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1 Resumo 

O tema foi desenvolvido com o intuito de estudar e buscar soluções para o principal 

problema no processo construtivo de um empreendimento: a falha no fluxo de 

informações entre as fases de projeto e execução. Foram analisados os métodos e 

"softwares" convencionais de gestão, comparando-os com o GerPre, "software" com 

base  no conceito BIM, que surge para atender essa necessidade: gerar informações 

ordenadas e rastreáveis, reduzindo erros ao serem distribuídas aos envolvidos no 

processo. 

2 Introdução 

Segundo o especialista em gestão do processo de produção de edificações 

Sabbatini (MANUAL...PROJETOS, 2007, p. 102), “um processo construtivo 

representa um modo organizado e bem definido de se construir.” Partindo desse 

conceito, é necessário focar na preparação da execução de obras, fase situada 

entre o projeto e a execução. 

Os softwares que utilizam o conceito BIM abrangem a criação de modelos 

tridimensionais para compatibilização de projetos, planejamento da execução e 

documentação do projeto “as built”.  

3 Objetivo  

Analisar os métodos de gerenciamento de projeto e execução de estruturas mais 

aplicados atualmente e os softwares que foram desenvolvidos para auxiliar nesse 

processo por meio da realização de um estudo de caso aplicando o software GerPre 

em uma obra já em andamento, para analisar as melhorias trazidas pela 

implantação do software. 

4 Metodologia 

Na primeira etapa, foi realizada a pesquisa de referência a fim de aprofundar o 

conhecimento na área de gestão de projetos e de execução de obra, definir os 

tópicos a serem estudados e estruturar o trabalho. Na segunda etapa, a ser 

realizada, será feito o acompanhamento de uma obra em fase de estrutura que 



 

 

 

2

utilize um método convencional de gestão durante algumas semanas. Após esse 

período, o software GerPre de gestão será implantado com o objetivo de avaliar as 

diferenças, vantagens e desvantagens, trazidas pelo programa. Ao final, será 

realizado um estudo de viabilidade de custo para a implantação do software. 

5 Desenvolvimento 

A coordenação de projetos deve ser exercida durante todo o 

processo de um empreendimento e tem como objetivo incentivar 

a interatividade na equipe de projeto e melhorar a qualidade dos 

mesmos. Cabe à coordenação garantir que as soluções técnicas 

desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades 

sejam compatíveis entre si. (MANUAL...PROJETOS, 2007, p. 

101). 

Para isso, os procedimentos adotados para o fluxo de informações entre o projeto e 

a execução devem garantir rapidez, confiabilidade e rastreabilidade, além de incluir 

o registro de todas as informações geradas em telefonemas e reuniões, evitando 

que haja falta de informações para os envolvidos. 

A aplicação dos processos de gestão a serem discutidos ajuda as equipes de projeto 

e de obra para que o desenvolvimento do empreendimento aconteça com total 

integração entre a concepção e a produção, reduzindo o percentual de ajustes na 

fase de execução.  

Para aumentar a eficácia da coordenação, foram desenvolvidos softwares que 

ampliaram o conceito de gestão de projetos para a fase executiva. A utilização 

desses programas auxilia no processo de integração entre todos os envolvidos, 

desde o projetista até o fornecedor, otimizando a comunicação e a acessibilidade 

dos dados. A partir disso, o software escolhido para o estudo de caso foi o GerPre, 

que usa como base o conceito BIM. 

O conceito BIM (Building Information Modeling) é construir modelos tridimensionais, 

paramétricos e permitem organizar, em um mesmo arquivo eletrônico, um banco de 

dados de toda a obra, acessível a todas as equipes de engenharia e arquitetura 
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envolvidas em uma construção. (SANTOS, 2009 apud QUIARATTO; RAPACI; 

PINTO, 2011). 

Blanco (2010 apud QUIARATTO; RAPACI; PINTO, 2011) apontou os principais 

benefícios que a tecnologia BIM pode agregar na construção: comunicação clara, 

redução de erros, redução de retrabalhos durante a construção, aumento da 

produtividade, precisão no cronograma, melhor desempenho das edificações, 

precisão nos custos, diferencial em concorrências, transparência na relação com o 

cliente, dados consistentes no pós-obra. 

O sistema GerPrE, desenvolvido pela TQS-Planear, disponibiliza 

para as obras uma ferramenta completa para o gerenciamento 

da produção das estruturas de concreto armado. É um sistema 

moderno, altamente automatizado e desenvolvido para ser 

acessado de qualquer lugar, atendendo às necessidades de 

controle e documentação dos empreendimentos. É uma solução 

BIM que integra a construtora a seus canteiros de obras, 

projetistas de estruturas, fornecedores de insumos e laboratórios 

de ensaios. (TQS PLANEAR, 2015). 

6 Resultados Preliminares 

Não há resultados preliminares até o momento, pois o estudo de caso ainda não foi 

iniciado. 
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