todos

10, 24
10, 24
10, 23

Todos
Todos
Todos

13, 17, 21
8
2, 10

Todos
1 a 27
27

19
17

18 a 25
Todos

11

15

1, 10, 11,
12, 33
1, 10, 11,
12, 33
Todos

14, 16
12

Todos
Todos

8
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Competência BIM
Habilidades Funcionais - Gerenciamento do empreendimento
103 Determinar quais recursos e requisitos BIM são necessários para gerar os entregáveis BIM específicos para
cada projeto.
104 Preparar ou revisar criticamente as especificações de serviço esperadas dos participantes do projeto que usam
ferramentas e fluxos de trabalho BIM
105 Preparar ou revisar criticamente as especificações de entrega para projetos que usam ferramentas e fluxos de
trabalho BIM.
106 Preparar ou revisar criticamente as especificações para projetos usando ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
107 Gerenciar um projeto onde modelos BIM são o principal método de projeto, construção ou operações.
Habilidades Operacionais - Planejamento e programação

Conceitos

Usos

17

Todos

8, 23

Todos

8

Todos

8
Todos
11, 12, 14, 15, Todos
16, 24

108 Usar modelos BIM para planejamento da construção.
109 Usar modelos BIM para fluxo e Logística da construção.
110 Usar modelos BIM para cronograma baseado na posição.
111 Avaliar cronograma de construção com o auxílio de um modelo BIM 3D.
Habilidades Operacionais - Quantificação e estimativa

7, 19
7, 19
7, 19
7, 19

5
30
5
5

112
113
114
115
116
117
118

7
7, 17
7
1, 8
1, 11
1, 7
7

2, 3, 4
2, 3, 4
2
2, 9, 10
2, 4
2, 4
2, 3

Preparar e atualizar Relatórios de Custos ligados diretamente a modelos BIM.
Usar outras ferramentas especializadas para estimar custos.
Extrair quantitativos e estimar custos de modelos BIM.
Definir procedimentos de modelagem visando uma precisa extração de quantitativos.
Identificar quantitativos dependendo do nível de estimativa desejado.
Extrair quantitativos que possam ser utilizados para fazer estimativas.
Inserir informações de custos no modelo BIM.

Continua

Competência BIM
Habilidades Operacionais - Uso geral do modelo BIM
119 Preparar e usar modelos BIM para rastreamento e manutenção de bens.
120 Preparar um modelo BIM que possa ser ligado ou vinculado a um cronograma de construção.
121 Produzir modelos BIM para extração de quantitativos.
122 Usar ferramentas BIM para conduzir coordenação espacial e detecção de interferências.
123 Produzir modelos BIM a partir de Laser Scan.
124 Manipular, navegar e revisar modelos 'as-built'.
125 Manipular, navegar e revisar modelos BIM para gestão de facilidades.
126 Entender e criar modelos de fabricação.
Habilidades Operacionais - Análises e simulações
127 Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise térmica de um espaço, zona ou edifício.
128 Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise estrutural.
129 Usar ferramentas BIM para uma análise de terrenos.
130 Usar ferramentas BIM para simulações de saúde e segurança na obra.
131 Usar ou produzir modelos BIM para análise do uso de energia e desempenho de edificações.
132 Usar modelos BIM para criar ambientes imersivo.
133 Usar ferramentas BIM para simulações de entrada e saída.
134 Usar modelos BIM para conduzir validação e verificação de código.
135 Ligar modelos BIM e componentes do modelo a cronogramas de construção e gerar básicas simulações 4D.
136 Usar ferramentas BIM no canteiro de obras (ou também conhecido como BIM na obra).
137 Usar ferramentas BIM para explorar o uso potencial da radiação solar sobre um específico edifício ou terreno.
138 Usar ferramentas BIM para os propósitos de conformidade com os requisitos do programa/cliente.

Conceitos

Usos

7
7
7
5, 7, 10
1, 7
5, 7
5, 7
1, 5, 6,7

34, 35
5
4, 9, 10
26, 27
1
33
34
29

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18, 21
19
1
30
18, 21, 24
12
38
16, 17
5
31
18, 20

Continua
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Competência BIM

Habilidades Operacionais - Seleção e Especificação
139 Usar ferramentas BIM para especificações de construção.
140 Decidir quais ferramentas e templates são necessários para fazer ou trocar especificações COBie.
141 Estabelecer padrões de Impacto Ambiental específicos do mercado como Green Star e LEED.
142 Selecionar Protocolos de Modelagem que produzam estimativas de custo precisas e padronizadas.
Habilidades Operacionais - Verificação e Monitoramento
143 Empregar modelos BIM para monitorar utilização de espaço em tempo real, assim como, de edifícios e
outras facilidades.
144 Usar modelos BIM para monitoramento e/ou gerenciamento do desempenho do edifício.
145 Usar modelos BIM - ligados a cronogramas planejados - para acompanhar o progresso real da construção.
146 Usar ferramentas BIM para atualizar o modelo de registro BIM
Habilidades Operacionais - Operação e Controle
147 Usar uma impressora 3D para fazer maquetes físicas a partir de modelos BIM.
148 Operar uma Laser Scanner (algum tipo) para determinar dimensões espaciais.
149 Operar um equipamento de layout de construção (um Trimble Field Link ou similar) para encontrar a locação
precisa no terreno.
Habilidades Operacionais - Ligação e extensão
150 Ligar uma biblioteca de componentes do modelo hospedada externamente a modelos BIM.
151 Ligar modelos BIM a Integrated Workplace Management Systems (IWMS).
152
153
154

Ligar modelos BIM a Geographic Information System (GIS).
Conhecer e entender o Geographic Information System (GIS) quando ligado aos modelos BIM.
Entender e manipular Computerized Maintenance Management System (CMMS) e Building Automation
System (BAS) que são ligados ao modelo BIM.

Conceitos
8, 11
8, 11
8
8

Usos
15
15
24
2, 4

7, 12

34, 35, 36,
37, 38
7, 12
34, 35, 36,
37, 38
7
5
7,11,12,14,16 33 ,31
7
7
7

29
1
1

7, 14
7, 14

9, 10
34, 35, 36,
37, 38
31
31
34, 35, 36,
37, 38

7, 14
14
7, 14

Continua
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Competência BIM
Habilidades Operacionais – Concepção e conceitualização
155 Fazer renderizações fotorealísticas fora de ferramentas BIM (diretamente ou indiretamente).
156 Usar modelos BIM para Gerenciamento de Espaço.
157 Usar ferramentas BIM como uma ferramenta principal para concepção de um espaço, estrutura ou um sistema
do edifício.
158 Usar ferramenta BIM para gerar uma representação aproximada de um espaço através de geometria abstrata
ou básica e identificar relacionamentos espaciais.
159 Utilizar ferramenta de Modelagem Generativa para conceber uma Geometria estruturalmente complexa.
Habilidades de Implantação – Desenvolvimento de componente
160 Comparar a qualidade dos componentes do modelo com padrões organizacionais estabelecidos em projetos ou
pela indústria.
161 Preparar uma Estratégia de Componente do Modelo para desenvolver, armazenar e verificar a qualidade de
Componentes do Modelo.
162 Produzir componentes do modelo paramétricos e complexos.
163 Produzir básicos componentes do modelo que estejam em conformidade com os padrões de modelagem da
organização.
164 Customizar os componentes básicos que estejam em conformidade com os padrões de modelagem da
organização.
Habilidades de Implantação – Guias e manuais
165 Preparar pessoalmente um guia ou manual BIM.
166 Produzir material educacional áudio-visual sobre requisitos BIM, entregáveis e fluxos de trabalho baseados no
modelo.
167 Documentar quais lições foram aprendidas por sua organização e fazer Recomendações para Melhores
Práticas.
168 Produzir um guia de Gerenciamento do Modelo ou algo similar.
169 Delinear um plano de Gerenciamento BIM ou algo similar.

Usos

19
19
19

13
35
7

4, 19

7, 11

8

9, 10

2, 5, 6, 8,11,
14
1, 2, 4
1,2,

9, 10
9, 10
9, 10

1

9, 10

8
16

Todos
Todos

16

Todos

8
8

Todos
Todos

Continua
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Competência BIM
Habilidades de Implantação - Fundamentos de Implementação
170 Entender a fase de transição requerida de sua organização para migrar, a partir de fluxos de trabalho baseados em
CAD, para fluxos baseados no modelo.
171 Comparar diferentes ferramentas BIM e selecionar aquela que é mais adequada para a sua organização.
172 Entender as questões básicas envolvidas na implantação de BIM em uma organização.
Habilidades de Implantação - Padronização e templates
173 Desenvolver uma série de templates de ferramentas BIM para serem usados em projetos BIM.
174 Conduzir um grupo de atividades e tarefas pré-definidas para iniciar, conduzir e revisar projetos BIM.
175 Produzir fluxos de trabalho BIM internos, bem definidos e padronizados para projetos.
176 Preparar listas de verificação, listas de tarefas ou fluxogramas para orientar funcionários na produção de modelos.
Habilidades de Implantação - Teste do processo e sistema
177 Investigar a eficiência de Fluxos de Trabalho BIM Colaborativos e estabelecer se estes precisam ser padronizados,
revisados ou rejeitados.
178 Utilizar listas de verificação pré-definidas para conduzir auditorias processuais em Fluxos de Trabalho BIM Internos.
179 Investigar a adequação de Fluxos de Trabalho BIM Internos depois que um projeto BIM foi entregue ou completado.
Habilidades de Implantação - Treinamento técnico
180 Desenvolver/utilizar um registro de habilidades, um diário de treinamento ou similar para acompanhar e registrar
habilidades existentes e recém adquiridas.
181 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Suporte BIM.
182 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Gerenciamento BIM.
183 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Funcionários BIM.
184 Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe Técnica BIM.
185 Produzir um Programa de Treinamento BIM (gráfico de Gantt ou similar).
186 Produzir e desenvolver um Plano Detalhado de Treinamento BIM.

Conceitos

Usos

18, 21

Todos

17
18, 21

Todos
Todos

8
10
8, 10
8, 10

1, 6, 9,
10
Todos
Todos
Todos

10

Todos

10
10

Todos
Todos

20

Todos

20
20
20
20
20
20

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Continua
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Competência BIM

Habilidades de Implantação - Gerenciamento da biblioteca BIM
187 Escolher protocolos específicos que permitam a equipe técnica manter uma Biblioteca de Componentes do Modelo
dentro de uma organização.
188 Estabelecer uma extensa Biblioteca de Componentes do Modelo, conforme necessário, para uma entrega eficiente
de projetos BIM por sua organização.
189 Usar ferramentas especializadas para organizar e gerenciar Componentes do Modelo em sua organização.
Habilidades de suporte - Software e projeto de web
190 Formular um website básico (usando HTML, CSS e/ou XSLT).
191 Escrever um código em qualquer linguagem de programação moderna.
192 Desenvolver ferramentas/extensões para melhorar os Entregáveis de Projeto produzidos com ferramentas BIM.
Habilidades de suporte - dados, arquivos e gerenciamento da rede
193 Procedimentos de atualização e instalação de rede, hardware e software.
194 Cuidar regularmente da proteção de dados (modelo, desenhos, e-mails, documentos, base de dados, etc.).
195 Seguir uma estrutura de pasta padronizada para armazenar modelos BIM, documentos, desenhos e outros dados.
196 Mapear os requisitos de troca (Exchange Requirements - ER) de informações para classes IFC.
197 Fazer propostas para novas extensões IFC.
198 Garantir a integridade de dados que são trocados.
Habilidades de suporte - Suporte TI em geral
199 Monitorar o uso de licenças de software e estabelecer quando algumas licenças diferentes (ou adicionais) são
necessárias para atender as necessidades de sua organização.
200 Ajudar outros a resolver problemas de software que não sejam aqueles relacionados a ferramentas BIM.
201 Ajudar outros a resolver problemas básicos de hardware.
202 Seleção e Instalação de Hardware.
203 Desenvolver um Programa de Instalação de Hardware BIM.
204 Desenvolver especificações detalhadas para Hardware BIM.
205 Avaliar se seus equipamentos e hardwares disponíveis são apropriados para Implantação de BIM em sua org.

Conceitos

Usos

8

9, 10

1, 2, 6, 7 8,
11,14
14

9, 10

12, 14, 15
3
3

Todos
Todos
Todos

14
12
14, 12
7
7
7

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

17

Todos

17, 21
17, 21
17
17
17
17

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

9, 11

Continua
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Habilidades de suporte - Resolução de problemas com software
206 Gerenciar o relacionamento entre sua organização e seu fornecedor/revendedor de ferramentas BIM.
207 Decidir quais ferramentas BIM você é capaz de dar suporte em um ambiente organizacional.
208 Executar tarefas de suporte para ferramentas BIM.
209 Examinar questões básicas relacionadas com as principais ferramentas BIM usadas por sua organização.
Habilidades de Pesquisa & Desenvolvimento - Facilitação de mudanças
210 Estabelecer o tempo e velocidade corretos para a implementação BIM de forma a permitir ou remediar
Resistência a Mudanças.
211 Adotar uma abordagem bem definida para identificar a Resistência a Mudanças ou a Saturação a Mudanças
durante o processo de Implantação de BIM.
212 Encorajar a exploração de fluxos de trabalho e soluções BIM não tradicionais.
213 Adotar uma estratégia ou abordagem bem definidas de Gerenciamento de Mudanças.
214 Engajamento com a Indústria e Compartilhamento do Conhecimento.
215 Compartilhar seu conhecimento BIM com outros de fora de sua organização pela condução formal ou informal
de oficinas BIM, seminários e apresentações.
216 Ajudar no estabelecimento e documentação de uma Estratégia de Gestão do Conhecimento para sua
organização.
217 Usar Mídia Social para comunicar e compartilhar Conhecimento BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento – habilidades de avaliação e pesquisa
218 Produzir relatórios resumidos que destaquem desafios de Desempenho BIM relevantes em sua organização.
219 Medir o Desempenho BIM em projetos completados.
220 Medir a Capacidade BIM e a Maturidade BIM de sua organização como um todo.
221 Avaliar a competência BIM individual de funcionários dentro de sua organização.
222 Escrever um relatório sobre a competência BIM coletiva de funcionários dentro de sua organização usando
métricas padronizadas.

Conceitos

Usos

17
1, 6
1, 6
17

Todos
Todos
Todos
Todos

18, 21

Todos

18, 21

Todos

10, 18, 21
18, 24
16
16

Todos
Todos
Todos
Todos

15, 16

Todos

15, 17

Todos

21
22
22
20
20

Todos
Todos
Todos
Todos
Todos

Continua

Competência BIM
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Planejamento e desenvolvimento de estratégia
223 Incluir um Programa de Implantação BIM, como roteiro detalhado ou algo similar na Estratégia de
Implementação BIM.
224 Incluir Estágios BIM bem definidas, níveis, marcos ou algo similar na Estratégia de Implementação BIM.
225 Determinar quais usos do modelo BIM são mais visados por sua organização (para implantação, treinamento,
marketing, etc.).
226 Desenvolver uma Estratégia de Implementação BIM para guiar o esforço global de adoção de BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Ensino e treinamento
227 Desenvolver uma Estratégia de Desenvolvimento de Habilidades específicas BIM bem detalhada para guiar
treinamento BIM global, indução, e esforços de recrutamento dentro de sua organização.
228 Compartilhar Conhecimento BIM com outros, através de um boletim informativo, newsletter, blog ou similar.
229 Compilar material educacional (não técnico) para ajudar funcionários na compreensão dos negócios e
requisitos procedimentais de BIM.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Desenvolvimento e pesquisa geral
230 Monitorar os desenvolvimentos tecnológicos que podem afetar a posição ou entregáveis de sua organização.
231 Conduzir pesquisa geral e atividade de desenvolvimento em favor de sua organização.
232 Gerar um Plano de Pesquisa & Desenvolvimento específico BIM para sua organização.
Habilidades em Pesquisa e Desenvolvimento - Engenharia do conhecimento
233 Revisar um projeto BIM que foi completado por sua organização e documentar as lições que foram aprendidas.
234 Coletar e documentar Informação Qualitativa a partir de entrevistas face a face.
235 Conduzir entrevistas com os funcionários de sua organização para para identificar e documentar seu
conhecimento tácito.

Conceitos

Usos

8, 21

Todos

8, 21
19

Todos
Todos

21

Todos

20

Todos

16
23

Todos
Todos

17
17
17

Todos
Todos
Todos

21
21
18

Todos
Todos
Todos
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Quadro 53 – Tipo de projeto a ser desenvolvido pelos alunos conforme o NPBIM
INTRODUTÓRIO
Engenharia Civil: Desenhos ‘as-built’ de um projeto estrutural ou de instalações de um

pequeno edifício real de dois pavimentos (ou partes do projeto), com área inferior a 600
metros quadrados (m2), para, a partir dele, extrair quantidades e documentações.
Arquitetura: Projeto arquitetônico de uma residência unifamiliar moderna (ou partes do

projeto), com área inferior a 600 metros quadrados (m2), para, a partir dele, extrair
quantidades e documentações.
INTERMEDIÁRIO
Análises – Análise de um modelo já completado que contenha informações de várias

disciplinas (estrutura, ar-condicionado, instalações sanitárias, proteção contra incêndios,
hidráulica, elétrica, automação, telefonia e comunicação), para que os estudantes
conduzam vários tipos de análises.
Modelagem e análises – Se houver tempo para a criação de um modelo, deve ser

fornecida a documentação eletrônica 2D e uma descrição de projeto. Recomenda-se um
pequeno edifício já construído e que contenha os projetos de arquitetura, terreno,
estrutura e instalações. O edifício deve ter forma, razoavelmente, retangular, estilo
moderno e permitir que sejam exploradas importantes questões de projeto; de

preferência, que tenha entre 1000 e 5000 metros quadrados (m2) e esteja localizado
dentro ou nas proximidades da universidade e, se possível, que possua certificação

LEED.
AVANÇADO
Projeto existente - Modelar, em equipe interdisciplinar, um projeto real, com área entre
5000 e 15000 metros quadrados (m2), de preferência, que esteja em processo de

construção (ou recém-construído), exemplifique atuais tendências de construção e que
implementou uma abordagem de equipe de projeto colaborativo durante o projeto e A
construção. Além disso, que esteja em local de fácil acesso para visitas dos estudantes,
possua informações (plantas e detalhes) disponíveis aos alunos e, se possível, que seja

escolhido pelos próprios alunos. Recomenda-se um projeto de complexidade técnica
balanceada e focar mais no aumento do nível de detalhe e análises.
Concepção de um projeto - Se o professor optar pela concepção de um projeto, este
deve ser pequeno em escopo e não se deve exigir a entrega de muitos trabalhos. Exigir
muitas tarefas (distribuição de papéis, planejamento da colaboração, criação e

desenvolvimento do modelo BIM, entrevistas com o proprietário e elaboração de
relatórios) faz com que os alunos se sintam limitados a tarefas específicas, considerando
que suas experiências ainda são limitadas. Com relação ao tempo, dois semestres (9

meses) são suficientes para que os alunos acompanhem a construção do projeto.
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Quadro 54 – Tipo de Colaboração apropriado conforme o NPBIM
INTRODUTÓRIO
Disciplina especializada: esta estratégia é a menos recomendada, dada a própria

essência colaborativa de BIM. No entanto, presta-se bem para o contato com
ferramentas e compreensão dos conceitos mais técnicos de BIM. Esta forma também

pode ocorrer por meio da incorporação de novos conteúdos em disciplinas já existentes.
INTERMEDIÁRIO
Intracurso: é um modelo de ensino em que se pode ensinar a criar, desenvolver e

analisar modelos BIM ou até ensinar conceitos BIM mais subjetivos e simular a
colaboração em um empreendimento real, mas sempre com estudantes de um mesmo
curso, por exemplo, Engenharia Civil ou Arquitetura.
AVANÇADO
Interdisciplinar: estudantes de dois ou mais cursos, na mesma universidade, aprendem
conceitos BIM e simulam uma colaboração real, vivenciando situações práticas. Uma
variação desta estratégia, especialmente, adotada por universidades que possuem

apenas o curso de Arquitetura ou de Engenharia Civil, é a colaboração à distância entre
estudantes de diferentes universidades. Nesse modelo, estudantes de duas ou mais
universidades interagem e, como bônus, os alunos são expostos a situações e

tecnologias típicas da colaboração à distância, cada vez mais importantes no cenário
atual de globalização.

6.1.2 O fluxograma da ferramenta
A Figura 39 apresenta um fluxograma da ferramenta. Nele, é possível observar a
entrada de informações pelo usuário até o processamento das recomendações.
Inicialmente, o usuário seleciona os conhecimentos prévios dos alunos, os quais
determinarão o NPBIM recomendado. Este, por sua vez, determinará quais
habilidades BIM estarão visíveis e são passíveis de ser selecionadas pelo
usuário. A desativação de habilidades não recomendadas, tanto facilita a seleção
pelo respondente pela redução da quantidade de opções, quanto o orienta ao não
permitir escolha de habilidades que dependem de pré-requisitos que os alunos
ainda não têm. Após submeter suas escolhas, o usuário recebe um e-mail com as
recomendações.
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Figura 39 – Fluxograma da ferramenta para planejamento de disciplina com
conteúdos BIM

Fonte: A autora, 2014
As recomendações descrevem as características do NPBIM sugerido, em termos
de: tipo de colaboração e projeto a ser desenvolvido pelos alunos. Em seguida,
são apresentadas três tabelas: lista das habilidades BIM selecionadas pelo
usuário (Quadro 50), lista de conceitos BIM ligados às habilidades e lista de usos
de BIM relacionados a elas (Quadro 52).
Além disso, para cada conceito e uso há uma recomendação sobre o nível
cognitivo a ser alcançado na disciplina (Quadro 50). Com estas informações, o
professor pode escolher quais usos de BIM abordar na disciplina e, portanto,
quais atividades educacionais planejar, em função do nível cognitivo.
Os gráficos de especialistas BIM e respectivos profissionais são gerados de
acordo com o especialista BIM indicado para cada habilidade (Quadro 50).

6.2 Princípios e validação das recomendações
A análise textual dos 114 documentos sobre ‘Especialistas BIM’ mostrou que há
uma ampla variedade de funções que requer um conjunto de habilidades. Na
prática, um profissional pode conduzir as tarefas de um ou mais especialistas,
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dependendo do grau de complexidade do projeto e do tamanho da companhia em
que ele/ela trabalha.
Cada competência BIM individual (Quadro 50) é relacionada com seu respectivo
especialista BIM. O objetivo é informar ao usuário qual especialista BIM a
disciplina irá abordar.
A escala NPBIM consiste de três níveis: introdutório, intermediário e avançado.
Em cada nível, existe um grupo de características que mostra a natureza do
projeto BIM a ser conduzido pelos estudantes. Um quarto nível foi adicionado à
ferramenta: profissional.
Sacks e Pikas (2013)

[30F]

também conceberam uma metodologia para que

escolas de AEC pudessem definir o tipo de conteúdo BIM a ser ensinado. Esta
metodologia envolveu uma pesquisa com profissionais e resultou em uma lista de
39 competências BIM individuais, relacionadas à Taxonomia de Bloom. O
presente estudo utilizou os resultados da pesquisa de Sacks e Pikas (2013) [30F]
para determinar o relacionamento entre níveis cognitivos e NPBIM. Contudo, no
instrumento aqui apresentado, foi utilizada a Taxonomia de Bloom revisada cujo
nível mais alto é “criar” ao invés de “avaliar” (Quadro 55).
Quadro 55 – Taxonomia de Bloom revisada
Nível cognitivo
Lembrar
Entender
Aplicar
Analisar
Avaliar
Criar

Descrição
Consegue reconhecer e recordar
informações importantes da
memória de longa duração.
É capaz de fazer sua própria
interpretação do material.
É capaz de usar o conhecimento
aprendido em uma situação nova
ou familiar.
É capaz de dividir o todo em partes
e descobrir como essas partes se
relacionam com o todo.
É capaz de verificar e criticar.
É capaz de reunir elementos para
dar origem a algo novo.

Verbos
Listar, reconhecer, relembrar e
identificar.
Interpretar, exemplificar,
classificar, resumir, concluir,
comparar e explanar.
Responder, fornecer, conduzir e
usar.
Selecionar, diferenciar,
organizar/integrar e atribuir.
Verificar, escolher/determinar,
julgar e comparar.
Gerar, planejar, produzir.

Fonte: Anderson et al. (2001)
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Um estudo do Computer Integrated Construction Research Program (2011)

[7C]

sobre usos de BIM determinou os recursos requeridos para se trabalhar com cada
uso de BIM. O presente estudo baseou-se nas recomendações do Computer
Integrated Construction Research Program (2011)

[7C]

e na matriz de ferramentas

BIM publicada pelo BIM Fórum (2011). Portanto, o instrumento aqui apresentado
agregou esses conhecimentos em uma interface fácil de usar, acessível ao
professor não especialista em ensino de BIM.
O conteúdo relacionado às habilidades, conceitos, usos e recursos foi revisado
por três profissionais que estão praticando BIM e possuem respeitabilidade,
experiência de trabalho e liderança. A abordagem foi qualitativa porque, no Brasil,
existem ainda poucos especialistas nesta área. Os profissionais corrigiram o
conteúdo dos quadros apresentados neste capítulo e deram sugestões.
Os três especialistas responderam à questão: “Forneça uma breve descrição de
seu currículo e sua área de atuação em BIM” (ver Quadro 56).
Quadro 56 – Breve currículo dos especialistas que participaram da pesquisa
N

Breve currículo
Bacharel em Ciência da Computação nas Faculdades Integradas IPEP e Mestre
em Engenharia Civil pela USP. Consultor em BIM. Tem experiência na área de

1

Ciência da Computação e projetos de engenharia, com ênfase na implantação de
sistemas CAD/PDM/BIM, atuando nos seguintes temas: implantação de soluções
em TI para Engenharia e Arquitetura, desenvolvimento e customização de
ferramentas de suporte a projetos
Arquiteta formada em 1990 e Mestre em Engenharia Civil pela USP. Desde 1992

2

trabalha usando modelagem 3D em desenvolvimento de projetos para arquitetura
e construção. Desde 2008, utiliza tecnologias relacionadas ao BIM para
desenvolvimento de projetos, consultorias e coordenação técnica de projetos.
Engenheiro Civil e Doutor em Engenharia Civil pela EPUSP. Desenvolve pesquisa
na área de Gestão do Processo de Projeto e BIM. Consultor de empresas nas

3

áreas de Gerenciamento de Obras, Coordenação de Projetos e BIM. Tem 30 anos
de experiência na Construção Civil. Trabalhou em conceituadas empresas
ocupando cargos de Direção e Gerência Técnica.

Fonte: A autora, 2014
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O instrumento foi implementado100 como um aplicativo da Web para uso on-line
(GoogleForms)101.
A recomendação fornecida pelo instrumento fundamenta-se nas conclusões desta
pesquisa. Acredita-se que, com base nesse conhecimento, o usuário poderá
avaliar, com maior facilidade, a adequação dessa proposta para o caso particular
de sua disciplina.
Esta pesquisa procurou sintetizar conhecimentos advindos de vários importantes
autores, em sua maioria internacional, nas áreas: ensino de BIM e especialistas
em BIM. Com esse estudo, parte desse conhecimento é disponibilizada em um
formato possível de ser usado pelos interessados primários (professores
universitários dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil) de forma simples e
semi-automatizada.
Ao se levar em consideração o longo tempo de existência da ampla maioria dos
cursos superiores nas áreas de AEC, pode-se concluir que cursos focados em
BIM ou que abordam esse tema ainda são extremamente recentes nas
Universidades.
Por outro lado, a demanda do mercado por profissionais qualificados já é bastante
significativa. Mais que isso, o próprio sucesso da implantação mais ampla de BIM
em um país dependerá da resposta de suas universidades em relação a essa
formação, pois profissionais qualificados atuam como agentes de transformação
da cultura e da tecnologia empregadas na Construção.
No Capítulo 7 fazemos uma análise da contribuição e relevância da pesquisa e
elaboramos propostas para trabalhos futuros.

100

A implementação da ferramenta foi realizada pelo aluno do curso de Ciências da Computação UEL , Felipe Kengi Nakano, sob a orientação do Prof. Dr. Fabio Sakuray.

101

O link atualizado da ferramenta pode ser acessado no endereço:
http://www.mat.uel.br/geometrica/Tese.php
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CAPÍTULO 7
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Existe, atualmente, uma demanda crescente de profissionais especializados em
Tecnologia de Informação (TI) aplicada à Construção Civil, particularmente em
BIM, por parte de empresas de AEC/GF, especialmente em nível internacional.
Porém, ao observar a realidade de cursos de Arquitetura e de Engenharia Civil no
Brasil, nos deparamos com o problema de que os estudantes ainda não estão
sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos e
habilidades em BIM. Esta situação leva as empresas a investirem em
treinamentos no software, que muitas vezes, não focam no processo BIM.
Inicialmente, levantamos algumas possíveis causas para o problema e os
resultados da pesquisa apontaram, principalmente:
a falta de espaço nos currículos, para a introdução de novas disciplinas e
o desconhecimento, por parte de professores, quanto ao significado do
processo BIM.
Além de facilitar na visualização e compreensão de conteúdos das disciplinas, o
ensino de BIM para estudantes de arquitetura e de engenharia civil, oferece o
suporte ao desenvolvimento de projetos colaborativos, que envolvem análises e
simulações. As habilidades de trabalho em equipe e capacidade para projetar
edifícios com sustentabilidade são, cada vez mais, importantes e requeridas de
projetistas.
A introdução de BIM nos currículos é, portanto, uma grande contribuição para a
formação de profissionais que sejam capazes de trabalhar em um ambiente
colaborativo e, para atender as necessidades futuras, é importante que as
universidades, com o apoio do governo e da indústria, incorporem plenamente
BIM em seus currículos.
Contudo, os resultados da pesquisa confirmam que ainda não existe uma
metodologia consolidada para o ensino de BIM. Com o objetivo de saber como
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algumas escolas estão ensinando BIM, revisamos a literatura e divulgamos
artigos sobre o Estado da Arte, no âmbito internacional. O elevado número (N=64)
de citações (Quadros 65 a 71 do Apêndice B) dos trabalhos102 (N=13) resultantes
desta pesquisa (Quadro 64 do Apêndice A) atesta sua importância e o interesse
pelo assunto, por parte da comunidade científica.
Alguns autores classificaram suas experiências de ensino BIM e elaboraram
propostas para a introdução de BIM nos currículos, se baseando nos níveis de
proficiência BIM. São exemplos:
Dobelis (2013) [16F],
Cooksey e Schiff (2012) [2E],
Cooksey (2012) [56F],
Mandhar e Mandhar (2013) [38F],
Xu e Tsao (2012) [12F],
Ruschel, Andrade e Morais (2013) [26F]
Menezes et al. (2012) [28F] e
Romcy, Cardoso e Miranda (2013) [33F].
A definição das funções, das responsabilidades e das competências de
especialistas BIM propicia um esclarecimento sobre os papéis desses
profissionais.

Muitos

profissionais

e

acadêmicos

buscam,

atualmente,

informações sobre especialistas BIM com o objetivo de: (a) relatar a importância
de suas funções e do trabalho colaborativo; (b) investigar os fatores que impedem
a adoção de BIM; e (c) proposição de formas para avaliar competências BIM. São
exemplos:
Durante (2013) [11G];
Haron (2013) [4G];
Kurul et al. (2013) [10G];
Davies, McMeel e Wilkinson (2014) [13G];
Wu e Issa (2013a [14F]; 2013b [48F], 2013c [49F], 2014a [43F], 2014b [14G]);
Knutsen (2014) [15G]; e
Succar, Sher e Williams (2013) [2G].
102

Os artigos podem ser acessados no link do endereço: <www.uel.br/pessoal/barison/Tese.htm>.
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Os Quadros 57 a 63 apresentam um resumo da contribuição de cada artigo
publicado para a comunidade científica.
Outra contribuição da pesquisa é a definição de um modelo de fluxo de trabalho
BIM, no Brasil. Embora, seja um modelo teórico, ajuda a visualizar o processo
BIM em todas as fases do ciclo de vida de uma edificação, no que se refere às
tarefas e aos profissionais que são responsáveis pela execução das mesmas.
A análise de dois currículos (arquitetura e urbanismo e engenharia civil) de uma
universidade brasileira permitiu que se visualizasse quais disciplinas têm potencial
para ensinar BIM. Conhecer as percepções de professores dessas disciplinas,
quanto ao ensino de BIM, possibilitou traçar algumas diretrizes e fazer uma
proposta.
Porém, a contribuição imediata da pesquisa como aplicação à Realidade é a
implementação de um instrumento para o planejamento de disciplinas BIM, que
pode auxiliar professores que desejam introduzir BIM em suas disciplinas.
Entretanto, a versão piloto do instrumento, que foi desenvolvida em aplicativo da
Web para utilização on-line (GoogleForms), não disponibiliza alguns recursos que
facilitam a visualização pelo usuário, como por exemplo, o gráfico ‘Radar’.
Pretendemos, no futuro, efetuar melhorias no instrumento, quanto à sua validação
em termos de conteúdo e interface, testando com casos reais para verificar a
relevância das recomendações. Por exemplo, aplicando o instrumento em
disciplinas que já implementaram BIM para efetuar algumas simulações. Outra
melhoria inclui a disponibilização de um dicionário de termos BIM para ser
consultado pelo usuário.
A integração horizontal (entre conteúdos BIM de disciplinas de mesmo ano) e
integração vertical (entre conteúdos BIM de disciplinas de anos diferentes) é
também objeto de futuros estudos. O objetivo é estabelecer uma sequência lógica
na apresentação de conteúdos BIM ao longo do currículo.
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Quadro 57 – Citações do artigo ‘BIM teaching strategies: an overview of the current approaches’
Referência

Contribuição do trabalho

Cooksey; Schiff (2012)

O trabalho serviu como base para uma proposta de introdução de BIM no currículo de Engenharia Civil na

Cooksey (2012)

Clemson University, que optou por oferecer uma disciplina eletiva específica BIM e exigir BIM em projeto dos
anos finais do curso (Capstone Design Project).

Rems (2012)

O trabalho serviu como referência para conhecer as estratégias utilizadas por escolas com intuito de propor a
integração de BIM no currículo de Engenharia Civil do Lafayette College. A proposta incluiu: uma palestra de
especialista para mostrar aos docentes as vantagens de se ensinar BIM; uma apresentação, aos docentes, de
uma proposta de ensino de BIM; e treinamento para começar a ensinar BIM pelo nível introdutório.

Joannides, Olbina e Issa (2012)

O trabalho foi utilizado para revisar a literatura sobre BIM e Educação, com o objetivo de investigar a
implementação de BIM em cursos de Arquitetura e Construção, nos Estados Unidos e no Canadá.

Nejat, Darwish e Ghebrab
(2012)
Hedges e Beach (2012)

A leitura do trabalho possibilitou uma compreensão sobre as atuais abordagens de integração de BIM.
O trabalho foi citado para mostrar que, mesmo sem o Accreditation Board for Engineering and Technology
(ABET) exigir BIM, as escolas estão usando BIM e ensinando a colaboração.

Wu e Issa (2013a)

O trabalho é citado para explanar o estado da arte do ensino de BIM no que se refere ao esforço das escolas.

MacDonald e Mills (2013)

Os autores utilizaram o artigo para pesquisar práticas atuais em relação ao ensino de BIM e propor um projeto

MacDonald e Granroth (2013)

(CODEBIM) que visa a auxiliar a inclusão de BIM em disciplinas de cursos de AEC de escolas na Austrália.

Kemper (2012)

O trabalho ajudou a discutir o estado atual da Educação BIM nas universidades.

Kassem, Brogdem e Dawood

Os autores utilizaram o trabalho para revisar a literatura e discutir as barreiras que limitam a ampla adoção de

(2012)

BIM e o desenvolvimento de estratégias para superá-las. Uma delas é a falta de experiência da força de
trabalho. Os autores explicam o estado atual do ensino de BIM.

Continua

Referência

Monson (2013)

Contribuição do trabalho

O artigo é citado como um dos primeiros trabalhos que bem descrevem normas pedagógicas e a estratégia
instrucional para a incorporação de BIM nos currículos.

Rafael e Pikas (2013)

Os autores citam o trabalho ao discutirem o estado da arte do ensino de BIM e a utilização dos níveis de
proficiência BIM para analisar seis disciplinas BIM selecionadas para o estudo.

Pikas, Sacks e Hazzan (2013)

O trabalho serviu para uma revisão do ensino de BIM em cursos de AEC.

Magiera (2013)

O trabalho foi incluído em sua revisão como base para a introdução de BIM no currículo de Engenharia Civil
de escolas na Polônia como a Cracow University of Technology (CUT). O autor apresentou os níveis de
proficiência BIM e discutiu as dificuldades.

Mandhar e Mandhar (2013)

O trabalho fez parte de uma revisão da literatura com o objetivo de identificar a atual situação do ensino de
BIM e os obstáculos enfrentados pelas escolas, para propor um modelo para integrar BIM em currículos de
arquitetura. O modelo proposto pelos autores segue, fielmente, a proposta dos três níveis de proficiência BIM.

MacDonald e Granroth (2013)

Os autores propõem diretrizes que auxiliem a academia a introduzir BIM nos currículos. A etapa inicial do
projeto é uma revisão das atuais práticas, entre elas, este trabalho.

Wang e Leite (2014)

Os autores utilizaram o trabalho para revisar pesquisas sobre BIM e Educação, com o intuito de preparar uma
disciplina para estudantes de GC, cujo ensino se baseia em projetos e tem foco em processos.

Dossick, Lee e Foleyk (2014)

Os autores utilizam o trabalho para uma fazer uma revisão bibliográfica de cursos de Engenharia e Gestão da
Construção nos Estados Unidos que têm introduzido BIM no ensino.

Thomas et al. (2014)

Os autores citam o trabalho em uma revisão sobre o contexto geral de BIM no ensino de AEC.

Abo Neama e Mahdy (2014)

Os autores se basearam no trabalho para estudar os obstáculos da implementação de BIM no ensino.

Lucas (2014)

Os autores citam o trabalho ao fazer uma revisão sobre métodos de implementar BIM no currículo.

Fonte: A autora, 2014
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Quadro 58 - Citações do artigo ‘An overview of BIM specialists’
Referência

Lijiang (2011)
Muninova e Kagan (2011)
Lee (2011)

Contribuição do trabalho

O artigo foi utilizado para relatar as novas especialidades BIM e sua importância para o setor.
O autor incluiu o trabalho em sua revisão da literatura ao redigir sua Tese sobre o desenvolvimento
de base de dados e o modelo BIM de instalações.

Checcucci, Pereira e Amorim (2011)

Os autores se basearam no trabalho para discutir a colaboração no contexto BIM.

Lee e Dossick (2012)

Os autores basearam-se no trabalho para fornecer exemplos de títulos que estão sendo atribuídos às
posições BIM, em empresas, e discutir como introduzir BIM no currículo de Gestão da Construção.

Wu e Issa (2013a)

O autor cita a pesquisa para exemplificar os tipos de especialistas.

Succar, Sher e Williams (2013)

O trabalho é citado como um exemplo de investigação que aborda papéis BIM emergentes, com o
objetivo de propor uma abordagem de avaliação de competências BIM.

Manzione (2013)

O autor faz uma revisão da literatura para propor uma estrutura conceitual para gestão do processo de
projeto com uso de BIM.

Abdulkader (2013)

O autor baseia-se no artigo para apresentar os principais papéis BIM e suas responsabilidades.

Maghiar, Jain e Sullivan (2013)

O trabalho é utilizado para os autores explicarem a necessidade de se formar especialistas em BIM.

Kurul et al. (2013)

O artigo discute o uso de BIM para projeto de escolas no Reino Unido, cujo método de contrato é IPD.
Os autores e baseiam no trabalho para discutir os fatores que inibem a adoção de BIM, entre eles, a
mudança de papéis e responsabilidades.

Mandhar e Mandhar (2013)

Ver Quadro 58.

Continua

Referência

Wu e Issa (2013a, 2013b e 2013b)

Contribuição do trabalho

Os autores basearam-se no trabalho para observar a dinâmica de integração de BIM entre a academia
e o mercado de trabalho.

Wu e Issa (2013c)

Segundo os autores, o trabalho forneceu uma diretriz preliminar das áreas de responsabilidades e

Wu e Issa (2014a, 2014b)

contribuiu para uma melhor definição das habilidades requeridas para desempenhar funções
relacionadas ao BIM nas companhias de construção.

Maghiar (2014)

O autor cita o trabalho ao fazer uma justificativa da necessidade de preparar indivíduos com
conhecimento e experiência em BIM e VDC.

Durante (2014)

Baseado em revisão de literatura e em entrevistas, o autor discute as características de um Gerente
BIM. O trabalho é utilizado como base para exemplificar os títulos de especialistas BIM e as funções do
Gerente BIM.

Fonte: A autora, 2014
Quadro 59 - Citações do artigo ‘BIM Teaching: Current International Trends’
Referência

Dobelis (2013) [16F]

Contribuição do trabalho

Classificar algumas disciplinas que ensinam BIM no curso de Engenharia Civil da Riga Technical University (RTU). A
disciplina ‘Computer Aided Design’ é classificada como nível introdutório. Os alunos relatam a complexidade dos
projetos usados em disciplina deste nível.

Romcy; Cardoso;

Identificar parâmetros de reflexão sobre uma experiência realizada na Universidade Federal do Ceará (UFC), em uma

Miranda (2013) [33F]

disciplina de Desenho Arquitetônico. Os parâmetros utilizados foram: objetivos e dificuldades. Os objetivos foram
classificados como nível introdutório e os maiores obstáculos estão relacionados aos ‘conceitos’.

Fonte: A autora, 2014
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Quadro 60 - Citações do artigo ‘Review and Analysis of Current Strategies for
Planning a BIM Curriculum’
Referência

Contribuição do trabalho

Manninen e Kärnä

Os autores discutem o trabalho em um relatório dos artigos

(2011)

apresentados no CIBW78 2010.

Cooksey e Schiff

Ver Quadro 58

(2012)
Xu e Tsao (2012)

Os autores classificam uma disciplina como ‘introdutória’ com
base em níveis de proficiência BIM.

Mathews (2013)

O autor utiliza o trabalho para encontrar outros artigos que
discutem o ensino de BIM com o objetivo de mapear as
interações entre os participantes de um projeto colaborativo BIM.

Ruschel, Andrade e

Os autores fazem um diagnóstico de experiências brasileiras e

Morais (2013)

internacionais de ensino de BIM com base em níveis de
proficiência BIM propostos no trabalho.

Sacks e Pikas (2013)

Ver Quadro 58

Pikas, Sacks e

Ver Quadro 58

Hazzan (2013)
Romcy, Cardoso e

Ver Quadro 58

Miranda (2013)
Roehl e Shannon

Os autores se baseiam no trabalho para citar os objetivos que

(2013)

algumas escolas têm determinado para incluir BIM em seus
cursos e discutir as mudanças causadas por BIM no ensino do
curso ‘Projeto de Interiores’.

Magiera (2013)

Ver Quadro 58

Wu e Issa (2013b)

O trabalho serviu como base para observar a dinâmica de
integração de BIM entre a academia e o mercado de trabalho, por
meio de um questionário on-line.

Fonte: A autora, 2014
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Quadro 61 - Citações do artigo ‘The competencies of BIM specialists: a
comparative analysis of literature review and job ad descriptions’
Referência

Contribuição do trabalho

Succar, Sher e

Ver quadro 59

Williams (2013)
Miller, Farnsworth

Identificar as competências de um Gerente BIM.

e Weidman (2013)
Sacks e Pikas

Cita o trabalho para ressaltar a falta de profissionais qualificados.

(2013)
Haron (2013)

Revisar a literatura para conhecer quais são as responsabilidades e
competências comuns ao Gerente do Modelo e ao Gerente BIM e
desenvolver diretrizes para a implementação de BIM em empresas
de projeto na Malaysia.

Hallowell, Tatum e

Conhecer a atual situação em relação às estratégias utilizadas para

Rowings (2013)

ensinar BIM e discutir as tendências no que diz respeito à formação
de engenheiros e arquitetos.

Durante (2013)

Com base no trabalho, o autor apresentou uma tabela adaptada de
competências do Gerente BIM

Davies, McMeel e

Os autores revisaram recentes guias e manuais BIM e concluíram

Wilkinson (2014)

que as funções BIM identificadas no trabalho estão de acordo com
aquelas apontadas pelos manuais.

Fonte: A autora, 2014
Quadro 62 - Citações do artigo ‘Atual cenário da implementação de BIM no
mercado da construção civil da cidade de São Paulo e demanda por
especialistas’
Referência
Contribuição do trabalho
Menezes et al.

Os autores analisam três estudos de casos sobre ensino de BIM, no

(2012)

estado de Minas Gerais, com base nos princípios apontados pelo
trabalho.

Fonte: A autora, 2014
Quadro 63 - Citações do artigo ‘Tendências atuais para o ensino de BIM’
Referência

Contribuição do trabalho

Amorim (2013)

introduzido em cursos de engenharia civil ao redor do mundo.

Checcucci e

O trabalho serviu para uma investigação de como BIM está sendo

Fonte: A autora, 2014
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Checcucci, Pereira e
Amorim (2011)

Carvalho Pereira e
Arivaldo Leão de Amorim
5

Dr. Namhun Lee e Dr.

ASEE 2012

Lee e Dossick (2012)

BIM ACADEMIC WORKSHOP

Wu e Issa (2013a)

Carrie S. Dossick
6

Wei Wu e Raja R. A. Issa

2013
7

Bilal Succar, Willy Sher e

Automation in Construction

Anthony Williams

Succar, Sher e
Williams (2013)

8

Leonardo Manzione

Tese de Doutorado

Manzione (2013)

9

Sharaf Abdulkader

Apresentação no Qatar BIM

Abdulkader (2013)

User Day
10 Marcel Maghiar, Sunitha

ASEE (2013)

Jain e James G Sullivan
11

Maghiar, Jain e
Sullivan (2013)

Manish Mandhar e

International Journal of

Mandhar e Mandhar

Meenakshi Mandhar

Architecture

(2013)

12 Esra Kurul, Henry
Abanda, Joseph HM. Tah

th

19 CIB World Building

Kurul et al. (2013)

Congress 2013

e Franco Cheung
13 Wei Wu e Raja R. A. Issa

Journal of Prof. Issues in

Wu e Issa (2013b)

Engineering
14 Wei Wu e Raja R. A. Issa

29th Annual ARCOM

Wu e Issa (2013c)

Conference
15 Wei Wu e Raja R. A. Issa

2014 BIM Academic

Wu e Issa (2014a)

Symposium

Continua

356
N

Autor(es)

16 Marcel Maghiar

Fonte

Referência

2014 BIM Academic

Maghiar (2014)

Symposium
17 Joseph Binning

www.MEPCor.com

Binning (2012)

18 Fabio K. Durante

Trabalho de Conclusão de

Durante (2013)

Curso (UEL)
19 Wei Wu e Raja R. A. Issa

2014 Construction Research

Wu e Issa (2014b)

Congress
20 Erik Knutsen

Trabalho de Conclusão de

Knutsen (2014)

Curso (NTNU, Trondheim,
Noruega)

Fonte: A autora, 2014
Quadro 68 – Citações do artigo ‘Review and Analysis of Current Strategies for
N
1
2

Planning a BIM Curriculum’
Autor (es)
Fonte

Referência

Sami Kärnä

(2011)

Ari-Pekka Manninen e Relatório publicado na
Finlândia

Manninen e Kärnä

Jason M. Cooksey e 2012 ASEE Southeast Section

Cooksey e Schiff

Scott D. Schiff

Conf.

(2012)

Lei Xu1 e Cynthia C. Y.

20th Annual Conf. of the Intern.

Xu e Tsao (2012)

Tsao

Group for Lean Construction

4

Malachy Mathews

AEI 2013

Mathews (2013)

5

Regina Coeli Ruschel,

Revista Ambiente Construído

Ruschel, Andrade e

3

Max L. V. X. de Andrade

Morais (2013)

e Marcelo de Morais
6
7
8

Rafael Sacks e Ergo

Journal of Construction

Pikas

Engineering and Management

Ergo Pikas, Rafael

Journal of Construction

Pikas, Sacks e Hazzan

Sacks e Oritha Hazzan

Engineering and Management

(2013)

Neliza Maria e Silva

SBPQ TIC 2013

Romcy, Cardoso e

Romcy, Daniel Ribeiro

Sacks e Pikas (2013)

Miranda (2013)

Cardoso e Natália Maciel
Miranda
9

Amy Roehl e
Gayla Jett Shannon

Journal of Arts and Humanities

Roehl e Shannon
(2013)

Continua
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N

Autor (es)

10 Jacek Magiera

Fonte

20th International Conference

Referência

Magiera (2013)

on Computer Methods in
Mechanics
11

Wei Wu e Raja R. A.

Journal of Professional Issues

Issa

in Engineering

Wu e Issa (2013b)

Fonte: A autora, 2014
Quadro 69 – Citações do artigo ‘The competencies of BIM specialists: a
comparative analysis of literature review and job ad descriptions’
N Autor(es)

Fonte

Referência

1

Bilal Succar, Willy Sher e
Anthony Williams
Kevin R. Miller, Clifton B.
Farnsworth e Justin Earl
Weidman
Rafael Sacks e Ergo
Pikas
Ahmad Tarmizi Haron

Automation in Construction

Succar, Sher e
Williams (2013)
Miller, Farnsworth e
Weidman (2013)

Journal of Construction
Engineering and Management
PhD. Thesis University of Salford
Manchester

Sacks e Pikas
(2013)
Haron (2013)

Matthew Hallowell, Clyde
Tatum e Jim Rowings
Fabio K. Durante

Practice Periodical on Structural
Design and Construction
Trabalho de Conclusão de Curso
(UEL)
The 2014 International Conference
on Computing in Civil and Building
Engineering

Hallowell, Tatum e
Rowings (2013)
Durante (2013)

2
3
4
5
6
7

K. Davies, D. McMeel e S.
Wilkinson

120th ASEE annual Conference &
Exosition

Davies, McMeel e
Wilkinson (2014)

Fonte: A autora, 2014
Quadro 70 – Citações do artigo ‘Atual cenário da implementação de BIM no
mercado da construção civil da cidade de São Paulo e demanda por especialistas’
N Autor(es)

Fonte

Referência

1

Alexandre Monteiro de Menezes, Maria de

COBENGE

Menezes et al.

Lourdes Silva Viana, Mário Lucio Pereira Junior e

2012

(2012) [28F]

Sergio Ricardo Palhares

Fonte: A autora, 2014
Quadro 71 – Citações do artigo ‘Tendências atuais para o ensino de BIM’
N Autor(es)

Fonte

Referência

1

Érica de Sousa Checcucci e Arivaldo Leão

SBPQ TIC

Checcucci e Amorim

de Amorim

2013

(2013)

Fonte: A autora, 2014
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APÊNDICE C
Questionário online enviado para empresas de AEC nacionais
Este formulário contém 22 questões de preenchimento simples e que abordam os
seguintes tópicos: atividades da empresa; ferramentas utilizadas; recursos humanos e
cargos BIM. Trata-se de uma pesquisa que está sendo desenvolvida na Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, no nível de doutoramento em Tecnologia
Computacional para Construção Civil e sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Toledo
Santos. O objetivo é colher informações para apoiar a elaboração do Perfil do Profissional
que desempenhará atividades BIM. Embora seja um formulário de preenchimento
simples é muito importante sua opinião no espaço reservado para as respostas. Para
garantir o anonimato nas respostas, o nome/sobrenome de V.Sa. e de sua empresa não
será divulgado a menos que V. Sa. autorizar. Para esclarecer dúvidas ou estabelecer
contato a V. Sa pode enviar um email para: barison@uel.br
Maria B. Barison, Doutoranda em Tecnologia Computacional para Construção Civil –
PCC – EPUSP, E-mail: barison@uel.br
Atividades da empresa: o objetivo e identificar as atividades BIM da empresa
A sua empresa é:
( ) Construtora
( ) Incorporadora
( ) Escritório de Arquitetura
( ) Escritório de Projetos (outras disciplinas)
( ) Prestadora de serviços
( ) Consultoria
( ) Outro(s). Por favor, especifique qual(is):______________________
Por favor, informe o tamanho de sua empresa:
Quantidade de:
Funcionários:

( ) 1a5

Filial(is):

( ) Nenhuma

( ) 6 a 10

( )1

( ) 11 a 50

( )2a5

( ) 51 a 100

( ) 6 a 10

( ) + de 100

( ) + de 10
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Quais disciplinas estão representadas nos projetos/obras desenvolvidos por sua
empresa?
( ) Arquitetura
( ) Estruturas
( ) Vedações
( ) Hidráulica
( ) Elétrica
( ) Ar-condicionado
( ) Pressurização
( ) Paisagismo
( ) Outra(s). Por favor, especifique qual(is):______________________
Quais atividades desses projetos/obras são realizadas utilizando BIM?
( ) Desenvolvimento de componentes BIM
( ) Desenvolvimento modelos de arquitetura
( ) Desenvolvimento de modelos de instalações
( ) Desenvolvimento de modelos estruturais
( ) Análise estrutural
( ) Análise energética
( ) Quantitativos para orçamentos
( ) Planejamento das etapas da obra
( ) Vídeos para apresentação ao cliente
( ) Integração de projetos
( ) Detecção de interferências
( ) Reuniões de desenvolvimento/compatibilização
( ) Outra(s). Por favor, especifique qual(is)
Ferramentas: o objetivo é conhecer a estrutura da empresa para realizar atividades BIM.
A sua empresa faz o gerenciamento e manutenção do(s) software BIM e/ou
aplicativo(s) BIM?
( ) Sim
( ) Não
Quem é o responsável (cargo) pelo gerenciamento desses recursos?
______________________________________________________________
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A sua empresa compartilha e atualiza modelos BIM com (de) outras firmas?
( ) Sim
( ) Não
Quem é o responsável (cargo) pelo gerenciamento desses recursos?
_______________________________________________________________
Por favor, você pode informar quais são essas firmas?
_______________________________________________________________
A sua empresa possui ‘templates’ para os modelos BIM?
( ) Sim
( ) Não
Quem é o responsável (cargo) pela criação e atualização desses ‘templates’?
______________________________________________________________
A sua empresa possui bibliotecas de componentes BIM?
( ) Sim
( ) Não
Quem organiza essas bibliotecas (cargo)?
_______________________________________________________________
Em sua empresa existem materiais de apoio para aprendizagem de BIM?
( ) Sim
( ) Não
Por favor, especifique esses materiais e quem é o responsável (cargo)?
_______________________________________________________________
A sua empresa tem um padrão BIM (manual de melhores práticas)?
( ) Sim
( ) Não
Quem é o responsável (cargo) pela criação e atualização desse padrão?
_______________________________________________________________
Recursos humanos: o objetivo é conhecer a estrutura da empresa para realizar
atividades BIM.
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Quem (cargo) faz o trabalho de modelagem (geometria, custos e/ou etapas da
obra)?________________________________________________________________
Quem (cargo) gerencia o trabalho de modelagem?_____________________________
Quem (cargo) é o responsável pelo(s) Modelo(s) BIM produzido(s) por sua
empresa?_____________________________________________________________
Na sua empresa há treinamentos em BIM?
( ) Sim
( ) Não
Quem

(cargo)

planeja

e

quem

(cargo)

executa

esses

treinamentos?

_____________________________________________________________
A sua empresa recebe consultoria BIM?
( ) Sim
( ) Não
Como

é

esta

consultoria

e

quem

(cargo/empresa)

é

o

responsável?

_____________________________________________________________
Cargos BIM: o objetivo é conhecer os tipos de cargos que desempenham as atividades
BIM da empresa.
Por favor, identifique um cargo (de sua empresa) relacionado com gerenciamento
BIM:
Nome do cargo: _________________________________________
Funções e responsabilidades:_______________________________
Por favor, identifique um cargo (de sua empresa) relacionado com modelagem BIM:
Nome do cargo: _________________________________________
Funções e responsabilidades:_______________________________
Por favor, identifique um cargo (de sua empresa) relacionado com análise e/ou
simulação BIM:
Nome do cargo: _________________________________________
Funções e responsabilidades:_______________________________
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Por

favor,

identifique

um

cargo

(de

sua

empresa)

relacionado

com

manipulação/visualização do modelo (incluindo no canteiro de obras):
Nome do cargo: _________________________________________
Funções e responsabilidades:_______________________________
Em sua opinião, a sua empresa precisa de profissionais especializados em BIM?
( ) Sim
( ) Não
Por favor, explique:_____________________________________
Informações adicionais: o objetivo é obter informações sobre você e sua empresa.
Você deseja fazer algum comentário?
( ) Sim
( ) Não
Comentários:_________________________________________________
Você autoriza a divulgação de seu nome e sobrenome nesta pesquisa?
( ) Sim
( ) Não
A sua empresa autoriza a divulgação de sua Razão Social nesta pesquisa?
( ) Sim
( ) Não
Você deseja conhecer os resultados desta pesquisa?
( ) Sim
( ) Não
Por favor, forneça as informações abaixo:
Nome: __________________________________________________________
Empresa:________________________________________________________
Cidade/Município:__________________________________________________
Estado:__________________________________________________________
Endereço de email:_________________________________________________
Obrigada por sua colaboração!
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APÊNDICE D
Questionário online enviado para professores
Este formulário contém 10 questões que abordam a introdução da Modelagem da
Informação da Construção (BIM) no currículo. Trata-se de uma pesquisa que está sendo
desenvolvida na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no nível de
doutoramento em Tecnologia Computacional para Construção Civil e sob a orientação do
Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos. O objetivo é colher informações para concluir um
estudo final da Tese. Embora seja um formulário de preenchimento simples de respostas
anônimas é muito importante sua opinião no espaço reservado para as respostas. O
tempo estimado é de aproximadamente 10 minutos. Caso a V.Sa. se interessa pelo
assunto mas ainda não pensou muito a respeito, sugerimos a leitura de algum artigo do
link para facilitar nas respostas:
https://www.dropbox.com/sh/zoa3z6lth9qc3t4/sCdnJEMiaX
Para esclarecer dúvidas ou estabelecer contato a V. Sa. pode enviar um email para:
barison@uel.br

Maria B. Barison, Doutoranda em Tecnologia Computacional para

Construção Civil – PCC – EPUSP, E-mail: barison@uel.br
1. Ha quanto tempo você leciona no Ensino Superior?
a) Iniciei agora

d) Entre 11 e 20 anos

b) Iniciei agora

e) Mais de 20 anos

c) Entre 5 e 10 anos
2. Para qual (is) curso(s) você leciona atualmente na USP
a) Arquitetura e Urbanismo
b) Engenharia Civil
c) Outro
3. Qual (is) disciplina(s) você leciona atualmente na USP?
a) Projeto arquitetônico

j) Infraestrutura

b) Representação gráfica (digital)

k) Transportes

c) Gerenciamento da construção

l) Fundações

d) Tecnologia da construção

m) Prática profissional

e) Conforto ambiental

n) Trabalho de conclusão de

f) Topografia

curso

g) Geoprocessamento

o) Nenhuma

h) Sistemas prediais

p) Outra.

i) Estruturas

Qual?______________________
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3. Você conhece a Modelagem da Informação da Construção ou Building
Information Modeling (BIM)?
a) Sim
b) Não
Em sua percepção o que significa BIM?
_________________________________________________________
4) Você ensina BIM em suas(s) disciplina(s)?
a) Sim
b) Não
Em caso afirmativo, qual conteúdo relacionado ao BIM você
ensina?__________________________________
5) Para ensinar BIM, você faria (ou já fez) modificações em sua(s) disciplina(s)?
a) Sim
b) Não
c) Não sei
Em caso afirmativo, o que você mudaria (ou já mudou)?
__________________________________________________________
6) Para implementar mudanças nessa(s) disciplina(s) você precisaria (ou precisou)
de algum tipo de assistência?
a) Sim
b) Não
c) Não sei
Em caso afirmativo, qual seria o tipo de assistência?
____________________________________________________________
7) Em sua opinião, quando os alunos deveriam ser introduzidos ao BIM?
a) Primeiro ano
b) Segundo ano
c) Terceiro ano
d) Quarto ano
e) Quinto ano
f) Não sei. Por que?____________________________________________

8) Avalie em uma escala de 1 a 5 (nada verdadeiro a totalmente verdadeiro) os
possíveis obstáculos que seu curso enfrentaria (ou enfrentou) para introduzir
BIM no currículo.

Tipos de obstáculos

Escala
1

2

3

4

Falta de uma metodologia específica para o ensino de BIM
Ceticismo da escola (primeiro quer ver para crer)
Faltam professores capacitados em BIM
Indisposição dos professores para aprender/ensinar BIM
Falta de vontade para mudar o currículo
Falta de ‘espaço’ no currículo para incluir novas disciplinas
Falta de tempo dos professores para planejar uma disciplina BIM
Dificuldade para integrar disciplinas do currículo
Órgãos de certificação ainda não exigem habilidades em BIM
Falta de materiais didáticos específicos sobre BIM
Falta de bons computadores e equipamentos apropriados
Problemas com software BIM e hardware
Não se sabe qual software BIM será adotado no futuro pela indústria
Dificuldade para conciliar horários de turmas interdisciplinares
O mercado de trabalho ainda não demanda especialistas BIM
Falta de relacionamento curricular entre Projeto e Gestão
Política de TI da escola inviabiliza uso de um servidor BIM
Usar ferramenta BIM em projeto pode prejudicar o pensamento criativo

9. Você gostaria de fazer algum comentário?
a) Sim
b) Não
Comentário:__________________________________________
Agradecemos a sua participação!!
Se você deseja conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, forneça seu
e-mail:_______________________________________________

5
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APÊNDICE E
Ferramenta para planejamento de disciplinas com conteúdos BIM
Instruções
Este questionário é parte final da Tese de doutorado de Maria Bernardete
Barison (POLI/USP).
Ele é dividido em 3 partes:
a) fornecimento de informações sobre a disciplina;
b) seleção dos conhecimentos e habilidades prévios (pré-requisitos) dos alunos e;
c) seleção das habilidades BIM que o professor pretende desenvolver na disciplina.
Ao final são enviadas recomendações para o email do usuário com relação a:
nível da disciplina (introdutório, intermediário, avançado ou profissional);
tipos de projetos que podem ser desenvolvidos com os estudantes em sala de
aula;
tipos de colaboração que podem ser formados.
Por favor, informe o seu email para receber as recomendações sobre a disciplina.
Email: _______________________
A) Informações sobre a disciplina:
Universidade:__________________________
Curso:
Engenharia Civil
Arquitetura e Urbanismo
Disciplina: ______________________________
Verifique os 4 grupos (I, II, II e IV) do quadro de pré-requisitos e selecione um grupo que
representa os conhecimentos e habilidades prévios dos alunos.
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B) Conhecimentos e habilidades prévios dos alunos

Conhecimento prévio

Eles não possuem experiência em ferramentas BIM
I Eles não conhecem conceitos BIM
Eles não possuem conhecimentos na área de AEC
Eles têm experiência em uma ferramenta BIM de sua área
Eles conhecem conceitos de BIM
Eles conhecem conceitos básicos de modelagem de dados
II Eles sabem gerar documentações, quantidades e especificações a partir do
modelo BIM
Eles conhecem fundamentos de projeto
Eles sabem comunicar informações de projetos de arquitetura/engenharia
Todos do Grupo II
Eles têm experiência na utilização das principais ferramentas BIM
Eles conhecem técnicas avançadas de modelagem 3D
Eles conhecem padrões BIM e fluxo de trabalho BIM
Eles sabem utilizar um modelo BIM em processos 4D e 5D

III

Eles têm experiência profissional em AEC
Eles conhecem linguagem de programação
Eles conhecem materiais e métodos de construção
Eles conhecem tecnologia de construção
Eles conhecem sistemas do edifício
Todos dos Grupos II e III
Eles conhecem técnicas de BIM e processos relacionados

IV

Eles têm experiência de trabalho em equipes de projeto
Eles conhecem processos de formação e dinâmicas de equipes

C ) Seleção de habilidades BIM
As 235 habilidades BIM individuais apresentadas abaixo são divididas em 8
grupos:
1 – técnicas;

6 – de implantação;

2 – gerenciais;

7 – de suporte e;

3 – administrativas;

8 – de pesquisa &

4 – funcionais;

desenvolvimento.

5 – operacionais;
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Selecione as habilidades que você deseja abordar na disciplina.
Atenção: podem ser selecionadas apenas as habilidades adequadas ao nível de
conhecimentos e habilidades prévios dos alunos, conforme indicado na seção B.
Técnicas – Habilidades técnicas básicas
Usar um ou mais software BIM em projetos de uma disciplina (estrutura, arquitetura,
etc.).
Usar software BIM em grandes projetos colaborativos.
Usar extensões de softwares (plug-ins) dentro da ferramenta BIM principal.
Criar, manipular, navegar e fazer pequenas revisões em um modelo 3D.
Revisar extensivamente um modelo 3D.
Usar ferramenta de verificação do modelo.
Técnicas – Gerenciamento de documentos
Usar um sistema de gerenciamento de documento para compartilhar arquivos com
partes externas.
Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo para guardar e compartilhar
melhores práticas BIM, material de treinamentos e padrões de modelagem.
Identificar a documentação necessária para fluxos baseados em BIM.
Técnicas – Específicas com equipamentos
Usar impressora 3D.
Usar equipamentos para ambientes imersivos.
Usar lousa interativa.
Usar smart phones com BIM apps.
Usar tablets com BIM Apps.
Técnicas – Gerenciamento do Modelo
Verificar um modelo BIM quanto a erros de modelagem comuns.
Manter um modelo BIM de acordo com os padrões de modelagem configurados
pela organização ou pela equipe de modelagem.
Gerenciar modelos BIM em projetos BIM colaborativos.
Atualizar modelos BIM de acordo com as condições ‘as-built’.
Coordenar modelos BIM multi-disciplinares desenvolvidos por outros participantes
do projeto.
Desenvolver protocolos BIM detalhados para padronizar o processo de entrega de
modelos BIM e serviços relacionados.
Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos para nomear detalhes 2D,
detecção de interferências e protocolos para colaboração.
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Gerenciar o nível de desenvolvimento de modelos BIM usando MPS (Model
Progression Specifications) ou um sistema similar.
Estabelecer um grupo de protocolos para nomear modelos, componentes,
parâmetros, detalhes, etc..
Ser capaz de desenvolver pessoalmente protocolos usados em reuniões (troca de
dados e backup, manutenção e propriedade do modelo, modelagem, etc.).
Técnicas – Modelagem e desenhos
Usar ferramentas de autoria BIM para criar modelos corretos e precisos.
Gerar modelos BIM utilizando um conjunto pré-definido de padrões e diretrizes.
Usar funcionalidades de desenho disponíveis nas ferramentas BIM para criar
desenhos 2D.
Trabalhar independentemente usando uma ferramenta BIM.
Saber como usar eficientemente uma ferramenta BIM no trabalho.
Saber como usar eficientemente ferramentas de planejamento de espaço.
Técnicas – Detalhamento e documentação
Gerar desenhos 2D com precisão aceitável para a documentação da construção.
Gerar detalhes de construção dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
Identificar o nível certo de detalhe da informação para incluir em documentos.
Fazer bom uso de detalhes pré-definidos ou padronizados como parte de um fluxo
de trabalho BIM interno.
Gerar renderizações de qualidade profissional usando um modelo BIM - usado
simultaneamente para documentação ou detalhamento.
Gerar renderizações de qualidade profissional usando ferramentas de visualização
especializadas.
Gerar animação 3D para visualizações internas e externas (walk-through, flythrough) dentro de um ambiente de ferramenta BIM.
Gerar e editar videos de alta qualidade para apresentações a partir de modelos
criados primeiramente para projeto, construção ou operação de edificações.
Gerenciais - Gerenciamento geral
Gerar uma declaração de Missão cobrindo a implementação de BIM dentro da sua
organização.
Quantificar benefícios e riscos do negócio a partir do uso de ferramentas e fluxos de
trabalho BIM.
Definir o papel que o Gerenciamento Senior assume na promoção da
implementação BIM dentro de sua organização.
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Gerenciais - Gerenciamento estratégico
Estabelecer as metas BIM e os objetivos BIM de uma organização de acordo com a
sua visão global do negócio.
Identificar os usos de BIM que deveriam ser alcançados por sua organização.
Desenvolver uma estratégia BIM detalhada para sua organização.
Gerenciais - Gerenciamento organizacional
Identificar os impedimentos organizacionais (por exemplo, cultura não colaborativa,
separação de disciplinas, etc.) para implementação de fluxos de trabalho BIM
colaborativos dentro de sua organização.
Identificar mudanças em processos organizacionais necessárias para beneficiar-se
de ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Definir uma hierarquia de responsabilidades (uma força tarefa BIM ou similar)
conforme necessário para iniciar ou melhorar fluxos BIM internos dentro de sua
organização.
Gerenciais - Gerenciamento do cliente
Garantir que o cliente tenha uma compreensão do valor das ferramentas e fluxos de
trabalho BIM atualmente usados (ou que serão usados) no projeto.
Identificar os objetivos e requisitos do cliente que podem ser entregues por meio de
fluxo de trabalho baseado no modelo.
Usar os entregáveis gerados a partir do uso de ferramentas e fluxos de trabalho
BIM para gerar novos negócios em sua organização.
Gerenciais - Parcerias e alianças
Descrever as vantagens de Gestão Integrada de Empreendimentos (Integrated
Project Delivery - IPD) aos participantes do empreendimento.
Conduzir atividades e protocolos para aumentar a confiança e o respeito mútuo
entre os participantes do empreendimento.
Definir responsabilidades de longo prazo, incluindo Propriedade Intelectual, do
modelo BIM ou de componentes BIM.
Gerenciais – Liderança
Convencer pessoas a investigar e adotar novas abordagens para resolver
problemas de fluxo de trabalho dentro de sua organização.
Liderar pelo exemplo (por exemplo, receber treinamento adequado conforme exige
seu papel) quando se tratar de novas tecnologias e processos.
Estabelecer diretrizes claras para outros seguirem quando se tratar da adoção de
novas tecnologias e processos.
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Administrativas - Finanças, custos e orçamentos
Monitorar os custos relacionados à implementação de BIM e diferenciá-los de
outros custos de Tecnologia de Informação.
Gerar custos do empreendimento baseados em entregáveis BIM e seus fluxos de
trabalho em vez de utilizar desenhos 2D.
Gerar um plano financeiro para satisfazer os requisitos da implementação de BIM
dentro de sua organização.
Administrativas - Administração geral
Desenvolver ou aplicar métricas para monitorar o progresso (ou falta dele) na
implementação de BIM dentro de sua organização.
Gerar os processos gerenciais e templates necessários para facilitar
implementação BIM dentro de sua organização.
Organizar iniciativas para encorajar os funcionários a adotar ferramentas BIM e
fluxos de trabalho dentro de sua organização.
Administrativas - Procedimentos e políticas do escritório
Usar ‘Business Process Model and Notation’ (BPMN) ou similar para documentar
processos internos dentro de sua organização.
Adotar novos procedimentos e políticas que promovam o uso de fluxos de
trabalho BIM e a geração de novos entregáveis BIM.
Testar se (ou não) atuais políticas e procedimentos do escritório permitem ou
desencorajam o uso de ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Administrativas - Recursos humanos e recrutamento
Detalhar os papéis e responsabilidades de um Gerente BIM, Gerente do Modelo
ou cargos similares.
Preparar descrições detalhadas de emprego para atrair indivíduos em um nível
adequado de competência BIM para sua organização.
Identificar os efeitos de fluxos de trabalho BIM sobre atividades de recursos
humanos (recrutamento, indução e retenção) dentro de sua organização.
Identificar a combinação certa de habilidades e conhecimento BIM necessários
dentro de sua organização para entregar empreendimentos BIM colaborativos.
Administrativas – Marketing
Desenvolver um plano de marketing BIM com base em uma estratégia de
marketing focada em BIM.
Alinhar a estratégia de marketing de uma organização com as suas reais
capacidades BIM.
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Gerar uma declaração de capacidade BIM ou similar para refletir a capacidade
BIM de uma organização
Administrativas - Licitações e aquisições
Desenvolver indicadores de desempenho de um projeto BIM e parâmetros claros
que possam ser usados para medir o sucesso do projeto.
Emitir um pedido de proposta (Request For Proposal - RFP) ou pedido de
qualificação (Request For Qualification - RFQ) aos participantes do projeto que
articule com clareza as pretenções de descrição, escopo, orçamento, cronograma e
objetivos do projeto.
Desenvolver especificações de aquisições BIM para grandes empreendimentos BIM
colaborativos.
Administrativas - Observância e administração de contratos
Gerenciar progresso, pagamentos de compensação e outras tarefas relevantes
conforme necessário durante a entrega de projetos BIM colaborativos.
Administrar contratos e gerenciar a entrega de projetos BIM colaborativos grandes
ou complexos.
Identificar o relacionamento contratual mais adequado para diferentes tipos de
empreendimentos BIM colaborativos.
Administrativas - Gerenciamento de risco
Avaliar os riscos associados com o uso de modelos BIM para o projeto, construção
ou operação de facilidades.
Desenvolver um plano de Gerenciamento de Risco específico para projetos BIM
colaborativos.
Identificar e avaliar os riscos associados com a entrega de projetos BIM
colaborativos.
Administrativas - Controle de qualidade
Monitorar a conformidade de entregáveis BIM quanto a códigos e padrões
aplicáveis.
Avaliar a qualidade da documentação desenvolvida para guiar fluxos de trabalho
BIM internos.
Desenvolver mecanismos para monitorar a qualidade do projeto onde modelos BIM
são o principal método de entrega.
Determinar a qualidade da documentação emitida por uma organização em relação
a padrões estabelecidos (por exemplo, ISO 9001).
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Funcionais – Colaboração
Preparar um acordo sobre protocolos de propriedade do modelo com outros
participantes do empreendimento ao iniciar (ou antes de iniciar) projetos BIM
colaborativos.
Preparar um acordo sobre padrões de modelagem com outros participantes do
empreendimento ao iniciar (ou antes de iniciar) empreendimentos BIM
colaborativos.
Coordenar entregáveis BIM com outros participantes do projeto e fornecedores de
serviços BIM.
Avaliar as qualificações BIM de outros participantes do projeto antes de engajá-los
em um projeto BIM colaborativo.
Atuar como o Facilitador BIM durante a entrega de projetos BIM colaborativos.
Gerar ou customizar um Plano de Gerenciamento BIM de acordo com exigências
de um projeto BIM colaborativo.
Usar um Plano de Gerenciamento BIM ou similar para facilitar o processo de
colaboração do projeto.
Funcionais - Habilidades funcionais básicas
Determinar os requisitos básicos para a implementação BIM dentro de sua
organização.
Definir Terminologia BIM Comum e identificar alguns entregáveis BIM.
Entender a diferença entre um modelo integrado e um modelo federado e como
estes afetam fluxos de trabalho BIM internos.
Explicar, em termos gerais, como ferramentas BIM podem ser usadas para
simulação e análise de projeto.
Estabelecer quais ferramentas BIM são necessárias para simulação e análise de
um projeto.
Funcionais - Gerenciamento do fluxo de trabalho e equipe
Avaliar como Especificações de Desenvolvimento do modelo (Model Progression
Specifications - MPS) ou similar são usadas pelos participantes do projeto em
projetos BIM colaborativos.
Usar COBie ou uma especificação similar para gerenciar a entrega de
informações.
Usar mídia social para comunicar conhecimento BIM e notícias cobrindo
empreendimentos BIM com funcionários.
Usar um sistema de gerenciamento de conteúdo ou um sistema de gerenciamento
de documentos para gerenciar informação armazenada e compartilhada.
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Preparar uma estratégia de gestão da informação para gerenciar
empreendimentos BIM.
Funcionais - Gerenciamento do empreendimento
Determinar quais recursos e requisitos BIM são necessários para gerar os
entregáveis BIM específicos para cada projeto.
Preparar ou revisar criticamente as especificações de serviço esperadas dos
participantes do projeto que usam ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Preparar ou revisar criticamente as especificações de entrega para projetos que
usam ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Preparar ou revisar criticamente as especificações para projetos usando
ferramentas e fluxos de trabalho BIM.
Gerenciar um projeto onde modelos BIM são o principal método de projeto,
construção ou operações.
Operacionais - Planejamento e programação
Usar modelos BIM para planejamento da construção.
Usar modelos BIM para fluxo e Logística da construção.
Usar modelos BIM para cronograma baseado na posição.
Avaliar cronograma de construção com o auxílio de um modelo BIM 3D.
Operacionais - Quantificação e estimativa
Preparar e atualizar Relatórios de Custos ligados diretamente a modelos BIM.
Usar outras ferramentas especializadas para estimar custos.
Extrair quantitativos e estimar custos de modelos BIM.
Definir procedimentos de modelagem visando uma precisa extração de
quantitativos.
Identificar quantitativos dependendo do nível de estimativa desejado.
Extrair quantitativos que possam ser utilizados para fazer estimativas.
Inserir informações de custos no modelo BIM.
Operacionais - Uso geral do modelo
Preparar e usar modelos BIM para rastreamento e manutenção de bens.
Preparar um modelo BIM que possa ser ligado ou vinculado a um cronograma de
construção.
Produzir modelos BIM para extração de quantitativos.
Usar ferramentas BIM para conduzir coordenação espacial e detecção de
interferências.
Produzir modelos BIM a partir de Laser Scan.
Manipular, navegar e revisar modelos 'as-built'.
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Manipular, navegar e revisar modelos BIM para Gestão de Facilidades.
Entender e criar modelos de fabricação.
Operacionais - Análises e Simulações
Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise térmica de um espaço, zona ou
edifício.
Usar ferramentas BIM para conduzir uma análise estrutural.
Usar ferramentas BIM para uma análise de terrenos.
Usar ferramentas BIM para simulações de saúde e segurança na obra.
Usar ou produzir modelos BIM para análise do uso de energia e desempenho de
edificações.
Usar modelos BIM para criar ambientes imersivo.
Usar ferramentas BIM para simulações de entrada e saída.
Usar modelos BIM para conduzir validação e verificação de código.
Ligar modelos BIM e componentes do modelo a cronogramas de construção e
gerar básicas simulações 4D.
Usar ferramentas BIM no canteiro de obras (ou também conhecido como BIM na
obra).
Usar ferramentas BIM para explorar o uso potencial da radiação solar sobre um
específico edifício ou terreno.
Usar ferramentas BIM para os propósitos de conformidade com os requisitos do
programa/cliente.
Operacionais - Seleção e Especificação
Usar ferramentas BIM para especificações de construção.
Decidir quais ferramentas e templates são necessários para fazer ou trocar
especificações COBie.
Estabelecer padrões de Impacto Ambiental específicos do mercado como Green
Star e LEED.
Selecionar Protocolos de Modelagem que produzam estimativas de custo precisas
e padronizadas
Operacionais - Verificação e Monitoramento
Empregar modelos BIM para monitorar utilização de espaço em tempo real, assim
como, de edifícios e outras facilidades.
Usar modelos BIM para monitoramento e/ou gerenciamento do desempenho do
edifício.
Usar modelos BIM - ligados a cronogramas planejados - para acompanhar o
progresso real da construção.
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Usar ferramentas BIM para atualizar o modelo de registro BIM.
Operacionais - Operação e Controle
Usar uma impressora 3D para gerar maquetes físicas a partir de modelos BIM.
Operar uma Laser Scanner (algum tipo) para capturar dimensões espaciais.
Operar um equipamento de layout de construção (um Trimble Field Link ou
similar) para identificar precisas locações de obra.
Operacionais - Ligação e extensão
Ligar uma biblioteca de componentes do modelo hospedada externamente a
modelos BIM.
Ligar modelos BIM a Integrated Workplace Management Systems (IWMS).
Ligar modelos BIM a Geographic Information System (GIS).
Conhecer e entender o Geographic Information System (GIS) quando ligado aos
modelos BIM.
Entender e manipular Computerized Maintenance Management System (CMMS) e
Building Automation System (BAS) que são ligados ao modelo BIM.
Operacionais - Concepção e conceitualização
Fazer renderizações fotorealísticas fora de ferramentas BIM (diretamente ou
indiretamente).
Usar modelos BIM para Gerenciamento de Espaço.
Usar ferramentas BIM como uma ferramenta principal para concepção de um
espaço, estrutura ou um sistema do edifício.
Usar ferramenta BIM para gerar uma representação aproximada de um espaço
através de geometria abstrata ou básica e identificar relacionamentos espaciais.
Utilizar ferramenta de Modelagem Generativa para conceber uma Geometria
estruturalmente complexa.
De implantação - Desenvolvimento de componente
Comparar a qualidade dos componentes do modelo com padrões organizacionais
estabelecidos em projetos ou pela indústria.
Preparar uma Estratégia de Componente do Modelo para desenvolver, armazenar
e verificar a qualidade de Componentes do Modelo.
Produzir componentes do modelo paramétricos e complexos.
Produzir básicos componentes do modelo que estejam em conformidade com os
padrões de modelagem da organização.
Customizar os componentes básicos que estejam em conformidade com os
padrões de modelagem da organização.
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De implantação - Guias e Manuais
Preparar pessoalmente um guia ou manual BIM.
Produzir material educacional áudio-visual sobre requisitos BIM, entregáveis e
fluxos de trabalho baseados no modelo.
Documentar quais lições foram aprendidas por sua organização e fazer
Recomendações para Melhores Práticas.
Produzir um guia de Gerenciamento do Modelo ou algo similar.
Delinear um plano de Gerenciamento BIM ou algo similar.
De implantação - Fundamentos de implementação
Entender a fase de transição requerida de sua organização para migrar, a partir
de fluxos de trabalho baseados em CAD, para fluxos baseados no modelo.
Comparar diferentes ferramentas BIM e selecionar aquela que é mais adequada
para a sua organização.
Entender as questões básicas envolvidas na implantação de BIM em uma
organização.
De implantação - Padronização e templates
Desenvolver uma série de templates de ferramentas BIM para serem usados em
projetos BIM.
Conduzir um grupo de atividades e tarefas pré-definidas para iniciar, conduzir e
revisar projetos BIM.
Produzir fluxos de trabalho BIM internos, bem definidos e padronizados para
projetos.
Preparar listas de verificação, listas de tarefas ou fluxogramas para orientar os
funcionários na produção de modelos BIM.
De implantação - Testagem do processo e sistema
Investigar a eficiência de Fluxos de Trabalho BIM Colaborativos e estabelecer se
estes precisam ser padronizados, revisados ou rejeitados.
Utilizar listas de verificação pré-definidas para conduzir auditorias processuais em
Fluxos de Trabalho BIM Internos.
Investigar a adequação de Fluxos de Trabalho BIM Internos depois que um projeto
BIM foi entregue ou completado.
De implantação - Treinamento técnico
Desenvolver/utilizar um registro de habilidades, um diário de treinamento ou
similar para acompanhar e registrar habilidades existentes e recém adquiridas.
Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Suporte BIM.
Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Gerenciamento BIM.
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Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe de Funcionários BIM.
Treinar e aperfeiçoar as habilidades da Equipe Técnica BIM.
Produzir um Programa de Treinamento BIM (gráfico de Gantt ou similar).
Produzir e desenvolver um Plano Detalhado de Treinamento BIM.
De implantação - Gerenciamento da biblioteca
Escolher protocolos específicos que permitam a equipe técnica manter uma
Biblioteca de Componentes do Modelo dentro de uma organização.
Estabelecer uma extensa Biblioteca de Componentes do Modelo, conforme
necessário, para uma entrega eficiente de projetos BIM por sua organização.
Usar ferramentas especializadas para organizar e gerenciar Componentes do
Modelo em sua organização.
De suporte - Software e projeto de web
Formular um website básico (usando HTML, CSS e/ou XSLT).
Escrever um código em qualquer linguagem de programação moderna.
Desenvolver ferramentas/extensões para melhorar os Entregáveis de Projeto
produzidos com ferramentas BIM.
De suporte - Dados, arquivos e gerenciamento da rede
Procedimentos de atualização e instalação de rede, hardware e software.
Cuidar regularmente da proteção de dados (modelo, desenhos, e-mails,
documentos, base de dados, etc.).
Seguir uma estrutura de pasta padronizada para armazenar modelos BIM,
documentos, desenhos e outros dados.
Mapear os requisitos de troca (Exchange Requirements - ER) de informações
para classes IFC.
Fazer propostas para novas extensões IFC.
Garantir a integridade de dados que são trocados.
De suporte - Suporte TI em geral
Monitorar o uso de licenças de software e estabelecer quando algumas licenças
diferentes (ou adicionais) são necessárias para atender as necessidades de sua
organização.
Ajudar outros a resolver problemas de software que não sejam aqueles
relacionados a ferramentas BIM.
Ajudar outros a resolver problemas básicos de hardware.
Seleção e Instalação de Hardware.
Desenvolver um Programa de Instalação de Hardware BIM.
Desenvolver especificações detalhadas para Hardware BIM.
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Avaliar se seus equipamentos e hardwares disponíveis são apropriados para
Implantação de BIM em sua organização.
De suporte - Resolução de problemas com software
Gerenciar o relacionamento entre sua organização e seu fornecedor/revendedor
de ferramentas BIM.
Decidir quais ferramentas BIM você é capaz de dar suporte em um ambiente
organizacional.
Executar tarefas de suporte para ferramentas BIM.
Examinar questões básicas relacionadas com as principais ferramentas BIM
usadas por sua organização.
Pesquisa & Desenvolvimento - Facilitação de mudanças
Estabelecer o tempo e velocidade corretos para a implementação BIM de forma a
permitir ou remediar Resistência a Mudanças.
Adotar uma abordagem bem definida para identificar a Resistência a Mudanças
ou a Saturação a Mudanças durante o processo de Implantação de BIM.
Encorajar a exploração de fluxos de trabalho e soluções BIM não tradicionais.
Adotar uma estratégia ou abordagem bem definidas de Gerenciamento de
Mudanças.
Engajamento com a Indústria e Compartilhamento do Conhecimento.
Compartilhar seu conhecimento BIM com outros de fora de sua organização pela
condução formal ou informal de oficinas BIM, seminários e apresentações.
Ajudar no estabelecimento e documentação de uma Estratégia de Gestão do
Conhecimento para sua organização.
Usar Mídia Social para comunicar e compartilhar Conhecimento BIM.
Pesquisa & Desenvolvimento - Habilidades de avaliação e pesquisa
Produzir relatórios resumidos que destaquem desafios de Desempenho BIM
relevantes em sua organização.
Medir o Desempenho BIM em projetos completados.
Medir a Capacidade BIM e a Maturidade BIM de sua organização como um todo.
Avaliar a competência BIM individual de funcionários dentro de sua organização.
Escrever um relatório sobre a competência BIM coletiva de funcionários dentro de
sua organização usando métricas padronizadas.
Pesquisa & Desenvolvimento - Planejamento e desenvolvimento de estratégia
Incluir um Programa de Implantação BIM, como roteiro detalhado ou algo similar
na Estratégia de Implementação BIM.
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Incluir Estágios BIM bem definidas, níveis, marcos ou algo similar na Estratégia de
Implementação BIM.
Determinar quais usos do modelo BIM são mais visados por sua organização
(para implantação, treinamento, marketing, etc.).
Desenvolver uma Estratégia de Implementação BIM para guiar o esforço global de
adoção de BIM.
Pesquisa & Desenvolvimento - Ensino e treinamento
Desenvolver uma Estratégia de Desenvolvimento de Habilidades específicas BIM
bem detalhada para guiar treinamento BIM global, indução, e esforços de
recrutamento dentro de sua organização.
Compartilhar Conhecimento BIM com outros, através de um boletim informativo,
newsletter, blog ou similar.
Compilar material educacional (não técnico) para ajudar funcionários na
compreensão dos negócios e requisitos procedimentais de BIM.
Pesquisa & Desenvolvimento - Desenvolvimento e pesquisa geral
Monitorar os desenvolvimentos tecnológicos que podem afetar a posição ou
entregáveis de sua organização.
Conduzir pesquisa geral e atividade de desenvolvimento em favor de sua
organização.
Gerar um Plano de Pesquisa & Desenvolvimento específico BIM para sua
organização.
Pesquisa & Desenvolvimento - Engenharia do conhecimento
Revisar um projeto BIM que foi completado por sua organização e documentar as
lições que foram aprendidas.
Coletar e documentar Informação Qualitativa a partir de entrevistas face a face.
Conduzir entrevistas com os funcionários de sua organização para para identificar
e documentar seu conhecimento tácito.
ENVIAR

Observação: grande parte das habilidades listadas acima é de autoria do
Grupo BIM Excellence© e foi traduzida pela autora.
Obrigada por sua colaboração!
Em breve você receberá um e-mail com as recomendações.
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APÊNDICE F
Mapa dos currículos
Os mapas dos currículos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil
podem ser visualizados nas Figuras 40 e 41, que estão disponíveis no endereço:
Figura 40: <http://www.uel.br/pessoal/barison/Artigos_Tese/arq.pdf>
Figura 41: <http://www.uel.br/pessoal/barison/Artigos_Tese/eng.pdf>

Figura 40 - Mapa do currículo de Arquitetura e Urbanismo
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Figura 41 - Mapa do currículo de Engenharia Civil
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