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Em alguns projetos em equipe, a Otus e a Thórus 
perceberam que existem dificuldades no como 
os projetos em BIM podem ser desenvolvidos 
simultaneamente. Enfrentando situações 
que travavam o processo e atrapalham o 
desenvolvimento, decidimos nos unir e produzir um 
material para orientar empresas e profissionais da 
área, que buscam obter melhores resultados com o 
desenvolvimento de projetos em BIM. 

Nossos projetos geralmente são 
de edificações multifamiliares, 
comerciais ou mistas, torres 
verticais com grandes áreas. 
A Otus atua com gestão 
de projetos, auxiliando as 
construtoras e incorporadoras na 
coordenação e compatibilização 
entre disciplinas e a obra. A Thórus 
atua no desenvolvimento dos 
projetos de instalações prediais, 
ajudando seus parceiros a obter 
as melhores alternativas para 
seus edifícios.

Introdução



Logo, nesse material, estaremos focando nesse tipo 
de empreendimento, porém as dicas e orientações 
podem ser aplicadas a qualquer tipologia de obra, 
com suas devidas adaptações, é claro.

O objetivo é falarmos sobre os 5 principais problemas 
que empresas vêm enfrentando no gerenciamento 
de projetos em BIM, e maneiras de você evitar essas 
frustrações e ser mais eficiente nesse novo cenário. 
Separamos os 5 que mais acontecem e que vão “te 
dar uma luz” para aproveitar todo o potencial dessa 
metodologia.

Queremos compartilhar conhecimentos e alguns 
insights, para que vocês apliquem em seus processos 
e o mercado da construção cresça como um todo. 



Principais problemas 
do gerenciamento de 

projetos BIM

Dentre inúmeros desafios que 
estamos enfrentando com a 
adoção do BIM, a maioria podem 
ser solucionados com algumas 
alterações em processos e padrões, 
mas precisam estar acompanhados 
de uma adaptação na mentalidade 
dos participantes do projeto.

Vamos começar com um que dói 
no bolso das contratantes, e na 
cabeça dos fornecedores.
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Aditivos de contrato por 
mudança de escopo
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Esse problema atrapalha tanto a construtora 
quanto os projetistas! 

O dimensionamento de prazos e entregas 
precisa ser alterado no meio do processo, e 
normalmente compromete uma expectativa 
inicial. Isso sem falar na questão financeira. É 
comum acontecer quando o contratante não 
tem um entendimento real de como contratar, 
desenvolver e usar projetos em BIM, e no meio 
do caminho são questionados pontos que 
influenciam muito na definição do modelo.

Alinhe com os fornecedores os objetivos do modelo de cada 
especialista, assim o dimensionamento da proposta e mais realista, 
pois cada uso BIM requer horas para inserir as informações.
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A contratação em BIM é diferente do CAD. 

Isso porque mais informações são incorporadas aos projetos 
em etapas iniciais, com mais horas sendo consumidas em 
fase de projeto e menos na obra. Essa antecipação é o que 
permite uma obra eficiente, mas é necessário ter uma 
organização para funcionar.

Quais são as boas práticas? 

Primeiro passo é alinhar o processo de projeto, com fases 
claras e papéis bem definidos. Junto ao processo entram 
os padrões da contratante, como os métodos construtivos 
(DNA), como são feitas as entregas (ACD), quais os padrões 
de colaboração (Níveis, arquivos e até elementos) e como as 
informações precisam ser categorizadas (RIE - Requisitos de 
informações dos Elementos).

Os projetos de engenharia vem entrando 
cada vez antes no processo, geralmente 
com pré-formas e “briefings”, que buscam 
antecipadas decisões sobre assuntos que 
impactam o produto. Então é importante 
avaliar com atenção no começo, simulando 
custos de possíveis soluções e analisando 
tecnicamente antes de evoluir com os 
projetos.
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Esses mecanismos fazem as interações mais transparentes 
e os processos mais fluidos, evitando mudanças de escopo e 
premissas. Porém, as decisões às vezes se alteram, devido a 
questões financeiras e estratégicas, então é importante criar o 
modelo BIM para possibilitar pequenas alterações.

Um exemplo disso seria a construtora alterar 
a definição de revestimento de piso dos 
quartos de porcelanato para vinílico. Se o 
modelo de Arquitetura está preparado, com 
a informação segmentada em ambiente, 
essa mudança pode ser feita diretamente no 
metadado. Mas, se foi classificado igual para 
todos os pisos do imóvel, é necessário ajustar 
o modelo para ter as quantidades reais. 

Para saber mais 
quais informações 
são necessárias nos 
modelos BIM para 
cada uso, clique aqui 
para ir mais a fundo.

Bom, com isso 
definido e alinhado 
desde o começo, 
surge o próximo 
desafio que vamos 
enfrentar, o da 
Comunicação.

https://otusengenharia.com/modelos-bim/
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A comunicação sempre foi um desafio. 
Mensagens sendo trocadas pelo Whatsapp, 
email ou ligação fazem com que a 
informação fique dispersa, dificultando 
análises e, em muitos casos, resultando em 
retrabalhos.

Mas como resolver isso? 

Como já comentamos, projetos em BIM 
exigem intensa troca de informação entre os 
envolvidos. Para registrar e organizar todas 
estas informações, é necessário adotar um 
Ambiente Comum de Dados. 

Comunicação
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Basicamente é um local onde trocamos informações e 
arquivos referentes ao projeto em desenvolvimento.

Essas trocas podem ser realizadas da seguinte forma:

Centralizadas em uma mesma plataforma, como 
BIMSync ou QiCloud. Isso facilita o gerenciamento;

Combinação entre plataformas de compartilhamentos 
de arquivos, como Google Drive, Dropbox ou Onedrive, 
e de compartilhamento de informações e registro de 
definições, como BIMCollab, BIM Track e o DaluxBOX.

Destacamos aqui a Construflow, uma plataforma nacional 
que vem ganhando espaço no mercado. Sua facilidade de 
uso e funcionalidades melhoram a colaboração durante o as 
etapas de projeto e obra. É possível visualizar o modelo BIM 
online, criar subequipes dentro dos projetos e registrar trocas 
de informações de forma integrada. 
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Mas só a ferramenta não resolve isso. É importante ter 
estabelecido os padrões para o desenvolvimento, como por 
exemplo:

Onde o projetista irá postar as últimas 
versões do seu projeto?

Onde ele terá acesso às versões atualizadas 
dos projetos que o complementam?

Qual o padrão de nomenclatura de arquivos?

Como nós iremos chamar os apontamentos? 
Interferência física? Problema normativo?

O alinhamento do Ambiente Comum de 
Dados com reuniões multidisciplinares 
durante as etapas do projeto, permite que as 
definições levem em consideração todos os 
aspectos. Fazer validações das disciplinas com 
os responsáveis pela execução em campo, 
pedindo a opinião de quem já executou 
aquela atividade inúmeras vezes,  tem muito 
a contribuir para que o projeto seja o mais 
real possível ao canteiro.
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Estes retrabalhos costumam acontecer quando 
o projeto arquitetônico é protocolado na 
prefeitura sem uma análise prévia dos impactos 
das engenharias no produto.

A ausência desta etapa no processo pode 
gerar impactos significativos na viabilidade do 
empreendimento. Por exemplo, um ajuste dos 
espaços no hall ou dos tamanhos dos dutos 
de entrada de ar e extração de fumaça, para 
atender às exigências da norma do Corpo de 
Bombeiros, pode resultar em perda de áreas 
privativas e redução do VGV.
 
Para evitar estes retrabalhos, recomendamos 
consultar os especialistas antes de protocolar o 
seu projeto.

Retrabalhos com 
aprovação
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O mais comum é começar pelo engenheiro 
calculista, para que seja discutido qual será 
o melhor sistema estrutural para atender os 
objetivos do empreendimento.

Enquanto isso, os projetistas de instalações prediais deverão 
analisar tecnicamente os pontos do projeto arquitetônico 
que precisarão de ajustes. Estes ajustes podem ser para 
atender às normas de órgãos específicos, como o Corpo 
de Bombeiros Militar ou às concessionárias locais de água 
e energia, ou para permitir a exequibilidade e o bom 
funcionamento dos equipamentos operacionais do edifício.

Feitas todas as observações pertinentes 
pelas engenharias, é o momento de reunir 
os envolvidos no projeto (construtora, 
coordenação, estrutural e complementares) 
para fazer uma análise crítica dos pontos 
mapeados e, com base nas alternativas 
propostas, decidir quais ajustes serão 
realizados para prosseguir com as aprovações. 
É de suma importância que o histórico destas 
decisões sejam salvos dentro do ambiente 
comum de dados do cliente.

Essa antecipação evita muitas dores de cabeça e revisões 
intermináveis nos projetos. Porém, vale salientar:
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Para empresas que constroem utilizando programas do 
governo, como o Casa Verde e Amarela (antiga Minha 
Casa Minha Vida), é comum priorizar a agilidade para 
retirar as viabilidades e aprovações, e depois realizar 
estes alinhamentos entre arquitetura e engenharias. 
Isso porque a Caixa Econômica possui um regimento 
e exige uma série de documentos, incluindo projetos 
legais aprovados, para liberar o financiamento.

Independente dos órgãos competentes seguirem legislações 
estaduais ou municipais, uma dica muito importante é estar 
ciente que normas são textos a serem interpretados. Ou 
seja, haverão situações específicas que não estão claras na 
legislação, e ficará a cargo do analista fazer a interpretação 
da situação em questão. Por isso, sempre que houver 
dúvidas, entre em contato com o órgão responsável e peça 
para conversar com o setor de análise para lhe ajudar na 
interpretação da situação.
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Durante os ciclos de projeto, é fundamental 
ter um processo de verificação para garantir:

A qualidade técnica dos projetos, com 
informações condizentes com normas e 
padrões de obra;

A qualidade da informação contida nos 
modelos BIM, com quantitativos realistas 
que possam ser usados para orçamento e 
planejamento da obra.

A compatibilização não deve ser considerada uma etapa final 
do processo, realizada apenas após o desenvolvimento dos 
projetos. Isso pode gerar inúmeros retrabalhos, e até mesmo 
alterações de escopos alinhados inicialmente.

Retrabalhos com 
Compatibilização
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Então, é importante tratar a coordenação e compatibilização 
como pontos de conexão entre as disciplinas e o canteiro de 
obras, onde as decisões são tomadas com base no que será 
executado. Uma boa dica é criar rotinas de verificações que 
evoluem por fases. Aqui vão alguns exemplos:

Durante a concepção do produto, avalie questões de: 

- Áreas mínimas de ambientes; 
- Distância mínima de corredores;
- Inclinações de rampas;
- Possíveis transições de vigas nos pavimentos abaixo do tipo.

Em etapas iniciais de engenharia:

- Certifique-se que os pilares estão compatíveis com as vagas 
de garagem;
- As vigas de bordas estão padronizadas e respeitando as 
esquadrias;
- As vigas estão sendo usadas como verga (se for seu método 
construtivo);
- Volumes e espaços em shafts;
- Encaminhamentos principais das instalações.

Com o projeto já mais desenvolvido, garanta que:

- Os furos em lajes e vigas estão otimizados e com reforço 
necessários;
- As distribuições estão de acordo com o padrão da obra;
- Os registros estão nos locais mais adequados para o usuário.

Com esses pontos bem alinhados e a utilização de plataformas de 
comunicação, os retrabalhos tendem a ser menores e os ajustes 
são feitos em “blocos”, facilitando os lançamento e validações.
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Recomendamos a utilização de ferramentas de coordenação 
nesse processo, pois são voltadas para as verificações nos 
Modelos Federados, com uma navegação mais fluida e com 
funções próprias para isso. Existem inúmeras, mas ressaltamos 
o Solibri, o Navisworks e o BIMCollab Zoom, que tornam muito 
mais ágil a validação dos modelos BIM.

Por fim, com os projetos definidos, levantamos 
deles as quantidades de serviço necessárias para 
o orçamento executivo. Importante salientar 
que desde o começo são extraídas informações 
dos modelos, desde áreas e volumes, em etapas 
iniciais, até por elementos e associações, no 
projeto executivo, refinando cada vez mais os 
custos do empreendimento.
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Por fim, mas não menos importante, as 
Entregas e Prazos. Empresas que estão 
iniciando sua jornada nesse novo cenário 
de gerenciamento de projetos, precisam 
estar ciente que é um processo evolutivo. 
A definição de resultados a curto-prazo, 
geralmente por empreendimento, e o 
acompanhamento das atividades-chave para 
seu cumprimento é o que garante o sucesso 
de uma gestão BIM.

Com isso dito, diante desse novo cenário, alinhe com seus 
fornecedores prazos conforme o processo de projeto que 
sua empresa tem estabelecido. Com essa nova situação, 
os projetistas precisam se organizar para entregar suas 
respectivas disciplinas em plataformas digitais e seguindo 
padrões definidos.

Entregas e Prazos
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É importante estabelecer quem será o coordenador do 
projeto e quais serão as fases de desenvolvimento. Como 
exemplo, você pode optar por dividir em 4 fases, o Estudo 
Preliminar, Anteprojeto, Projeto Legal e Projeto Executivo, e 
dividir elas com objetivos em cada etapa. 

No Estudo Preliminar, em conceitos 
gerais são feitos estudos sobre terrenos e 
oportunidades por parte do incorporador. 
Durante essas análises e simulações, o 
mesmo define espaços e áreas possíveis 
de serem utilizadas naquele terreno para 
uma construção. O arquiteto pode, ou não 
entrar nessa etapa de desenvolvimento. O 
marco dessa etapa é uma análise validada 
pelo incorporador da viabilidade daquele 
empreendimento, avançando quando o 
investimento demonstrar potencial.

Após a validação financeira e técnica desse estudo, inicia-
se o Anteprojeto, com a definição das tipologias de plantas 
da Arquitetura, que irão definir o produto imobiliário. Para 
iniciar o desenvolvimento, a construtora precisa fornecer as 
informações de padrões construtivos (DNA), expectativas 
de produto e objetivos com os modelos BIM (Plano de 
Projeto), com base em padrões internos, análises e estudos 
de mercado. Essa fase é marcada por diversas reuniões de 
alinhamento entre o Arquiteto e Construtora, onde eles 
validam os ambientes e funcionalidades da edificação. De 
maneira geral, as ferramentas mais usadas pelos Arquitetos 
são o Revit e o ArchiCAD, mas existem outras, como o Allplan 
e Vectorworks, que vem ganhando espaço no mercado.



Resolvendo os 5 principais problemas do gerenciamento de projetos BIM 20

Essa etapa é marcada por inúmeras validações entre o 
cliente e o arquiteto, onde são feitas propostas de tipologias 
e ambientes, chegando a uma definição mais completa do 
produto. Antes de finalizarmos, as engenharias entram com 
as propostas iniciais sobre o produto pré-definido. A estrutura 
faz o lançamento das pré-formas para analisar a concepção 
inicial de pilares do arquiteto, sistemas de lajes, vigas de 
transição e demais. As instalações analisam a arquitetura 
quanto às suas respectivas premissas e normativas. 

No processo entram inúmeras ferramentas, 
como o TQS e o Eberick para Estrutura, o 
Revit e Qibuilder para as instalações. Existem 
outras ferramentas, como o DDSCAD, o 
CypeCAD e o Allplan, que são aplicadas em 
outras regiões e contextos.

As entregas dessa etapa evoluem para modelos BIM em 
formato aberto (IFC) ou nativo, dependendo do acordo 
no contrato, e arquivos .dwg e .PDF. Dificilmente esses 2 
formatos vão desaparecer do processo tão rapidamente, 
então considere como importante essa transição.

A fase de Projeto Legal é onde os projetos 
são detalhadas para aprovação, as entregas 
relativas a isso são ART’s e RRT’S, números 
de protocolos e demais documentações que 
registram os responsáveis.
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No Projeto Executivo as disciplinas preparam 
os modelos BIM para a construção em canteiro, 
inserindo mais informações. Um exemplo seria 
o Projeto Hidrossanitário detalhando elevações 
de paredes, com cotas e demais esclarecimento 
sobre as soluções adotadas.

Os prazos variam de acordo com cada tipo de empreendimento, 
então é interessante definir ciclos de entregas, para que as 
validações sejam feitas em blocos e não todas de uma vez.

Uma última dica seria utilizar ferramentas de gerenciamento 
de projetos, como o Clickup, Asana, Monday, Trello entre 
outros, que permitem fazer uma gestão visual de todo o 
desenvolvimento dos projetos. Com uma estrutura montada, é 
possível prever situações de pico de carga horário, antecipando 
situações e remanejando equipes com mais eficiência. Elas 
também auxiliam nos dimensionamentos de projetos futuros e 
centralizam os dados de maneira facilitada.



Os desafios que vem surgindo nesse 
novo cenário para construtoras 
e incorporadoras podem ser 
solucionados com boas práticas de 
gestão, alinhadas a uma mentalidade 
de colaboração. A metodologia 
BIM proporciona ótimos resultados 
quando aplicada de maneira 
evolutiva, tanto para contratantes 
quanto para fornecedores, que vão se 
adaptando aos padrões e produzindo 
informações confiáveis de custos e 
prazos.

Os ganhos no curto prazo são 
sentidos diretamente nos primeiros 
empreendimentos a serem 
executados após um processo 
de projeto. No médio prazo já 
conseguimos alinhar os custos aos 
modelos, com simulações em etapas 
iniciais com base em alterações de 
estudos preliminares e anteprojetos. 
A evolução depende dos objetivos 
de cada empresa e precisa estar 
alinhada às decisões estratégicas.

Conclusão



A Otus Engenharia auxilia 
construtoras na gestão de projetos. 
Atuamos definindo junto com a 
equipe interna das empresas os 
processos, padrões de contratação e 
mecanismos para o gerenciamento 
de projetos em BIM.

Para empresas mais enxutas, fazemos 
a coordenação e compatibilização de 
projetos em BIM em conjunto com 
os responsáveis técnicos, realizando 
as validações e posteriormente 
fornecendo as informações para 
planejamento, orçamento e obra.

Em equipe maiores, capacitamos os 
membros internos para conseguir 
gerenciar os projetos, tanto questões 
operacionais, como treinamentos 
de processos e softwares, quanto 
estratégicas, de definição de boas 
práticas e integrações com ERP’s e 
dados da construtora.

Sobre a 
Otus Engenharia

Faça um orçamento

https://otusengenharia.com/
https://materiais.otusengenharia.com/bim
https://otusengenharia.com/
https://www.instagram.com/otusengenharia/
https://www.facebook.com/otusengenharia/
https://www.linkedin.com/company/otusengenharia/


A Thórus Engenharia ajuda 
construtoras e incorporadoras a 
construir de forma mais moderna e 
eficiente. Especialista em projetos 
de instalações prediais em BIM para 
edifícios verticalizados, atua desde 
2011 com projetos hidrossanitários, 
elétricos e de prevenção e combate 
a incêndio.

Acreditamos que o conhecimento 
é essencial para o desenvolvimento 
da construção civil, por isso nos 
dedicamos para produzir e divulgar 
conteúdos através do nosso blog, 
do podcast Cenário Construtivo e 
da pesquisa Cenário Construtivo 
Brasileiro.

Sobre a
Thórus Engenharia

Solicite uma avaliação 
do seu projeto

https://thorusengenharia.com.br/bim/
https://www.instagram.com/thorusengenharia/
https://www.linkedin.com/company/th%C3%B3rus-engenharia/
https://open.spotify.com/show/7LfLMpIl0ieK6T9EWilRbu
https://thorusengenharia.com.br/bim/
https://www.google.com/url?q=https://materiais.thorusengenharia.com.br/avaliacao-de-arquitetonico&sa=D&source=hangouts&ust=1618512266560000&usg=AFQjCNEoEs6NC2XG31l6tlmYVeV08K4nmQ

