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1. Resumo 

Esse trabalho apresenta as dificuldades de implementação da tecnologia 

BIM (Building Information Modeling) no Brasil, relatando os principais desafios 

encontrados e propondo soluções para a aplicação dessa plataforma em 

grandes empreendimentos.  

O BIM possibilita que os processos atuais, baseados apenas em 

documentos, sejam realizados de maneira integrada, resultando em 

construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução reduzidos.  

2. Introdução 

A tecnologia BIM é um processo progressivo que possibilita a modelagem, a 

troca, o armazenamento, a consolidação e o fácil acesso aos vários grupos de 

informações sobre um empreendimento que se deseja construir, usar e manter. 

Portanto, pode ser entendida como uma construção virtual, onde 

podemos prever diversos erros de projeto e execução. A implantação do BIM 

no Brasil já foi muito debatida em seminários e congressos, gerando uma 

reação por parte de entidades de classe e governo com a finalidade de 

desenvolvimento de normas para atender à nova tecnologia.  

Atualmente o BIM se depara com dois grandes desafios. O de estruturar um 

relacionamento colaborativo entre as empresas, e a necessidade de atender as 

exigências de projetos por parte de estatais e órgãos públicos. 

3. Objetivos 

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar os desafios e 

oportunidades na implementação da tecnologia BIM em órgãos públicos e 

privados no Brasil e gerar soluções na implantação e no uso dos softwares que 

a utilizam, permitindo controle global dos empreendimentos em todas as suas 

fases. 

4. Metodologia 

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, inicialmente foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica a respeito da tecnologia BIM. A pesquisa foi 
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realizada por meio de consulta em livros, guias, teses e dissertações, artigos e 

periódicos. 

Em segunda fase está sendo realizado o estudo de caso, por meio de 

entrevistas com representantes de empresas que já utilizam o BIM, visando a 

análise da implementação da tecnologia. 

5. Desenvolvimento 

Os projetos desenvolvidos tradicionalmente em CAD mostrando 

representações em plantas, cortes, vistas ou em desenhos de perspectivas e 

detalhes, não permitiam a correta visualização e a perfeita compreensão do 

que estava sendo projetado. Somente a correta e inequívoca visualização do 

que está sendo projetado garante o entendimento e a eficácia no processo de 

comunicação e alinhamento entre todos os envolvidos na construção de um 

empreendimento, inclusive nas suas fases mais iniciais (CATELANI, 2016). 

Um pouco antes de iniciar 2007, a tecnologia BIM chegou ao Brasil e 

mesmo apresentando vários motivos para adotá-la, não houve grande 

interesse sobre o assunto pelo mercado, principalmente quando se remetia a 

questão financeira, pois essa tecnologia apresenta um custo elevado (CREA-

AL, 2017).  

Apesar do alto custo, fator que dificulta a implementação é a falta de 

bibliotecas nacionais (CREA-AL, 2017). Esses componentes possuem 

parâmetros e dados que acabam sendo levados em conta para simulações, 

cálculos e decisões de projetos (GRANADEIRO, 2014). 

Como o Brasil ainda se encontra em uma situação econômica desfavorável, 

é a hora de repensar a gestão da obra com a implantação da metodologia BIM 

pois o setor da construção civil necessita de uma forte demanda por inovações 

nas tecnologias. 

6. Resultados preliminares 

A não adoção do BIM no Brasil deve-se à alguns aspectos, que estão 

sendo comprovados com a realização das entrevistas com os representantes 

de empresas do setor de projeto e construção civil, esses aspectos são: 
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 A resistência às mudanças por parte do mercado, uma vez que 

promover uma mudança numa empresa ou numa organização nem sempre é 

tarefa simples ou fácil e pode exigir, além de um esforço especial de 

planejamento e gestão, alguma inspiração motivadora. 

 A cultura e investimentos, pois não costumamos valorizar o 

planejamento nos nossos empreendimentos construtivos, não temos um 

número de profissionais suficientemente capacitados em BIM no nosso 

mercado e ainda acreditamos e apostamos em soluções ‘rápidas e baratas’. 

 Os modelos educacionais da maioria das universidades brasileiras 

constituem barreiras à disseminação da tecnologia BIM, não estimulando as 

inovações. 

 A especificidades e aspectos intrínsecos ao BIM, pois adoção requer 

esforço, aprendizado e investimento e também não é simples nem fácil calcular 

e comprovar o retorno sobre o investimento (ROI) no BIM. 
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